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การประชุมผลงานการวจัิยและวชิาการ นวตักรรมธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 

National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2016 

(NCIBE-2016) 

Call for Papers 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

วนัสุดท้ายของการรับบทความเพ่ือการพจิารณา: 28 กุมภาพนัธ์ 2558 

เวปไซต์ของงานประชุมวชิาการ: www.thaiejournal.com 

ขอเรียนเชิญนกัวจิยั/ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุมและน าเสนอบทความวจิยั ในการประชุมผลงาน
การวิจัยและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการ พ.ศ. 2559 (The National 
Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2016: ICIBE-2016) ในวันพฤหัสบดีท่ี 
19 พฤษภาคม 2559 จดัโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัวจิยั
และผูท่ี้เก่ียวข้องได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานวิจยัเก่ียวกับ นวตักรรมธุรกิจ และการเป็น
ผูป้ระกอบการ และหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หัวข้อ : กองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม และคณะกรรมการจดัการประชุม เปิดรับหวัขอ้
งานวิจัยด้านนวตักรรมธุรกิจ และการเป็นผู ้ประกอบการ เพื่อน าเสนอในการประชุมในวนั
พฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 โดยหัวข้อของงานวิจยัอาจประกอบด้วย การจัดการการเป็น
ผูป้ระกอบการ นวตักรรมธุรกิจ การจดัการธุรกิจ การจดัการการตลาด การจดัการการเงิน การจดัการ
การขนส่ง บรรษทัภิบาล จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดของต่อสังคม การบริหารในภาวะวิกฤต 
และการจดัการความเส่ียง 

รูปแบบการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมผลงานการวจัิยและวชิาการ : 

1. ขนาดกระดาษ : ขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง โดยรูปแบบฟอนต์ท่ีก าหนด คือ Angsana New 
ขนาด 16 Point   

2. ระยะขอบ : ด้านบน 1น้ิว/2.54 ซม. ด้านล่าง 1น้ิว/2.54 ซม.    ด้านซ้าย 1.25 น้ิว/3.17 ซม.    
ดา้นขวา 1.25 น้ิว/3.17 ซม. 

3. จ านวนหน้าต้นฉบับ : ความยาว 10-12 หนา้กระดาษ A4 
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การส่งบทความวิจัยเพ่ือการพิจารณา: ผูว้ิจยัสามารถน าส่งบทความวิจยัในรูปแบบของไฟล์ Word 
ก่อนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2559 ทาง www.thaiejournal.com เพื่อส่งให้แก่กองบรรณาธิการจดัท า
รายงานการประชุม และคณะกรรมการจัดการประชุมเพื่อพิจารณา  ค่าใช้จ่ายในการพิจารณา
บทความและค่าลงทะเบียน 2,000 บาท หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ 

การช าระเงินค่าลงทะเบียนในการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมผลงานการวจัิยและวชิาการ :  
ช่ือบญัชี : มหาวทิยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ 
เลขท่ีบญัชี : 020-009406-8  ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ก าหนดการ : 
28 กุมภาพนัธ์ 2559 หมดเขตส่งบทความ  
15 มีนาคม 2559  การตอบรับ หรือปฏิเสธ บทความ 
31 มีนาคม 2558   หมดเขตลงทะเบียน 
15 เมษายน 2559  หมดเขตส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ 
19 พฤษภาคม 2559 วนัน าเสนอบทความ 
 
ทีป่รึกษาคณะกรรมการจัดการประชุม : 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์    อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจรย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม) : 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันติ กีระนนัทน์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการ): 
รองศาสตราจารย ์วไิลวรรณ ทองประยรู  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ  แสงสันต ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ดร.วไิลพรรณ ตาริชกุล    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

ดร.กฤษดา เชียรวฒันสุข    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ทศันะ บุญขวญั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ไกรชิต สุตะเมือง    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.สุมาลี สวา่ง     มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ     มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปาจรีย ์เหล่ียงประดิษฐ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

คณะกรรมการประสานงาน : 
อาจารยปิ์ยะรัตน์ จนัทรยคุล   อาจารยพ์ิพฒัน์พงศ ์ยาลงักาญจน์ 
อาจารยณ์ฏัฐยศ สุริยเสนีย ์   อาจารยไ์ปรยา ทีปตศิ์ริ 
อาจารยรั์ตชพงษ ์เขียวพนัธ์ุ   อาจารยส์มิตา กล่ินพงศ ์
ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์   อาจารยม์นสัชนก บริสุทธิญาณี 
อาจารยช์นะเกียรติ สมานบุตร    
 
ประธานการประชุมกลุ่มย่อย : 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พฒัน์ พิสิษฐเกษม 
ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง    ดร.สุมาลี สวา่ง 
ดร.ณกมล จนัทร์สม    ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก 
ดร.กฤษฎา มูฮมัหมดั    ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขต 
ดร.กญัญก์ณิษฐ ์ กมลกิตติวงศ ์   ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล  
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพจิารณาบทความ : 
รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ แสงสันต ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.กฤษณา วสิมิตะนนัทน์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดร.บญัชา วงศเ์ลิศคุณากร         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ   นกัวชิาการภายนอก 

 
ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  
ได้ก าหนดไวว้่า การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจยัในท่ี ประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ือง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม 
หรือ คณะกรรมการจดัการประชุม ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 
หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ อยา่งนอ้ย ร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
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ก าหนดการ: 
9.00 – 9.30 น.  ลงทะเบียน 
9.30 – 9.45 น.  พิธีกรแนะน า Keynote Speaker  
9.45 – 10.15 น.  Keynote Speaker:  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันติ กีระนนัทน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต 
10.15 – 10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 12.00 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 
12.00 – 13.30 น.  พกัรับประทานอาหาร ตามอธัยาศยั 
13.30 – 15.30 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 
15.30 – 16.00 น.  พิธิปิด และมอบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 
 
วนัจัดงานประชุม:  19 พฤษภาคม 2559 
สถานที่:   อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวทิยาลยัรังสิต  
แผนที่:   http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01 
 

         
 

 

การน าเสนอผลงาน: ผูเ้ขา้ร่วมน าเสนอผลงาน กรุณาน าคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์ในการ
น าเสนอมาดว้ยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม สามารถน ามาแจกไดใ้นวนั
ประชุม 
  

http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01
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โดย ณัฏฐ์ปวินท์  อรุณรัตน์ และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

599 

ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อม
ด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
โดย ทศพร ป่ินมณี และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

614 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
(ACCOR HOTEL) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย มลัลิกา ศรัทธาธรรม และไกรชิต สุตะเมือง 

627 

ความไว้วางใจของผู้บริโภคในการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่เยน็ในร้านสะดวกซ้ือในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย อังศิรา โพธ์ิแก้ว และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

639 

ปัจจัยทีม่ีผลในการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 
โดย จรรยาณีย์ ถี่ถ้วน และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

653 

พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทีชิ่งรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
โดย บุณฑริก พันธ์น้อย และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 
 

665 
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ฏ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย สุทธิกานต์  ดาทอง และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

679 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิความงามและสุขภาพใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
โดย พัชร์หทัย จารุทวผีลนุกูล และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

691 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เซร่ัมบ ารุงผวิหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
โดย จตุพร พวงสุวรรณ และไกรชิต สุตะเมือง 

710 

การตัดสินใจซ้ือรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย กมลวรรณ เพง็พิศ และไกรชิต สุตะเมือง 

723 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ทีอ่าศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดย สาวิตรี วฒันพลาศาสตร์ และไกรชิต สุตะเมือง 

736 

แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพ่ือสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
โดย แพรวนภา แผ่นทอง และไกรชิต สุตะเมือง 

749 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือพื้นฐานของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย กชกร ขิดกุดเลาะ และไกรชิต สุตะเมือง 

765 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ณภาภัช ภิรมรักษ์ และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

778 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการก ากบัดูแลกจิการด้านผู้มีส่วนร่วม ต้นทุนตัวแทน และ
มูลค่ากจิการของสถาบันการเงินในประเทศไทย 
โดย ภาณุพงษ์ โมกไธสง และไกรชิต สุตะเมือง 

792 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
โดย วรากร ประสีระตา และไกรชิต สุตะเมือง 

808 
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ฐ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
การตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดย ราตรี  บัวขาว และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

819 

การตัดสินใจเลือกซ้ือน า้อดัลมทีไ่ม่มีส่วนผสมของน า้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ชวลัลักษณ์  จันทร์เพญ็ และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

837 

แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับลอกเลยีนแบบของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
และปริมณฑล 
โดย นริศรา จอมขวา และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

852 

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ณัฏฐกรณ์ ชุ่มมงคล และไกรชิต สุตะเมือง 

867 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้ตราดอยค าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย ประภัสสร วงศ์ไทย และไกรชิต สุตะเมือง 

880 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อนิเตอร์เนชัลแนล 
โดย นวรัตน์ ยอดย่ิง และไกรชิต สุตะเมือง 

891 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
โดย วิชชุดา บุญยี ่และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

905 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย เฉลิมขวัญ  ศักดา และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

919 

แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ อโีค่ คาร์ กรณีศึกษาประชากรทีอ่าศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย ชัญญานุช ทิวะสิงห์ และไกรชิต สุตะเมือง 

931 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผู้บริโภค ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
โดย นภิสา มหูะหมดัตาเฮต และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 
 

944 
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ฑ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
การสร้างบรรยากาศองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท 
บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ จ ากดั มหาชน 
โดย สิทธิพัฒน์ เพง็ปรีชา และณกมล จันทร์สม 
 

956 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย ศรีสุดา ณ พิทักษ์ และไกรชิต สุตะเมือง 

971 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหน้าของผู้บริโภคเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย ไอรินทร์ พิวฒัน์ธนาศาล และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

987 

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย ศศิเสาวภาค  ทิมพูล และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

999 

การตัดสินใจเลือกซ้ือโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดย วิสิฐชัย มศิีริ และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

1012 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี 
โดย ปรัชญา เอ่ียมไพรฑูรย์ และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

1024 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รถจักรยานยนต์ BIG BIKE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย สรพงษ์ สิงห์พร และกิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

1036 

การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย 
โดย รุจาภา  แพ่งเกษร 

1047 

ความพงึพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา
ตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
โดย พรพรรณ ร่วมทรัพย์ และสันติ กีระนันทน์ 

1063 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวทิยาลัยรังสิต 
โดย กวินชนาถ์ ปานเจีย้ง, วชัรียา ชุมอินทอง, ปนัดดา พ่วงเจริญ และสันติ กีระนันทน์ 

1084 
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ฒ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โดย บูชิตา  เนาวรัตน์ และสันติ กีระนันทน์ 

1096 

ทศันคติของผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย เตชสิทธ์ิ วิชิตาชยานันท์, เสริมสุข เชิดชู, ชนัฏตา ป้องกัน และเฉลิมพร เยน็เยือก 

1114 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในบริษัท เค พ ีเอน็ กรีน 
เอน็เนอจี โซลูช่ัน จ ากดั 
โดย ศิวลัย จงจีรภัทร และเฉลิมพร เยน็เยือก 

1125 

พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ ระดับปริญญาตรี  
มหาวทิยาลัยรังสิต 
โดย อาทิตย์ วงษ์ทน, ภาคิน ม่ิงโสภา และเฉลิมพร เยน็เยือก 

1136 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC) ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ช้ันปีที ่4 มหาวทิยาลัยรังสิต 
โดย กานดา ศรีทอง, อารีวรรณ คลองบ่อ, วรเทพ ยอดด าเนิน และเฉลิมพร เยน็เยือก 

1155 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการบริโภคการแฟสตาร์บัคส์ ของบุคลากร
มหาวทิยาลัยรังสิต 
โดย ภัทรภรณ์ อยู่นาน, ภารวี อยู่ จุ้ย, นันทิยา เขม็เพช็ร และเฉลิมพร เยน็เยือก 

1168 

การศึกษาปัจจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผู้ปกครอง ศึกษาเฉพาะ
จังหวดัปทุมธานีและนนทบุรี 
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The Relationship between Organizational Conflict and Work-related Stress of Operational 
Employees in the Real Estate and Retailer Business 
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บทคัดย่อ 

           การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความขดัแยง้ภายในองคก์ร 
ดา้นงาน ความสัมพนัธ์ และดา้นกระบวนการท่ีมีต่อการรับรู้ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานท่ีท างานอยูใ่นธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 2) เพื่อศึกษาความผลกระทบของ
การรับรู้ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานท่ีส่งผลต่อพนกังานท่ีท างานอยูใ่นธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ทั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและดา้นพฤติกรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ี ไดแ้ก่ พนกังานในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จ  านวน 185 คน และพนกังานในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก 
จ านวน 200 คนโดยการตอบแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่าความขดัแยง้ดา้นงาน (r = 0.429)  ดา้นความสัมพนัธ์ (r = 0.434)  และ
ดา้นกระบวนการ (r = 0.500)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการรับรู้ความเครียดในการ
ท างาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง ทั้ งสามด้าน และระดับการรับรู้ความเครียดของ
พนักงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัผลกระทบจากความเครียดทางด้านร่างกาย (r = 
0.511)   ทางดา้นจิตใจ (r = 0.632)   และทางดา้นพฤติกรรม (r = 0.544)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

ค าส าคัญ : ความขดัแยง้ด้านงาน ความขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ด้านกระบวนการ  
ความเครียดในการท างาน  ผลกระทบจากความเครียด 
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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 
 

บทน า 

ผูบ้ริหารในองค์กรในระดบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ องค์กร
เอกชนหรือองค์กรราชการล้วนยอมรับว่าความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรนั้นเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีองคก์รต่างๆ ตอ้งแข่งขนัเพื่อการด ารงอยูแ่ละเพื่อ
การเจริญกา้วหน้า โดยทัว่ไปแลว้หากจะอธิบายสาเหตุของความขดัแยง้ในองค์กรจากมุมมองดา้น
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในท่ีท างาน ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ไดจ้ากความแตกต่างทางความ
เช่ือ ความคิด ค่านิยม ความตอ้งการ ความมุ่งหวงั หรืออาจเกิดจากความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 
ดา้นสังคม ดงันั้นหากจะมองสาเหตุของความขดัแยง้ในมิติเดียวยงัมีสาเหตุท่ีแตกต่างหลากหลาย  
หรืออาจกล่าวไดว้่าส่ิงท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ในองค์กรหน่ึง อาจจะไม่เป็นปัญหาของอีกองค์กร
หน่ึงก็เป็นได ้(Ulrich Stoetzer , 2010 ( 

ดังนั้ นหากพนักงานมีระดับความเครียดท่ีมากเกินไปในการท างาน จะส่งผลลบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานและน าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรท่ีลดลง  จากการ
ส ารวจของ เอแบคโพลล์ ร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบวา่คนในวยั
ท าท างานมากกวา่ร้อยละ 65 มีปัญหาความเครียดอนัเน่ืองมาจากการท างาน และปัญหาความเครียด
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ของคนท างานน้ีหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง อาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย (อร
พรรณ โสภณธรรมรักษ์ , 2557 เข ้้าถึงข้อมูล วนัท่ี 8 กันยายน 2558 ( งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเครียดในองคก์ร หลายงานวิจยัยนืยนัวา่หน่ึงในสาเหตุส าคญัของความเครียดของพนกังานใน
องคก์รนั้นมีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ในองคก์ร (เทอดศกัด์ิ เดชคง, 2550(  ไม่วา่ความขดัแยง้นั้นจะ
เกิดระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระหวา่งเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกนัหรือต่างแผนก 
หรือเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มบุคคล ตลอด
ทั้งความแตกต่างภายในกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ร่วมกนัในองคก์ร ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ในดา้น
ต่างๆ เช่นความขัดแยง้ด้านงาน (Task Conflict  (ความขัดแยง้ด้านความสัมพันธ์ ( Relationship 
Conflict  (และความขัดแยง้ด้านกระบวนการ ( Process Conflict  (ซ่ึงความเครียดท่ีเกิดจากความ
ขดัแยง้เหล่าน้ี จะส่งผลโดยตรงต่อพนกังานในองคก์ร ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อนัจะน าไปสู่การมี
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง และเม่ือความเครียดในการท างานสะสมในระดับสูงจะท าให้
พนักงานเหน่ือยหน่ายและน าไปสู่การลาออกของพนักงานในท่ีสุด ซ่ึงท าให้องค์กรตอ้งสูญเสีย
บุคลากรท่ีมีค่าไปโดยไม่จ  าเป็น 
 การตระหนักถึงระดบัของความขดัแยง้ในองค์กร และความสามารถในการจดัการกบั
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารในแต่ระดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากความขดัแยง้นั้นจะน าไปสู่บรรยากาศท่ีท าให้พนกังานมีความเครียดในการท างาน เม่ือผูบ้ริหาร
รับรู้วา่มีความขดัแยง้เกิดข้ึนและสามารถจดัการความขดัแยง้ในแนวทางท่ีถูกตอ้ง จะท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถควบคุมระดับความเครียดในการท างานของพนักงานให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมอนัจะ
น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้งน้ีองค์กรท่ีมีความขดัแยง้ท่ี
มากหรือน้อยเกินไป อาจน าไปสู่ผลเสียต่อการปฏิบติังานขององคก์รโดยภาพรวม (ชยัเสฎฐ์ พรหม
ศรี ,  2550: (17 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1 .เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความขดัแยง้ภายในองคก์ร ทั้งความขดัแยง้ในดา้นงาน 
ความขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ด้านกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้
ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานท่ีมีต่อพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ
และดา้นพฤติกรรม 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1. ความขัดแย้งภายในองค์กร ด้านงาน ด้านความสัมพันธ์ และด้านกระบวนการมี
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัการรับรู้ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานของพนกังาน 
 2. ระดับความเครียดในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์ต่อ
ผลกระทบจากความเครียด ท่ีมีต่อพนกังาน ทั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและดา้นพฤติกรรม 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความขัดแย้ง เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนของบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นฝ่ายเดียวกนัหรือฝ่ายตรงขา้ม
กนั ท่ีมีความแตกต่างกนัในการรับรู้ ค่านิยม ต าแหน่งทางสังคม รวมทั้งอ านาจ (Robbins,1998( เป็น
ความไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากความแตกต่างกนัในความคิด ค่านิยมและความรู้สึก 
(Lyles & Joiner,1986:Marquis&Huston,1987( ไลน์นิงเจอร์ (Leininger,1975( ได้ให้ความหมาย
คลา้ยคลึงกนัว่า ความขดัแยง้เป็นการมองตรงกนัขา้มกนัในจุดสนใจ ประเด็นปัญหาความขดัแยง้
เป็นความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัของบุคคลท่ีตอ้งพึ่งพากนัและการกระท า
ของฝ่ายหน่ึงมีผลต่ออีกฝ่ายหน่ึง โธมสั (Thomas,1978( กล่าวถึงความขดัแยง้วา่เป็นกระบวนการท่ี
เกิดจากการความคบัขอ้งใจ เม่ือมีการรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนไม่ท าตามความตอ้งการหรือเป้าหมายของ
ตนเอง ส่วนซัลลิแวนและเดคเกอร์ (Sullivan & Decker,1988( ให้ความหมายของความขดัแยง้ทั้ง
ทางด้านพฤติกรรมและกระบวนการ โดยด้านพฤติกรรมจะเป็นการสภาวะท่ีรับรู้ว่าสองฝ่ายมี

 

ผลกระทบทีเ่กดิจาก

ความเครียด 

1.ดา้นร่างกาย 

2. ดา้นจิตใจ 

3.ดา้นพฤติกรรม 
(กรมสุขภาพจิต( 

 

ความขัดแย้งด้านงาน 
JEHN (1995) และ  

กฤษดา เชียรวฒันสุข (2553) 

ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ 
JEHN (1995) , COX (1998) และ  

กฤษดา เชียรวฒันสุข (2553) 

ความขัดแย้งด้านกระบวนการ  
(Jehn & Mannix , 2001( และ 

นิรมล กลดัสมบูรณ์ (2558) 

 

 

 

การรับรู้ความเครียด 

จากการท างาน 

(Work-related stress( 
ปรับปรุงจาก Cohen (1988) 

และ กฤษดา เชียรวฒันสุข 

(2553( 
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เป้าหมายต่างกนั และมีโอกาสท่ีจะขดัขวางการไปสู่เป้าหมายของอีกฝ่ายหน่ึง ส่วนดา้นกระบวนการ
จะเกิดข้ึนจากการรับรู้ความแตกต่างของเป้าหมาย ค่านิยม ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ ความรู้สึก
และการกระท าของบุคคลหรือกลุ่ม 

เป็นท่ียอมรับวา่ความขดัแยง้เกิดข้ึนทัว่ไปในทุกองคก์ร และความขดัแยง้เป็นส่ิงส าคญัท่ี
ไม่อาจละเลยได ้มีรายงานว่า ผูบ้ริหารตอ้งใช้เวลาโดยเฉล่ียถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ในการเก่ียวขอ้งกบั
ความขัดแยง้หรือผลจากความขดัแยง้ มีหลายมุมมองท่ีเป็นความเช่ือเก่ียวกับความขดัแยง้ เช่น 
ทรรศนะแบบดั้งเดิมท่ีเช่ือวา่ ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง เพราะส่งผลเสียหายต่อการท างาน
ของกลุ่ม มุมมองท่ีสองเช่ือวา่เป็นแนวคิดดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีเช่ือวา่ ความขดัแยง้ถือเป็นเร่ืองปกติ
ตามธรรมชาติท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดไ้ม่วา่กลุ่มใดๆ ก็ตาม และไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเลวร้ายแต่อยา่งใด แต่
ในทางตรงกันข้ามกลับเน้นการสร้างพลังในการท างานของกลุ่มยิ่งข้ึน ส่วนมุมมองท่ีสามเป็น
แนวคิดล่าสุดท่ีค่อนขา้งมองกวา้งออกไปวา่ ความขดัแยง้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างพลงัในการท างานให้
กลุ่ม แต่ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นสูงสุด (Absolute Necessary ( ต่อกลุ่มในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
มุมมองน้ีจึงเรียกว่า แนวคิดสมัยใหม่ (Contemporary View( โดยจะกล่าวรายละเอียดในแต่ละ
แนวคิดดงัต่อไปน้ี  

จากการวิจัยของนักวิชาการต่างๆ ได้จ  าแนกความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Intra-group 

Conflict or Group Conflict) ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ความขดัแยง้ดา้นงาน (Task Conflict) คือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนั

ของบุคคลในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาหรือเป้าหมายการท างานท่ีแตกต่างกนั เป็นความขดัแยง้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายในการ (Stephen P. Robbins, 2015: 434) ความตระหนกัถึงความแตกต่างใน

มุมมอง และความคิดเห็น ท่ีเก่ียวข้องกับงานภายในกลุ่ม คล้ายกับ ความขดัแยง้ทางปัญญา ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความคิด และความแตกต่าง ของคิดเห็นในเร่ืองงาน ความขดัแยง้ดา้นงานอาจเกิดข้ึน

ในช่วงท่ีมีการแสดงความคิดเห็นดา้นงาน และการต่ืนตวัของบุคคล แต่ไม่ใช่ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอารมณ์ในเชิงลบ ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (Jehn & Mammix, 2001) 

2. ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship Conflict) คือ ความขดัแยง้ท่ีเนน้เก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ในการศึกษาช้ีให้เห็นว่าความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ใน

เร่ืองงานเป็นความขดัแยง้ท่ีไม่เกิดประโยชน์ ไม่สร้างสรรค์เสมอ (J. Yang and K.W. Mossholder, 

2004; N. Gamero et al. , 2008) แสดงให้เห็นถึงขดัแยง้ การเป็นศตัรูกนั การปะทะกนัระหวา่งบุคคล

เพิ่มข้ึนและท าให้ความเข้าใจระหว่างกันลดลง ท าให้สุขภาพจิตไม่ดีในบุคคลท่ีมีความขดัแยง้

ระหวา่งกนั  
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(N. Halevy, E.Y. Chou, and A.D. Galinsky, 2012) การรับรู้ถึงการเขา้กนัไม่ได้ระหว่าง

บุคคลรวมถึงผลกระทบทางอารมณ์ตึงเครียดและขดัขอ้งใจ ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง

กับเร่ืองระหว่างบุคคลท่ีไม่ชอบพอกัน อารมณ์ไม่พอใจ ความผิดหวงั ความขุ่นเคือง (Jehn & 

Mammix, 2001) 

3. ความขดัแยง้ด้านกระบวนการ (Process Conflict) คือ ความขดัแยง้ในการท างานใน

การท่ีจะท าให้งานส าเร็จลุล่วง จากการศึกษาของนักวิจัยหลายคนพบว่า ความขัดแย้งด้าน

กระบวนการเก่ียวขอ้งกบัตวัแทนและบทบาทของตวัแทน ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจาก

การท่ีคนรับผิดชอบมีจ านวนลดลง และความขดัแยง้เกิดข้ึนจากบทบาทท่ีไดรั้บ หรือตอ้งรับผดิชอบ 

ท าให้สมาชิกในกลุ่มรู้สึกด้วย ไม่มีความส าคญั และโดยมากความขดัแยง้ด้านกระบวนการจะ

น าไปสู่ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Stephen P. Robbins, 2015: 434) การรับรู้ถึง

การโตแ้ยง้กนัอยา่งรุนแรงเก่ียวกบัแง่มุมของความส าเร็จของงานวา่จะด าเนินการอยา่งไร โดยเฉพาะ

ความขดัแยง้ดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตวัแทนและการจดัสรรทรัพยากร 

เช่น ใครควรเป็นคนด าเนินการ และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคนเป็นเช่นไร (Jehn & 

Mammix, 2001) 

ความเครียด ในการท างานของบุคคล แต่ละหน่วยงาน จะประกอบไปดว้ยบุคลากรหลาย

ต าแหน่ง หลายฝ่าย ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกัน จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นเหตุให้เกิด

ความเครียดในการท างาน มีผูท่ี้กล่าวถึงความหมายของความเครียดในการท างาน ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

Beehr and Newman (1987 อา้งในจุฑารัตน์ สุคนัธรัตน์,2541( กล่าวถึงความเครียดใน
การท างานวา่ เป็นภาวะปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลให้ผูท้  างาน เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและ
และจิตใจ จนท าให้เกิดความเสียสมดุลของทางร่างกายทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในแง่บวกจะท าให้
เกิดผลผลิตประสิทธิผลขององคก์ร ส่วนในแง่ลบส่งผลให้เกิดความเสียสมดุลและรบกวนต่อบุคคล 
เป็นตน้ 

สิริอร  วิชชาวุธ (2553:107( กล่าวว่า ความเครียดในการท างาน คือ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคล ซ่ึงสามารถท าร้ายสุขภาพและการท างานของบุคคล ซ่ึงความเครียดเป็นสาเหตุให้มีการ
เปล่ียนแปลงทางสรีระและสามารถลดพลงัก าลงัท่ีบุคคลเก็บสะสมใหห้มดไปได ้

ปิยนนัท์  สวสัด์ิศฤงฆาร (2555( ความเครียดในการท างาน เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของ
ร่ายกาย จิตใจและอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน โดยเฉพาะงานท่ีไม่เหมาะสมกบัความสามารถ
ของพนักงาน และความต้องการของผู ้ปฏิบัติงาน ถ้าไม่สามารถท าให้ส าเร็จก็จะกลายเป็น
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ความเครียดจากท่ีท างาน สาเหตุอาจมาจากการท างานท่ีหนกัเกินไป ความเหน่ือยลา้ เพื่อนร่วมงาน 
หรือจากผูป้ฏิบติังานเอง 

ดงันั้น สรุปได้ว่า ความเครียดในการท างานเป็นการตอบสนองของร่างกาย จิตใจและ
อารมณ์เกิดจากการท างาน ในสภาวะการท างานท่ีกดดนั ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ี
ลดลง ไม่สามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้และส่งผลเสียต่อตวับุคคลในดา้นลบ เช่น 
เกิดความวติกกงัวล เหน่ือยลา้ ไม่พึงพอใจในงาน 

จากสาเหตุของความเครียดดงักล่าว ท าใหมี้ผลต่อสภาพร่างกายและจิตใน และ

ความเครียดจะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการปฏิบติังาน ระดบัความเครียดท่ีไม่มากเกินไป (Eustress) 

เป็นความเครียดท่ีสร้างสรรค ์ท าใหเ้ป็นพลงักระตุน้ใหมี้ความพยายามในการท างาน  ระดบั

ความเครียดท่ีมากไป (Distress) ความเครียดท่ีท าลาย มีผลต่อสุขภาพของบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ 

เกิดการเบ่ือหน่ายในการท างาน ไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ผลการปฏิบติังานลดลง มีพฤติ

กรรรมทางจริยธรรมลดลง 

สุพานี สฤษฎว์านิช (2552: 393-394( ไดแ้บ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1.ผลทางดา้นจิตใจและอารมณ์ (Psychological Symptom หรือ Emotional Exhaustion( 
ผลของความเครียดทางดา้นอารมณ์และจิตใจ เช่น เกิด ความวติก กงัวลใจ ไม่มีสมาธิ หลงลืม หรือ
อาจท าใหพ้อใจในงานลดลง เบ่ืองาน เป็นตน้ 

2.ผลทางดา้นร่างกาย (Physiological Symptoms( มกัจะท าใหเ้กิดโรคต่างๆ ซ่ึงในทาง

การแพทยเ์รียกวา่ เป็น Functional Disease เพราะวา่มนัเป็นโรคท่ีไม่ไดมี้สาเหตุมาจากเช้ือโรค เช่น 

เวลาเครียดแลว้ เราจะเกิดอาการนอนไม่หลบั ปวดหวั ไมเกรน มึนหวั เป็นโรคกระเพาะ ความดนั

ข้ึนสูง และอาจเป็นโรคหวัใจตามมา 

 3. ผลทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Symptom( ผลทางดา้นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมีมากมาย

ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากผลทางจิตใจและร่างกาย เช่น อาจท าใหค้นมีการท าร้ายตนเอง เช่น กรีดแขน 

มีการติดยา ติดเหลา้ ติดบุหร่ี 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีจะใชศึ้กษาน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
บริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน( ส านกังานใหญ่ จ านวนประชากร 8,500 คน (ขอ้มูล
อา้งอิงจากบริษทัโฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน( สาขาประชาช่ืน( และบริษทั เอ็นซี เฮา้ส์
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ซ่ิง จ  ากัด (มหาชน( จ านวนประชากร 243 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากบริษัท เอ็นซี เฮ้าส์ซ่ิง จ  ากัด 
(มหาชน(( 

การค านวณกลุ่มตัวอย่าง ท าการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร 8,743 คน
โดยใชสู้ตรก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรของ Yamane ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 383 คนและไดท้  าการส ารองอีก 17 คนรวม 400 ตวัอยา่ง โดยไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
กลบัมาทั้งส้ิน 385 ชุด   

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่มตวัอย่างโดยท าการก าหนดโควตา้ (Quota sampling) จาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 200 ตวัอยา่ง และธุรกิจคา้ปลีก จ านวน 200 ตวัอยา่ง จากนั้นจึงท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability of sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดว้ยวิธี
ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS For Windows( โดยส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ทัว่ไปของพนกังาน วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ใน
องคก์รความขดัแยง้ดา้นงาน ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ และความขดัแยง้ดา้นกระบวน โดยการ
หาค่าเฉล่ีย (Mean( และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation( ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการรับรู้ความเครียด และส่วนท่ี 4 ความสัมพนัธ์จากความเครียด ทางดา้นร่างกาย ทางดา้น
จิตใจ และทางด้านพฤติกรรม วิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient( 
 

ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
ผูต้อบแบบสอบถามพนกังานในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ  64 .9 มีช่วงอายุระหวา่ง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.4 มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ มี
รายไดม้ากท่ีสุดช่วง 15,001-20,000 บาท ต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.8  

ผูต้อบแบบสอบถามพนกังานในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
64.9 มีช่วงอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.4 
มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปีระหวา่ง 2-5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.8 และมีรายได้
มากท่ีสุดช่วงนอ้ยกวา่ 15,000 บาทต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.8 
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 ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความขดัแยง้ใน
องคก์ร 
ดา้นงาน ดา้นความสัมพนัธ์ และดา้นกระบวนการ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 
 

ความขดัแยง้ในองคก์ร 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ธุรกิจคา้ปลีก 

ช  (65( ญ (120( ช (93( ญ (107( 

x   SD x  SD x   SD x  SD 

ดา้นงาน 1.59 0.601 1.57 0.600 1.36 0.643 1.31 0.731 

ดา้นความสมัพนัธ์   1.66   0.861 1.7
6 

 0.746 1.17 0.800 1.26 0.724 

ดา้นกระบวนการ  
 1.58  0.677 1.5

3 
0.609 1.38 0.724 1.4

1 
0.772 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู้ความเครียด จ าแนกตามประเภท                     
ธุรกิจ และเพศ 
 

   การรับรู้ความเครียด 
ประเภทธุรกิจ เพศ N Mean Std. Deviation 
อสังหาริมทรัพย ์ ชาย 65 2.6477 0.53447 

หญิง 120 2.6608 0.53786 

Total 185 2.6562 0.53525 
คา้ปลีก ชาย 93 2.5892 0.55197 

หญิง 107 2.6430 0.53059 
Total 200 2.6180 0.53994 

รวม ชาย 158 2.6133 0.54388 

หญิง 227 2.6524 0.53334 

Total 385 2.6364 0.53733 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างาน และความขดัแยง้                     
ในองคก์ร 

ความขัดแย้งในองค์กร 

ระดับการรับรู้ความเครียดในการท างาน 

r 

 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 

ความขดัแยง้ดา้นงาน 0.429 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ 0.434 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

ความขดัแยง้ดา้นกระบวนการ 0.500 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 
 

ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียด และความขดัแยง้ในองคก์ร 

ผลกระทบจากความเครียด 

ระดับความเครียดทีเ่กดิจากการท างาน 

r 

 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ทศิทาง 

ดา้นร่างกาย 0.511 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นจิตใจ 0.632 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นพฤติกรรม 0.544 0.000** ปานกลาง เดียวกนั 
 

สรุปผลการวจัิย 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ความขดัแยง้ดา้นงาน (r = 0.429 , Sig = 0.000(  ดา้น
ความสั มพัน ธ์  (r = 0.434 , Sig = 0.000(  และด้านกระบวนการ (r = 0.500 , Sig = 0.000(  ซ่ึ งมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการรับรู้ความเครียดในการท างาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน
กลาง ทั้งสามดา้นซ่ึงผลการจากวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าความขดัแยง้ส่งผลต่อความเครียด ยิ่งเกิด
ความขดัแยง้ข้ึนมากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลต่อความเครียดเพิ่มมากข้ึนตาม เพราะมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ระดับการรับรู้ความเครียดของพนักงาน มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบจากความเครียดทางดา้นร่างกาย โดยมีค่า   r = 0.511 
และ Sig. = 0.000 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัพบวา่ ระดบัการรับรู้ความเครียด
ของพนกังาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบจากความเครียดทางดา้นจิตใจ โดยมี
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ค่า   r = 0.632 และ Sig. = 0.000 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และส าหรับผลกระทบจาก
ความเครียดทางดา้นพฤติกรรม พบว่า ระดบัการรับรู้ความเครียดของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบจากความเครียดทางด้านพฤติกรรม โดยมีค่า r = 0.544 และ Sig. = 
0.000 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ทางด้านงาน ด้านความสัมพนัธ์ และด้าน
กระบวนการ กบัการรับรู้ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานนั้น พบวา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อมรากุล  อินโอชานนท ์(2532, 32-33( ซ่ึงพบวา่ สาเหตุของความเครียดในการ
ท างานมี 6 สาเหตุ และความขดัแยง้ดา้นงานเป็นหน่ึงในสาเหตุส าคญัท่ีท าให้พนกังานเกิดความเครียด
ในการท างาน และผลการวิจยัยงัสนับสนุนงานวิจยัของ กฤษดา เชียรวฒันสุข (2553( ท่ีพบว่า ความ
ขดัแยง้ดา้นงานและความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์จะส่งผลให้พนกังานเกิดความเครียดในการท างาน 
และผลการศึกษาน้ียงัเป็นไปตามแนวคิดของ Robbin (2001( ท่ีระบุว่าความขดัแยง้ก่อให้เกิดอารมณ์
เชิงลบ และส่งผลให้แต่ละฝ่ายเกิดความเครียด ดังนั้ นผูบ้ริหารในระดับสูงของแต่ละองค์กร ควร
ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของความขดัแยง้ ถึงแมว้่า ผลดีของความขดัแยง้ท่ีท าให้ผลงานของ
กลุ่มและองคก์รดีข้ึน รวมถึงความขดัแยง้ยงัเป็นแรงจูงใจให้พนกังานแต่ละฝ่ายเขา้ใจถึงจุดยืนของกนั
และกนั และบ่อยคร้ังท่ีความขดัแยง้จะกระตุน้ให้เกิดความคิดและแนวทางใหม่ๆ รวมถึงวิธีการใหม่ๆ 
ในการท างาน แต่ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัเป็นอย่างยิ่งถึงผลเสียของความขดัแยง้ดว้ย ดงันั้นผูบ้ริหาร
ควรมีการก าหนดและสร้างวฒันธรรมองค์กรของตนเอง ให้มีความแข็งแกร่ง โดยยึดมัน่ท่ีเป้าหมาย
ขององคก์รเป็นหลกัและเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ค านึงถึงความตอ้งการของทุกๆคน ในองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี และเก้ือหนุนในการท างาน
ร่วมกนั และเป็นการท าใหร้ะดบัของความขดัแยง้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอนัจะน าไปสู่การลดสภาวะท่ี
ตึงเครียดในการท างาน 

ผลจากการศึกษา พบว่า ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์
กบัผลกระทบทางด้านร่างกาย  ผลกระทบจากทางด้านจิตใจ และผลกระทบทางด้านพฤติกรรม  
โดยผลการศึกษาสอดคล้องกบั Beehr and Newman (1987 อา้งในจุฑารัตน์ สุคนัธรัตน์, 2541( ท่ี
ระบุว่า ความเครียดในการท างาน เป็นภาวะปัจจยัท่ีส่งผลให้ท่ีท างานเกิดการเปล่ียนแปลง ทั้งดา้น
ร่างกายและจิตใจ จนท าให้เกิดการเสียสมดุลของร่างกาย และรบกวนบุคคลนั้นในการท างาน และ 
สิริอร วิชชาวุธ (2553: 107( สนบัสนุนวา่ ความเครียดในการท างาน สามารถท าร้ายสุขภาพและการ
ท างานของบุคคล ซ่ึงความเครียดถือวา่เป็นสาเหตุส าคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายและลด
พลงั ในการท างาน  
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ทั้ งน้ี การท่ีพนักงานเกิดผลกระทบจากความเครียด อาจจะส่งผลให้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานลดลง ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการบริหาร
จดัการความเครียดของพนกังานในองค์กรของตนเอง ทั้งน้ีอาจผา่นกิจกรรมท่ีฝ่ายพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์เป็นผูรั้บผิดชอบหรืออาจผูบ้ริหารระดบัสูง ควรมีการก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมให้พนกังาน
มีการผ่อนคลายและลดความเครียดจากการท างาน ทั้งน้ีเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ท างานอยูใ่นระดบัท่ีดี  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงระดบัความขดัแยง้ในองคก์ร ทั้งสามดา้น กล่าวคือ ความ
ขดัแยง้ดา้นงาน ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ และความขดัแยง้ดา้นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการเกิดความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงาน และผลกระทบจากความเครียดท่ีมีต่อตวั
พนกังาน โดยผูศึ้กษาขอเสนอแนะแนวทางการจดัการเพื่อเป็นการลดและป้องกนัความขดัแยง้ การ
ลดและป้องกนัความเครียดของพนักงาน รวมถึงผลท่ีตามมาจากความเครียด เพื่อให้ผูบ้ริหารทุก
ระดบัขององคก์รน าแนวทางดงักล่าวไปพิจารณาตามความเหมาะสม ดงัน้ี  

1.ในแต่ละปีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รควรมีการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบติังานของ
องค์กรให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยอาจใชก้ารถ่ายทอดนโยบายตามล าดบัจากผูบ้ริหารระดบัสูงสู่ผูบ้ริหารระดบัตน้ และ
ลงสู่เจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานในทุกระดบัมีความชดัเจนในบทบาท หนา้ท่ี
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตน เพื่อเป็นการลดความขดัแยง้ด้านงาน และด้าน
กระบวนการ 

2. ผูบ้ริหารควรสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีมีบรรยากาศของการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและ
กนัรวมถึง บรรยากาศของความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกนั เพื่อลด
ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในองค์กร และเป็นแนวทางในการลดความเครียดท่ีเกิดจากการท างาน 
ถึงแมว้า่ความเครียดท่ีเกิดจากการท างานนั้น อาจมีปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุไดห้ลายสาเหตุ แต่การก าจดั
สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดความเครียดยอ่มมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ ความเครียดของพนกังานลดลง และ
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานมากข้ึน  

3. องคก์รทางธุรกิจต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจคา้ปลีกเท่านั้น แต่
องคก์รธุรกิจอ่ืนๆ ก็ควรจะมีการจดักิจกรรม เพื่อช่วยในการบริหารความเครียดของพนกังานให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม เช่น การจดักิจกรรมกระตุน้ความสามคัคี กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานภายใน รวมถึงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาสุขภาพของพนักงาน เพื่อเป็นการลด
ความเครียดของพนักงานในการท างานและส่งผลให้ลดผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดของ
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พนกังานอีกดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น  ในองคก์รธุรกิจดา้นทางอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูใ่นการศึกษาน้ีมีการ
ริเร่ิมจดักิจกรรมตลาดนัดพนกังาน เดือนละ 1 คร้ัง โดยให้พนกังานแต่ละแผนกน าสินคา้ท่ีแผนก
ของตนจดัหามาท าการแลกเปล่ียนซ้ือขายในรูปแบบของตลาดนัดขายสินคา้ ซ่ึงถือเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี แก่พนกังาน เป็นตน้   

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 

1.การศึกษาในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ในองคก์รและความเครียดท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนกังาน ควรมีการค านึงถึงปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัความขดัแยง้ใน
องคก์ร เช่น บริบทของธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่าง ท่ีไม่อยูใ่นการศึกษาน้ี เช่น กลุ่มธุรกิจ
การเงินการธนาคาร กลุ่มธุรกิจส่ือสารและเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ 
เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้และภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  

2. ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัความเครียดท่ีเกิดจาการท างานของพนกังานในอนาคตควร
ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเครียดจากการท างานของพนกังาน เช่น 
ความตอ้งการคงอยูใ่นองคก์ร ความตอ้งการความส าเร็จของตนเอง ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ 
กับผูอ่ื้นในองค์กร นอกจากน้ียงัมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
พนกังานจึงจะท าใหเ้กิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัสาเหตุของความเครียดในการท างานไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

3.การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ วิธีการวิจยัเชิงปริมาณเท่านั้น การศึกษาในอนาคตควรมีการท า
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบเพื่อเป็นการยืนยนัผลการวิจัยท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในแต่ละแง่มุมท่ี
ท าการศึกษา เพื่อท่ีจะเข้าใจถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING INVESTMENT IN COMMON STOCK OF 

RETAIL INVESTORS IN BANGKOK 
 

อมัรินทร์ แก้วน้อย 
นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิเกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของ
นกัลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามญั ท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัของ
นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research( มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบสอบถาม และการวิเคราะห์
ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม Microsoft excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด สถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
คือ t-test และ F-test (ANOVA) โดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 การทดสอบสมมติฐานเป็นการหา
ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วน
ใหญ่เป็นนกัลงทุนระยะกลาง มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นสามญั 1-2 ปี โดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใช้
บริการคือ บล.เคที ซีมิโก ้และ บล.บวัหลวง มีเหตุผลในการเลือกบริษทัหลกัทรัพยคื์อ มีผูแ้นะน า มี
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีประเภทวางเงินล่วงหนา้ (Cash Balance Account) ซ่ึงเปิดบญัชี
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านอินเทอร์เน็ต มีจ  านวนคร้ังในการซ้ือขายต่อ
เดือนคือ 6-10 คร้ัง มีระยะเวลาในการถือหุ้นคือ 1-3 เดือน และมีจ านวนเงินลงทุนคือ 100,001-
500,000 บาท ส่วนใหญ่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยลงทุนในหุ้นสามญัประเภท 
Blue Chip Stocks ซ่ึงใชปั้จจยัเชิงปริมาณของหุ้นสามญัมากท่ีสุดในการลงทุนคือ ROE มีกลยุทธ์ใน
การซ้ือหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยคื์อ ซ้ือหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดี และมีกลยุทธ์ในการขายหุ้น
สามญัในตลาดหลกัทรัพยคื์อ ขายเม่ือก าไร 
 
ค าส าคัญ: การลงทุน, หุน้สามญั, นกัลงทุนรายยอ่ย 
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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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บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยให้ความส าคญักบัการลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) เพิ่มมากข้ึน โดยมีการจดัอบรม สัมมนา ให้ความรู้
ต่างๆเก่ียวกบัการลงทุนหุ้นสามญัเกิดข้ึนมากมาย ทั้งมีหลกัสูตรการศึกษาเก่ียวกบัทางดา้นการเงิน
และการลงทุน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในหุ้นสามญั มุ่งเน้นให้นกัลงทุนมีความเขา้ใจถึง
ผลดี ผลเสีย ของการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีการลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะท าให้นกัลงทุน
มีส่วนเป็นเจา้ของกิจการตามสัดส่วนมูลค่าเงินท่ีลงทุนไปและมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนในรูปของ
เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ หรือก าไรจากการซ้ือขายหุ้น ซ่ึงเป็นผลดีต่อตนเองและ
ประเทศ เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
ช่วยสนบัสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย โดยท าหน้าท่ีเป็นตลาดรอง
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งมีตราสารการลงทุนหลายประเภท ถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว
ให้กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัผูท่ี้ตอ้งการออมเงินลงทุนหรือมี
เงินเหลือเก็บท่ีเรียกว่า นกัลงทุน น าเงินมาลงทุน นกัลงทุนก็แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ นักลงทุน
รายย่อย นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบนั ซ่ึงนักลงทุนรายย่อยจะมีสัดส่วนมากใน
ประเทศ  

การลงทุนของนกัลงทุนรายย่อยจะมีปัจจยัการตดัสินใจต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งและมีผลต่อ
การลงทุนในหุ้นสามญัของนักลงทุนหลากหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัทางเทคนิค ปัจจยั
ภายในประเทศ และปัจจยัภายนอกประเทศ ให้นกัลงทุนตอ้งวิเคราะห์การซ้ือขาย ภายใตค้วามเส่ียง
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้สามญัของนกัลงทุน
รายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูศึ้กษาสนใจท่ีจะท าการศึกษารวมถึง ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมของนักลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามญั เพื่อให้ได้มาซ่ึงปัจจยัการตดัสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามญัของนักลงทุนรายย่อย ท่ีนักลงทุนรายย่อยให้ความส าคญัในการลงทุนในหุ้น
สามญั การศึกษาน้ีเพื่อช่วยให้นกัลงทุนรายยอ่ยทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการลงทุนใน
หุน้สามญัท่ีดีข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหุน้สามญั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น
สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของนกัลงทุนท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุน
ในหุน้สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามญัท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจ
ลงทุนในหุน้สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนและอาชีพท่ี
แตกต่างกัน  มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมของนักลงทุนท่ีประกอบดว้ย ประเภทนักลงทุน ประสบการณ์ลงทุนในหุ้น
สามญั บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใช้บริการ เหตุผลในการเลือกบริษทัหลกัทรัพย ์ประเภทบญัชีซ้ือขาย
หลักทรัพย์ รูปแบบการเปิดบัญชีการซ้ือขายหลักทรัพย์ จ  านวนคร้ังในการซ้ือขายต่อเดือน 
ระยะเวลาในการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น
สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 3.กลยทุธ์การลงทุนในหุน้สามญัท่ีประกอบดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีลงทุน ประเภทของหุ้น
สามญัท่ีลงทุน ปัจจยัเชิงปริมาณของหุ้นสามญัท่ีใช้ในการลงทุน กลยุทธ์ในการซ้ือหุ้นสามญัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกลยุทธ์ในการขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยั
การตดัสินใจลงทุนในหุน้สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนได้ดียิ่งข้ึนและให้ผูล้งทุนสามารถน าผล
การศึกษาไปประยกุตใ์นการเลือกใชปั้จจยัการตดัสินใจลงทุน ก าหนดกลยทุธ์ในการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนใหสู้งข้ึนและลดความเส่ียงจากการลงทุนในหุน้สามญั 

2. ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยส์ามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการจดัสรรบริการดา้นธุรกิจ
หลกัทรัพยท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุนแต่ละประเภท 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัน้ี จะมุ่งศึกษากลุ่มนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อท่ีจะได้
ทราบถึงปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุน้สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามในการส ารวจ 
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดดงัน้ี 

 
ตัวแปรอสิระ                                                                           ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์กบัการลงทุน 

เพชรี ขุมทรัพย  ์(2544) (อา้งถึงในจีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550: 4-6) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนดจุดมุ่งหมายการลงทุน ได้แก่ อายุของผูล้งทุนการมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมี

 
ปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุน้
สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

- เพศ   - รายไดต่้อเดือน 
- อาย ุ   - อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมของนักลงทุน 
- ประเภทนกัลงทุน 
- ประสบการณ์ลงทุนในหุน้สามญั 
- บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ 
- เหตุผลในการเลือกบริษทัหลกัทรัพย ์
- ประเภทบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
- รูปแบบการเปิดบญัชีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
- จ านวนคร้ังในการซ้ือขายต่อเดือน 
- ระยะเวลาในการถือหุน้ 
- จ านวนเงินลงทุน 

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีลงทุน 
- ประเภทของหุน้สามญัท่ีลงทุน 
- ปัจจยัเชิงปริมาณของหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการลงทุน 
- กลยทุธ์ในการซ้ือหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์
- กลยทุธ์ในการขายหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์
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ครอบครัวสุขภาพของผูล้งทุนนิสัยส่วนตวัของผูล้งทุนความสมคัรใจในการลงทุนและความจ าเป็น
ของผูล้งทุน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุน ไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน

หลกัทรัพยปั์ญหาทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆก่อใหเ้กิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อ
ผูล้งทุนไดม้ากท่ีสุด 

2. ปัจจยัดา้นภาวะหลกัทรัพย ์หมายถึง การเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยร์าคาท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงท่ีมีผลกระทบต่อนกัลงทุนในการตดัสินใจซ้ือหรือขายในแต่ละช่วงเวลา 

3. ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บและใช้
ในการประกอบการตดัสินใจซ้ือหรือขายเช่นข่าวสารดา้นการเมืองข่าวเศรษฐกิจรายงานการซ้ือขาย
ราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งขอ้มูลเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวตลอดเวลามีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน 
แนวคิดด้านการพฤติกรรมผู้บริโภค 
Kotler Philip (1997:172) (อ้างถึงในธิดา ลือชาพัฒนพร และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง, 2554 : 151) 
แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีทาให้เกิดการบริโภคโดยมีจุดเร่ิมตน้
จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายใน (ตวัเรา) และภายนอก (ส่ิงเร้าต่างๆคนรอบขา้งเป็น
ตน้)ท่ีทาให้เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้นั้นจะเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black 
box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาเป็นปริศนาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ต่างๆของผูซ้ื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s purchase decision) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาของวรรณรัตน์ ธญัญกิตติกุล (2555, หนา้ 82( พบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล
ต่อระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค าแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธิดา ลือชาพฒันพร และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2554( และการศึกษาของ
อรอุษา ขนอนกุล และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556, หนา้ 324( 

อุบลรัตน์ ศรีเกษ ( 2556) พบวา่ผูท่ี้มีการลงทุนในหุน้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการลงทุน
น้อยกว่า2ปี ลงทุนในระยะสั้ นโดยเก็งก าไร ผูล้งทุนส่วนใหญ่เลือกใช้บริษทัหลักทรัพย์กสิกร
รองลงมาเป็นบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง  

วิญญู ดิษเจริญ (2551( พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนเก็งก าไร วนัต่อวนั มี
วตัถุประสงค์ท่ีส าคัญในการลงทุนคือเพื่อต้องการเก็งก าไร มีแหล่งเงินทุนท่ีน ามาลงทุนใน
หลกัทรัพยคื์อ เงินออม นิยมใช้บริการบริษทัหลกัทรัพยใ์นการลงทุนเพียง 1 บริษทั ท าการซ้ือขาย
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หลกัทรัพยโ์ดยเฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 11-20 คร้ัง มีปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละวนัโดยเฉล่ีย
นอ้ยกวา่ 50,000 บาท ลงทุนในหุน้สามญั 

ภทัรานิษฐ ์ครองอมัพรสุข(2553( พบวา่พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะการ
ลงทุนหุ้นสามัญ  (Common Stock) มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  38.3 มีจานวนเงินท่ีลงทุนมากกว่า 
35,001 บาทร้อยละ 39.5 มีระยะเวลาท่ีท่านลงทุน 1 - 3 ปีร้อยละ 36.5 

จุฑามาศ ใจทน (2555( ได้การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ี
ลงทุนมากเป็นอนัดบั 1 คือ กลุ่มทรัพยากร (พลงังานและสาธารณูปโภค( เลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์
ประเภท Growth Stock (หุ้นท่ีมีการเติบโตของกาไรสูงและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ระดบัสูง( และอตัราเงินปันผลตอบแทน คือ ปัจจยัเชิงปริมาณท่ีนักลงทุนใช้ในการตดัสินใจมาก
ท่ีสุด โดยนกัลงทุนมีกลยุทธ์ในการเลือกซ้ือหลกัทรัพย ์คือ เลือกซ้ือหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดี ซ้ือหุ้น
เม่ือราคาต ่ากวาพื้นฐาน และซ้ือหุน้ท่ีมีสภาพคล่อง ส่วนกลยทุธ์ท่ีนกัลงทุนจะท าการขายหลกัทรัพย ์
คือ ขายเม่ือรู้วา่คิดผดิหรือคาดการณ์ผดิ ขายเม่ือราคาหุน้เพิ่มข้ึนเกินมูลค่า และขายเม่ือกิจการมีก าไร
ลดลง 

อุรสา บรรณกิจโศภน (2553( พบว่า กลยุทธ์ในการซ้ือหุ้นผูล้งทุนรายย่อยให้ความส าคญั
กบัการซ้ือหุ้นเม่ือหุ้นนั้นราคาต ่ากวา่พื้นฐาน กลยุทธ์ในการขายหุ้นผูล้งทุนรายย่อยให้ความส าคญั
กบัการขายหุน้นั้นเม่ือราคาเพิ่มข้ึนเกินมูลค่า 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจลงทุนใน
หุ้นสามญัของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
คือ นักลงทุนรายย่อยท่ีลงทุนในหุ้นสามญั จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการใช้สูตรค านวณขนาด
ตวัอย่างของW.G. Cochran (1977) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มไวท่ี้ 
0.5  มีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ไดข้นาดของกลุ่มเท่ากบั 385 คน 
และเผื่ออีก 15 คนเพื่อป้องกนัความผิดพลาดการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด สถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test 
(ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของ
นกัลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามญั ท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัของ
นกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศมากท่ีสุดคือ เพศชาย จ านวน 273 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.25รองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.75อายุมากท่ีสุดคือ อายุ 26-
35 ปี จ  านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.50 และน้อยท่ีสุดคือ อายุ 15-25 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ระดบัการศึกษามาก
ท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จ  านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และนอ้ยท่ีสุดคือ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ จ  านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 รายไดต่้อเดือนมากท่ีสุดคือ 15,001-30,000 บาท จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.50 รองลงมาคือ 30,001-45,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 และน้อยท่ีสุดคือ 
15,000 บาท หรือน้อยกว่า จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 อาชีพมากท่ีสุดคือ พนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 64 คน  คิด
เป็นร้อยละ 16.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมของนกัลงทุน ประเภทนกัลงทุนมากท่ีสุดคือ นกัลงทุน
ระยะกลาง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ นกัลงทุนระยะสั้น จ  านวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ นกัเก็งก าไร จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ประสบการณ์
ลงทุนในหุน้สามญัมากท่ีสุดคือ 1-2 ปี จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 1 
ปี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 และนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 4 ปี จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.25 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใช้บริการมากท่ีสุดคือ บล.เคที ซีมิโก ้และ บล.บวัหลวง เท่ากนั จ  านวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 รองลงมาคือ อ่ืนๆ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 และนอ้ยท่ีสุด
คือ บล.กสิกรไทย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 เหตุผลในการเลือกบริษทัหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด
คือ มีผูแ้นะน า จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ มีช่ือเสียง จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และน้อยท่ีสุดคือ การฝากถอนเงินสะดวก จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
ประเภทบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มากท่ีสุดคือ บัญชีประเภทวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance 
Account) จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ บัญชีประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซ้ือ
หลกัทรัพย ์(Credit Balance Account) จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และนอ้ยท่ีสุดคือ บญัชี
ประเภทเงินสดมีวงเงินอนุมติั (Cash-ATS Account) จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 รูปแบบ
การเปิดบญัชีการซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดคือ การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเทอร์เน็ต จ านวน 323 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 และนอ้ยท่ีสุดคือ การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบดั้งเดิมผา่นเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 จ านวนคร้ังในการซ้ือขายต่อเดือนมากท่ีสุดคือ 6-10 คร้ัง จ  านวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ 1-5 คร้ัง จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และนอ้ยท่ีสุด
คือ มากกว่า 15 คร้ัง จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ระยะเวลาในการถือหุ้นมากท่ีสุดคือ 1-3 
เดือน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือ น้อยกวา่ 1 เดือน จ านวน 101 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 25.25  และนอ้ยท่ีสุดคือ 7 เดือน -1 ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 จ านวนเงินลงทุน
มากท่ีสุดคือ 100,001-500,000 บาท จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมาคือ 100 ,000 
บาท หรือนอ้ยกวา่ จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 1,000,000 บาท 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามญักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีลงทุนมากท่ีสุด
คือ ธุรกิจการเงิน จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ สินคา้อุปโภคบริโภค จ านวน 
68 คนคิดเป็นร้อยละ 17.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ ทรัพยากร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ประเภท
ของหุ้นสามญัท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือ Blue Chip Stocks จ านวน 113 คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาคือ 
Defensive Stocks จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และน้อยท่ีสุดคือ  Speculative Stocks 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ปัจจยัเชิงปริมาณของหุ้นสามญัท่ีใช้ในการลงทุนคือ ROE 
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ P/BV Ratio จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 
และน้อยท่ีสุดคือ D/E จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 กลยุทธ์ในการซ้ือหุ้นสามัญในตลาด
หลกัทรัพยม์ากท่ีสุดคือ ซ้ือหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา
คือ ซ้ือหุน้ท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขาย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ ซ้ือ
หุน้ตามข่าวลือ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 กลยุทธ์ในการขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์
มากท่ีสุดคือ ขายเม่ือก าไร จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ ขายเม่ือราคาลดต ่าลง 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ ขายเม่ือบริษทัมีก าไรลดลง จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.25 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญั  ปัจจยัเก่ียวกับตวับริษทั
หลกัทรัพยมี์ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 รองลงมาคือ 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจของไทยมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้สามญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ปัจจยัเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.49 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล มีเฉพาะรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจ
ลงทุนในหุน้สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

2. พฤติกรรมของนกัลงทุน ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใช้บริการและจ านวนเงินลงทุนท่ี
แตกต่างกัน  มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

3. กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามญั ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีลงทุน ประเภทของหุ้น
สามญัท่ีลงทุน ปัจจยัเชิงปริมาณของหุ้นสามญัท่ีใช้ในการลงทุน กลยุทธ์ในการซ้ือหุ้นสามญัใน
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกลยุทธ์ในการขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจ
ลงทุนในหุน้สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

อสิระตัวแปร สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-test 0.4204 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 0.6303 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-test 0.0697 ปฏิเสธ 
รายไดต่้อเดือน F-test 0.0266 ยอมรับ 
อาชีพ F-test 0.3440 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของนกัลงทุน 
ประเภทนกัลงทุน F-test 0.2471 ปฏิเสธ 
ประสบการณ์ลงทุนในหุน้สามญั F-test 0.2004 ปฏิเสธ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ F-test 0.0001 ยอมรับ 
เหตุผลในการเลือกบริษทัหลกัทรัพย ์ F-test 0.0537 ปฏิเสธ 
ประเภทบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ F-test 0.2612 ปฏิเสธ 
รูปแบบการเปิดบญัชีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ t-test 0.5318 ปฏิเสธ 
จ านวนคร้ังในการซ้ือขายต่อเดือน F-test 0.4422 ปฏิเสธ 
ระยะเวลาในการถือหุน้ F-test 0.6952 ปฏิเสธ 
จ านวนเงินลงทุน F-test 0.0058 ยอมรับ 
สมมติฐานที ่3 กลยทุธ์การลงทุนในหุน้สามญั 
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีลงทุน F-test 0.4453 ปฏิเสธ 
ประเภทของหุน้สามญัท่ีลงทุน F-test 0.0858 ปฏิเสธ 
ปัจจยัเชิงปริมาณของหุน้สามญัท่ีใชใ้นการลงทุน F-test 0.4439 ปฏิเสธ 
กลยทุธ์ในการซ้ือหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์ F-test 0.1174 ปฏิเสธ 
กลยทุธ์ในการขายหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์ F-test 0.1731 ปฏิเสธ 

 
อธิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคลในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
ไม่มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครจึง
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ปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงสอดคล้องกับวรรณรัตน์ ธัญญกิตติกุล (2555 , หน้า 82 ( พบว่ารายได้ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค า
แตกต่างกนั จากการศึกษาของธิดา ลือชาพฒันพร และ ดร .ไกรชิต สุตะเมือง ( 2554  (พบวา่ นกัลงทุน
ทัว่ไปท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีผลต่อการเลือกลงทุนตามบทวิเคราะห์ต่างกนั และ
จากการศึกษาของอรอุษา ขนอนกุล และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556 , หนา้ 324 ( พบวา่รายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น (ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

พฤติกรรมของนกัลงทุนในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ประเภทนกัลงทุน ประสบการณ์ลงทุนใน
หุ้นสามญั เหตุผลในการเลือกบริษทัหลกัทรัพย ์ประเภทบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์รูปแบบการเปิด
บัญชีการซ้ือขายหลักทรัพย์ จ านวนคร้ังในการซ้ือขายต่อเดือน และระยะเวลาในการถือหุ้นท่ี
แตกต่างกัน  ไม่มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ บริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการและจ านวนเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น
สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามญัในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีลงทุน ประเภท
ของหุน้สามญัท่ีลงทุน ปัจจยัเชิงปริมาณของหุน้สามญัท่ีใชใ้นการลงทุน กลยทุธ์ในการซ้ือหุน้สามญั
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละกลยุทธ์ในการขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ
ปัจจยัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ผูว้ิจ ัยท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษานักลงทุนรายย่อยท่ีลงทุนในสินทรัพย ์
ประเภทอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึง ความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการลงทุนของนกั
ลงทุนรายยอ่ย ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั ท่ีตอ้งการระดมทุนน าไปเพิ่มฐานลูกคา้นกั
ลงทุน 
 2. ผูว้ิจยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อน 
และสนใจท่ีจะลงทุนเพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย 
วา่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนหรือไม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนรายยอ่ย     
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน  
ในสถานีบริการน า้มัน ปตท. 

Factors Influencing on Beverages Buying Decision of Café Amazon in PTT Station 
 

มธุรส สินธพพนัธ์ุ 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

TWIN Program รุ่นท่ี 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ  

  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองด่ืม
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา( คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ีใชท้ดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง( 
คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการค านวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
  ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 
30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
เยน็ 1-2 คร้ังต่อเดือน ส่วนมากจะเลือกซ้ือในช่วงเวลา 10.01-14.00 น. ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง 40-60 
บาท ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือกาแฟสด คือ ตนเอง ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือในระหว่างการ
เดินทางมากกวา่การท่ีนัง่รับประทานท่ีร้านหรือซ้ือกลบับา้น  เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการในร้านคาเฟ่ 
อเมซอน มากท่ีสุด ก็คือ ซ้ือระหว่างการเดินทางเช่นกัน อีกทั้ งการศึกษายงัพบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัใน
เร่ืองของรสชาติและคุณภาพของเคร่ืองด่ืม ในดา้นราคา จะให้ความส าคญัในเร่ืองของความเหมะสม
ของราคากบัคุณภาพของเคร่ืองด่ืม ในดา้นสถานท่ี จะให้ความส าคญัในเร่ืองของจ านวนสาขาของ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ท่ีมีมากพอ และในดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ก็จะใหค้วามส าคญัในเร่ือง 
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ของการท่ีมีบตัร Blue Card สะสมคะแนนในการรับส่วนลดของเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอนใน
สถานีบริการน ้ ามัน ปตท. ท่ีมีระดับนัยส าคญั ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ประเภทของเคร่ืองด่ืม 
จ านวนคร้ังในการซ้ือ เหตุผลในการใช้บริการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นของ
ผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ี  

ค าส าคญั: การตดัสินใจซ้ือ, คาเฟ่ อเมซอน และเคร่ืองด่ืม 
 

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. บทน า 

 เม่ือกล่าวถึงกาแฟ กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ินและรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นท่ีช่ืน

ชอบของคนทัว่โลกจ านวนมากมาช้านาน ถึงแมว้่ากาแฟจะไม่ได้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีถ่ินก าเนิดใน

ประเทศไทย แต่กาแฟก็เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยรู้จกัและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต ่ากวา่ 150 ปีแลว้ 

โดยในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟหลายพนัธ์ุ มีการพฒันาวธีิการน ากาแฟมาผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมใน

ลกัษณะต่าง ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีก าลงัอยู่ในกระแสนิยมมาก

ท่ีสุด ในขณะน้ีจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟสดเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วมีให้บริการในทุก ๆ สถานท่ี เช่น 

สถานีบริการน ้ามนั ร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินคา้ โรงพยาบาล โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว รถเข็น 

ร้านกาแฟริมทาง หรืออาคารส านกังาน ท าให้สามารถหาซ้ือไดส้ะดวก ซ่ึงนบัไดว้า่ธุรกิจร้านกาแฟ

เป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง ทั้งผูป้ระกอบการขนาดย่อมก็มีการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง 

รวมทั้งมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาอีกเป็นจ านวนมากอีกดว้ย  

ร้านกาแฟสดในเมืองไทยยงัมีอนาคตสดใส   กระแสความนิยมเปล่ียนจากนิยมด่ืมกาแฟ

ส าเร็จมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั่วบด ท่ีมีการตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มี

บรรยากาศท่ีร่ืนรมย ์ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนันั้นถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและรายไดดี้

อีกธุรกิจหน่ึง เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจุบนัท่ีเขา้มาในสถานีบริการน ้ ามนัไม่ไดต้อ้งการเติม

น ้ ามนัเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งการใช้บริการอ่ืน ๆ ด้วย รวมทั้งใช้บริการร้านกาแฟสด ด้วยเหตุท่ี

กล่าวมาน้ีท าให้  ปตท. ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการธุรกิจท่ีจะน าเอาร้านกาแฟท่ีมีมาตรฐานมา

ให้บริการภายในสถานีบริการ เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูใ้ช้บริการได้อย่าง

ครบถว้น  จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของผูเ้ดินทางท่ีมีความตอ้งการแวะพกัผอ่นระหวา่งทาง  

 จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามัน ปตท. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการท่ี

แทจ้ริงในการตดัสินใจเลือกซ้ือดงักล่าวของผูบ้ริโภค และเพื่อท่ีจะน าผลสรุปจากการวิจยัท่ีไดใ้น

คร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีจะใช้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพทั้งในดา้น

http://www.vppcoffee.com/
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การบริการและกลยุทธ์การตลาดของร้าน สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. 

 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมในการซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจาก

ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. 

 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. 

กรอบแนวความคิด 

 

สมมติฐานในการศึกษา 

 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้าน

คาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. ต่างกนั 
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 2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือท่ีประกอบดว้ย ประเภทของเคร่ืองด่ืม จ านวนคร้ังใน

การซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ ประเภทของการใช้บริการ 

และเหตุผลท่ีเขา้ใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. ต่างกนั 

 3) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการ

ส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน

สถานีบริการน ้ามนั ปตท. ต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

 1) เพื่อน าผลของข้อมูลด้านการตัดสินใจซ้ือท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชนใ์นการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2) เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงให้บริการภายในร้าน 
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
 3) เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถน าผลจากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการสร้างความ
ไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งขนั  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดด้านทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ (Buyer Decision Process Theory)  
ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือเป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคผ่าน

กระบวนการ 5 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลการ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลังการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้ เห็นว่า 
กระบวนการซ้ือจริง ๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ (P.Kotler and K.L.Keller, 2012: 188)  

2.2 แนวคิดด้านทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการ

ซ้ือ การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความ

ตอ้งการของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิง

ใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5) 

 ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory)เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความ

ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s 
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Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับ

อิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้อยูท่ี่

มีส่ิงมากระตุ้นท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase 

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

2.3 แนวคิดด้านทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 คอทเลอร์ (Kotler, 2012, p.5) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่า

เป็นเคร่ืองมือหรือกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์การสร้างความพึงพอใจและการ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผลิตภณัฑ์กบัผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น (4 P’s) 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด 

(promotion) โดยน าส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ต้องมีการวางแผน (planning) การน าไปใช ้

(implementation) และการควบคุม (control) ตลอดจนสามารถส่ือสารระหว่างกนัของผูผ้ลิตหรือผู ้

จ  าหน่ายกับผูบ้ริโภคได้ (two way communication) แล้วนอกจากน้ียงัท าให้ทราบถึงสถานะทาง

การตลาดและการบริหารการตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix:4 P’s) เป็นกิจกรรมหลกัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงในปัจจุบนัส่วน

ประสมทางการตลาดได้พฒันาและขบัเคล่ือนไปสู่การบริการและส่งผลต่อความรู้สึกและการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูผ้ลิตและผูใ้ห้บริการโดยผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบ

สินคา้และคุณภาพการบริการ โดยมีองค์ประกอบด้านการบริการท่ีเพิ่มเติม 3 ด้าน (3P’s) ได้แก่ 

บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (physical evidence) รวม

ทั้งหมดเป็น 7 องคป์ระกอบหรือเรียกวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (services marketing mix: 

7P’s) ทั้งน้ีความสามารถในการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และการบริการของผูผ้ลิตให้มี

ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน  

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นประชากรท่ีมีจ านวนนับไม่ได้ (Infinite population( 

กล่าวคือ เป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมาย

ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเม-ซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั 

ปตท.  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

33 
 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูบ้ริโภคท่ีเคยตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ 

อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. จ านวน 400 คน  

3.2 ขอบเขตของการวจัิย 

1) ขอบเขตดา้นประชากร: การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. เท่านั้น 

2) ขอบเขตด้านเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. 

 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน  โดยท าด าเนินการวิจยัศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2559 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้ คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัทศันคติ

ของประชากรหรือผูบ้ริโภค และน าผลมาวิเคราะห์ทัศนคติของผูบ้ริโภค เพื่อท าความเข้าใจใน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

3.4 สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1) สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics( เพื่อใช้ในการอธิบาย

คุณลักษณะของข้อมูล ประกอบด้วย ตวัแปรเชิงคุณภาพ (ความถ่ี (Frequency), จ  านวนร้อยละ 

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

Deviation), ค่าต ่าสุด (Maximum), ค่าสูงสุด (Minimum(( 

 2) สถิติอ้างอิง (Inferential statistics( เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จึงจ าเป็นต้อง

ทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติของขอ้มูลท่ีค านวณได้จากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัใช้วิธีในการ

ค านวณทางสถิติท่ี เรียกวา่ Analysis of Variance (ANOVA) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์  
 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75  
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อายุในช่วงระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 สถานภาพโสด จ านวน 297 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.25 มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.50 มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  
 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
 ประเภทของเคร่ืองด่ืม ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
แบบเยน็ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25  
 จ านวนคร้ังในการซ้ือ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือเคร่ืองด่ืมประมาณ 1-2 
คร้ังต่อเดือน จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 
 ช่วงเวลาในการซ้ือ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมในช่วงเวลา 
10.01-14.00 น. จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่แต่ละคร้ัง 40-60 บาท จ านวน 229 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 
 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่กาแฟสด คือ ตนเอง จ านวน 
337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.25 
 ประเภทของการใชบ้ริการ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือในระหวา่งการ
เดินทางมากกวา่การท่ีนัง่รับประทานท่ีร้านหรือซ้ือกลบับา้น  จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 
 เหตุผลของการใชบ้ริการ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ท่ีเลือกใชบ้ริการในร้านคา
เฟ่ อเมซอน มากท่ีสุด ก็คือ ซ้ือระหวา่งการเดินทาง จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50  
 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
 ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะให้ความส าคญัในเร่ืองของรสชาติ
และคุณภาพของเคร่ืองด่ืม จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 
 ดา้นราคา ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความเหมะสม
ของราคากบัคุณภาพของเคร่ืองด่ืม จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69  
 ดา้นสถานท่ี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะให้ความส าคญัในเร่ืองของจ านวน
สาขาของร้านคาเฟ่ อเมซอน ท่ีมีมากพอ จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53  
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ จะให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการท่ีมีบตัร Blue Card สะสมคะแนนในการรับส่วนลดของเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเม
ซอน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  
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5.สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1) สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยส าคัญ 
เ ป็ น ไ ป ต า ม
สมมติฐาน 

ไ ม่ เป็ น ไป ต าม
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   

เพศ 0.0030    

อาย ุ 0.0503 
 

 

สถานภาพทางสมรส 0.1445 
 

 

ระดบัการศึกษา 0.8994 
 

 

อาชีพ 0.0121  
 

รายได ้ 0.0467    

สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภค     

ประเภทของเคร่ืองด่ืม 0.0032    

จ านวนคร้ังในการซ้ือ 0.0097  
 

เวลาในการซ้ือ 0.4948 
 

 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 0.5488 
 

 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ 0.5694 
 

 

ประเภทของการใชบ้ริการ 0.5257 
 

 

เหตุผลในการใชบ้ริการ 0.0001    

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด   

ผลิตภณัฑ ์ 0.0000    

ราคา 0.0000  
 

สถานท่ี 0.0003  
 

การส่งเสริมการตลาด 0.5760    
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5.2) อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน 

ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ได้น าแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปราย

ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  จากการวิจัยพบว่า ลักษณะปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์: เพศ อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันเท่านั้ นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนั 

ดงัน้ี เพศ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐิติชญาณ์ ไทยสวสัด์ิ (2550) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน โดยผล

การศึกษาพบวา่ เพศมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยจากการวิจยัเพศหญิงมีแนวโนม้บริโภคเฉล่ียกาแฟ

ต่อวนัมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟหรือเคาน์เตอร์เคร่ืองด่ืมตามห้างสรรพสินคา้ 

อาชีพ สอดคล้องกับผลการวิจยัของ เพ็ชรรัตน์  ยิ้มเจริญ (2550) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จ านวน 400 ตวัอย่าง 

ผลการวิจยัพบวา่ อาชีพท่ีนิยมบริโภคกาแฟมากท่ีสุด อยู่ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกมลรัตน์ โรจน์

เรืองรัตน์ (2550( ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเม่ียมบน

ถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน พบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในส่วนของระดบัรายได้

ส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน คือ 15,001-30,000 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ

ผูบ้ริโภค 

 2) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่าง จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค: 

ประเภทของเคร่ืองด่ืม จ านวนคร้ังในการซ้ือ และเหตุผลในการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ต่างกนั ซ่ึง

มีงานวิจยัท่ีสอดคล้องกนั ดงัน้ี ประเภทของเคร่ืองด่ืม สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พรรณทิพย ์

กระจ่างวฒิุ (2551) ศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟคัว่

สดของผูบ้ริโภคในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จากแบบส ารวจพบว่า 

กาแฟคัว่สดท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบบริโภค คือ คาปูชิโนเยน็ เน่ืองมาจากลกัษณะภูมิศาสตร์ของ

ประเทศอยู่ในเขตร้อน ดังนั้ นจึงนิยมบริโภคกาแฟเย็น เพื่อคลายความร้อน หรือแก้กระหาย   

จ านวนคร้ังในการซ้ือ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อริสรา วิริยะวาร (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใชบ้ริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. 

จงัหวดัสุ-ราษฎร์ธานี พบว่าความถ่ีในการซ้ือกาแฟสดมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการตลาด 

ในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีดีจะจูงใจผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้ าในแต่ละวนั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั 1-2 คร้ังหรือน้อยกว่านั้นใน 1 สัปดาห์ 

เหตุผลในการเลือกใช้บริการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประวิน แสงศรัณย ์(2550) ศึกษาเร่ือง

ของปัจจยัท่ีมีผลต่อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอกนอ้ย โดยพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของ

กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่ง มีสาเหตุท่ีเป็นปัจจยัในการท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟสด เพราะตั้งใจเดินทางมา

ด่ืมกาแฟ 

 3) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด: ผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ี ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ต่างกนั ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง

กนั ดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองนครสวรรค ์โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีจ  านวน 400 คนผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

คุณภาพและความปลอดภยัของกาแฟสด เช่น การใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ด้านราคา สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนับริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค ์ในเขต

กรุงเทพฯ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจยัดา้นราคาในเร่ืองของราคามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ ด้านสถานที่ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปวีณา วงศง์ามใส (2554) ได้

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานีบริการน ้ ามนัปตท.ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่ายซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
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6.ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะ 

 1) ด้านผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับรสชาติของเคร่ืองด่ืมเป็นอย่างมาก ซ่ึงจาก

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นวา่ รสชาติของเคร่ืองด่ืมในแต่ละสาขาไม่มีความ

สม ่าเสมอ ทางร้านควรให้ความส าคญักับขั้นตอนในชงเคร่ืองด่ืมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และ

ค านึงถึงคุณภาพของวตัถุดิบในการผลิตดว้ย  

 2) ดา้นการให้บริการของพนักงานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอย่าง

มาก ทางร้านควรมีการพฒันา ฝึกอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ และจดัสรรพนกังานใหเ้พียงพอต่อ

การให้บริการ เพื่อการบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจกบัลูกคา้ไดเ้ป็น

อยา่งดี  

 3) ดา้นของสถานท่ีส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นสถานีน ้ ามนั ปตท. ควรมีการขยายช่องทางการจดั

จ าหน่ายกระจายไปสู่ตามห้างสรรพสินคา้ เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีช่ืนชอบใน

รสชาติของเคร่ืองด่ืมของร้านกาแฟ อเมซอน  

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) แบบสอบถามจะตอ้งไม่คลุมเครือและตวัเลือกของค าถามแต่ละขอ้จะตอ้งครอบคลุม
ค าตอบของผูต้อบแบบสอบถามใหม้ากท่ีสุด    
 2) ผู ้วิจ ัยควรมี เวลาในการท าแบบสอบถามกับผู ้ตอบแบบสอบถาม เพื่ อให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดมี้ความสนใจและตั้งใจจริงท่ีจะสละเวลาท า เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลออกมาตรงกบัความ
เป็นจริงมากท่ีสุด 
 3) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากทางหนา้ร้านโดยตรง ซ่ึงจะท าใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง และไดผ้ลสรุปท่ีมีประสิทธิผลมากกวา่กนั 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค ในแขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครหานคร 

Factors that influence the purchase decisions of consumers in the single detached housing  
district colored Don Mueang, Bangkok. 

 

มงคล  คีรีวงษ์ 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรรประเภทบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (2( ความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียว  ของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (3(ความ
แตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบ้านเด่ียว  
ของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้น
เด่ียว จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา  ประกอบดว้ย ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ยIndependent Samples t-test, F-test One-Way ANOVA 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมีอาย ุ36-40  ปี สถานะภาพโสด  การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน และรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 20,001 – 35,000 บาท 

ผลการวจัิยพบว่า 
1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน

จดัสรรประเภทบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได ้ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผู ้บริโภค ในแขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
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2.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบวา่ขอ้มูลข่าวสาร, ราคาท่ีต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ, ลกัษณะของบา้น, สาเหตุท่ีท าใหต้อ้งการซ้ือ, ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาการซ้ือ, สถานท่ีใกลเ้คียงท่ี
ต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

3.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัของส่วนประสมการตลาด พบวา่สถานท่ีใดท่ีมีอิทธิผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ, โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจากนิติบุคคล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ, สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แด่ดา้นรูปแบบอาคารท่ีมีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ, ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, การดูแลแกไ้ขปัญหาของนิติบุคคลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, บา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว  
 

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. 
 
บทน า 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน ผูป้ระกอบการ รวมไป
ถึงผู ้ท่ี ต้องการท่ีอยู่อาศัย  ท าให้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็วซ่ึงในปัจจุบัน
ความกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การแข่งขนัของผูป้ระกอบการดา้น
ท่ีอยู่อาศยั ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการได้พยายามปรับเปล่ียนองค์ประกอบ
หลายๆด้านในธุรกิจของผูป้ระกอบการเองให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างเปิดกล
ยทุธ์เชิงรุกอยา่งหนกัในทุกกลุ่มผูบ้ริโภค ท าให้ผูป้ระกอบการรายกลาง และรายเล็กคงตอ้งปรับตวั
ในการท าธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดซ่ึงปัจจุบนัโครงการบา้นจดัสรรมีมากมาย มีการ
พฒันารูปแบบของท่ีอยูอ่าศยัให้เกิดข้ึนหลากหลาย อาทิเช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝดหรือบา้นทาวน์เฮาส์ 
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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 นอกจากน้ีราคาบา้น วสัดุก่อสร้าง ความสวยงาม ความหรูหรา เง่ือนไขการช าระเงิน การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย ประโยชน์ใช้สอย ท าเลท่ีตั้ง  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั
เจา้ของโครงการ สาธารณูปโภค ส่ิงแวดลอ้ม การคมนาคม ความปลอดภยั ความใกลท่ี้ท างาน ความ
ใกลส้ถานท่ีส าคญั เง่ือนไขการรับประกนั ความสะดวกในการติดต่อซ้ือบา้น รูปแบบการผอ่นช าระ 
การส่งเสริมการขาย อตัราดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยั และนิติบุคคลซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของแต่ละโครงการท่ีมีรูปแบบการ
ให้บริการท่ีแตกต่างกันไปส่ิงเหล่าน้ีล้วนช้ีให้เห็นว่าผูป้ระกอบการแต่ละรายมีกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนัอยูบ่า้ง และผูบ้ริโภคจะเลือกบา้นเด่ียวท่ีตรงหรือใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงมีประเด็นท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในแขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานหรือปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ขให้กบัผูป้ระกอบการและ
น าผลวจิยัท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบในการวางแผนการตลาดต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ของผูบ้ริโภคในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ของผูบ้ริโภคในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ของผูบ้ริโภคในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 

       1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจดัสรรประเภทบ้านเด่ียว ของ
ผูบ้ริโภคในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคบา้น
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ประเภทใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตัด สินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้าน เด่ี ยว  ของผู ้บ ริโภคในแขวงสีกัน  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานครเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นรูปแบบ อาคารและห้องพกั 
ดา้นราคาคอนโดมิเนียมท าเลท่ีตั้ง การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
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จดัสรรประเภทบ้านเด่ียว ของผูบ้ริโภคในแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครเท่านั้ นท่ี
แตกต่างกนั 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว เพื่อเป็น
แนวทางให้ผูป้ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงโครงการบ้านจดัสรร
ประเภทบา้นเด่ียวให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ด าเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงได ้
 2.เพื่อเป็นการสรุปขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการให้สามารถน าขอ้มูลสรุป
ไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุง และพฒันาโครงการให้สามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 3.เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียว
สามารถน าขอ้มูลเบ้ืองต้นน้ีไปใช้ประกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจบ้าน
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวใกลส้ถานท่ีใดบา้ง ไม่วา่จะเป็นห้างสรรพสินคา้, แหล่งชุมชน, ทางเดินรถ
สาธารณะ เป็นตน้ 
 
กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ  
 
 
 
 
 
 
                                 ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 
 

 

การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

1.Who : ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

2. What : ผูบ้ริโภคซ้ือบา้นจดัสรรประเภทใด 

3. Why  :  ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือ 

4. Whom  : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

5. When   :  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

6. Where  : ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน 

7. How : ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 

1. Product: ดา้นรูปแบบ อาคารและหอ้งพกั 

2. Price : ดา้นราคาการ 

3. Place : ท าเลท่ีตั้ง 

4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด 

5. People : ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

6. Process : กระบวนการใหบ้ริการ 

7. Physical Evidence : ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาหน่วยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการประสบการณ์และความคิด 

ชิฟแมน และคานุ  (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใชส้อยผลิตภณัฑ ์(Disposing) สินคา้ บริการ และความคิด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้า และบริการของ
ผูบ้ริโภค หรือการกระท าเก่ียวกบัการใช ้หรือการซ้ือสินคา้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ บริการ ท่ีมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(เสรี วงษม์ณฑา. 2546: 33) หรือ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใช้สินคา้นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept ท่ีว่าการท าให้

ลูกคา้พึงพอใจ ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541: 124) 

องคป์ระกอบของพฤติกรรม 
ครอนบาค (Cronbach. 1972: 14) อธิบายว่าพฤติกรรมของคนเรามีองค์ประกอบอยู่7

ประการคือ 
1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงคท่ี์ท าใหเ้กิดกิจกรรมคนเราตอ้ง

ท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการท่ีเกิดข้ึนกิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือสนองความ
ต้องการในทันทีแต่ความต้องการหรือวตัถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถ
บรรลุผลสมความตอ้งการคนเราจะมีความตอ้งการหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนัและมกัจะตอ้งเลือก
สนองความตอ้งการท่ีรีบด่วนก่อนสนองความตอ้งการห่างออกไปในภายหลงั 

2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดบัวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการท า
กิจกรรมเพื่อสนองความต้องการคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุกอย่างความ
ตอ้งการบางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถของเขา 

3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความ
ตอ้งการ 
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4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงลงไป
เขาจะตอ้งพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแลว้ตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีคาดวา่จะไดรั้บความพอใจมาก
ท่ีสุด 

5. การตอบสนอง (Response) เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการโดยวิธีการท่ีได้
เลือกแลว้ในขั้นแปลความหมาย 

6. ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีตามมา (Consequence) เม่ือท ากิจกรรมแลว้ยอ่มไดรั้บผลกิจกรรมนั้น
ผลท่ีไดรั้บอาจจะตามท่ีคาดไว ้(Confirm) หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความหมาย (Contradict) ก็ได ้

7. การปฏิบติัต่อความคาดหวงั (Reaction Thwarting) หากเราไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ก็กล่าวได้ว่าเขาประสบกับความผิดหวงัในกรณีเช่นน้ีเขาอาจจะยอ้นกลับไปแปล
ความหมายของสถานะเสียใหม่และเลือกวธีิการตอบสนองใหม่ก็ได ้

 
แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ  
ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (AIDA)  

(St.Elmo Lewis, 1898 อา้งถึงใน ณภทัคอร ปุณยาภาภสัสร, 2551(  
1. ความตั้งใจ (Attention) เร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริโภคจะต้องรู้จกัสินค้าและบริการนั้นก่อน  ซ่ึงก็

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินค้าแล้วก็ยงัไม่เพียงพอผูบ้ริโภคตอ้งถูกเร้า 

ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสินคา้นั้นออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด  
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนา 

ท่ีจะไดค้รอบครองสินคา้นั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ีสินคา้นั้น
เสนอ ใหห้รือเกิดจากการเห็นหนทางแกปั้ญหาท่ีมีอยูท่ี่สินคา้นั้นหยบิยืน่ให ้ 

4. การกระท า (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแลว้ กระบวนการซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้  

 จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปไดว้า่การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะ
ซ้ือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยัคือข้อมูลเก่ียวกับตวัสินค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม 
ทศันคติของ ผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท า  
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research(โดยมีการส ารวจ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค 
ในแขวงสีกนั เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครหานคร กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือผูซ้ื้อบา้น
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างาน จ านวน 400 คน โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

47 
 

โดยเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานครหานคร 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

จากตารางท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบถาม สรุปไดว้า่ กลุ่มผูส้อบถาม เป็นเพศหญิง 212 
คน เฉล่ีย 53.00% เพศชาย 188 คน เฉล่ีย 47.00% ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 223 คน  
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 55.75% รองลงมาอาย ุ25-30 ปี 85 คน มีค่าเฉล่ีย 21.25% ตามมาดว้ยอาย ุ31-35 
ปี จ  านวน 63 คน มีค่าเฉล่ีย 15.75% นอ้ยท่ีสุดคือ อายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน เฉล่ีย 7.25%    
ส่วนสถานภาพของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ โสด มีจ านวน 235 คน ค่าเฉล่ีย 58.75% สมรส มีจ านวน 65 
คน มีค่าเฉล่ีย 42.25%       

ในระดบัการศึกษา ผูส้อบถามส่วนใหญ่ เป็นผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงมีจ านวน 
261 คน คิดค่าเฉล่ียเท่ากบั 65.25% รองลงมาเป็นผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 106 คน คิด
ค่าเฉล่ียเป็น 26.50% ตามมาดว้ยเป็นผูมี้ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 22 คน คิดค่าเฉล่ีย
เป็น 5.50% น้อยท่ีสุดเป็นผูมี้ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดค่าเฉล่ียเป็น 
2.75% 

ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน มีจ านวน 305 คน คิดเป็น 
76.25%  รองลงมามีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 35 คน คิดเป็น 8.75%  ตามมาด้วย
อาชีพ พนกังานราชการ มีจ านวน 32 คน คิดเป็น 8.00% และนอ้ยท่ีสุด อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีจ  านวน 
28 คน 
 คิดเป็น 7%   

สุดท้ายในปัจจยัส่วนบุคคล มีรายได้ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้สูงกว่า 35,000 บาท 
จ านวน 214 คน คิดเป็น 53.50 % ตามมาดว้ยมีรายได ้20,001-35,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็น 
28.50% และมีรายไดต้ั้งแต่ 15,000-20,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็น 16.00% กลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดอยู่
ในกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็น 2% 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ตนเอง มี
จ านวน 268 คน คิดเป็น 67.00% รองลงมา คู่สมรส มีจ านวน 62 คน คิดเป็น 15.50% พอ่-แม่ มี
จ  านวน 48 คน คิดเป็น 12.00% และนอ้ยท่ีสุด เพื่อนร่วมงานมีจ านวน 22 คน คิดเป็น 5.50% 

ลกัษณะของบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวท่ีตอ้งการสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือก
บา้นเด่ียวชั้นเดียว จ านวน 199 คน คิดเป็น 49.75% รองลงมาเป็น บา้นเด่ียวสองชั้น มีจ  านวน 192 
คน คิดเป็น 48.00%  และนอ้ยท่ีสุด คือ บา้นเด่ียวสามชั้น มีจ  านวน 9 คน คิดเป็น 2.25%                        

สาเหตุท่ีท าใหซ้ื้อบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ส่วนใหญ่อยากมีบา้นเป็นของตวัเอง มี
จ านวน 220 คน คิดเป็น 55.00% รองลงมา อยากไดบ้า้นท่ีกวา้งข้ึน มีจ านวน 163 คน คิดเป็น 
40.75%    
และนอ้ยท่ีสุด เพื่อการลงทุน มีจ านวน 17 คน คิดเป็น 4.25% 

ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ ได้รับข่าวสาร โดยมีผู ้แนะน า มีจ  านวน 148 คน คิดเป็น 37.00% 
รองลงมา ทราบมาจากป้ายโฆษณา มีจ านวน 210 คน คิดเป็น 52.50%  และน้อยท่ีสุด รู้ข้อมูล
ข่าวสารดว้ยตนเอง มีจ านวน 42 คน คิดเป็น 10.50%                                                                                                                                  

ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาการซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ ตัง่แต่ 1-
3 เดือน มีจ านวน 241 คน คิดเป็น 60.25 % รองลงมา มากกว่า 6 เดือนมีจ านวน 81 คน คิดเป็น 
20.25% และ4-5 เดือน มีจ านวน 57 คน คิดเป็น 14.25% และนอ้ยท่ีสุด ต ่ากวา่ 1 เดือน  มีจ านวน 21 
คน คิดเป็น 5.25% 

  สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร ประเภทบา้นเด่ียว สถานท่ีท างาน
มากท่ีสุด มีจ านวน 236 คน คิดเป็น 59.00 % สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีรองลงมาคือ เส้นทางหลกั มีจ านวน 
98 คน คิดเป็น 24.50%  และนอ้ยท่ีสุด หา้งสรรพสินคา้มีจ านวน 66 คน คิดเป็น 16.50%                                                                                                                    

ปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ งบประมานในการซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้น
เด่ียวท่ีอยูใ่นราคา 5 – 2 ลา้นบาท มากท่ีสุด จ านวน 184 คน คิดเป็น 46.00%  รองลงมา 6-9 ลา้นบาท 
มีจ านวน 146 คน คิดเป็น 36.50% และต ่ากวา่ 2  ลา้นบาท มีจ านวน 55 คน คิดเป็น 13.75% และ
นอ้ยท่ีสุด คือ เกิน 10 ลา้นบาท มีจ านวน 15 คน คิดเป็น 3.75% 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
จากตารางท่ี 6 ปัจจยัทางส่วนประสมการตลาดต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภท
บา้นเด่ียว  เร่ิมจากปัจจยัด้านรูปแบบอาคาร ผูต้อบแบบสอบถามเลือกอาคารมีทรงสูง และขนาด
ใหญ่ ห้องพกัมีความกวา้งขวาง มากท่ีสุด มีจ านวน 239 คน คิดเป็น 59.75% รองลงมาเป็นอาคารมี
ทรงเต้ียและขนาดเล็ก ห้องพกัมีขนาดปานกลาง มีจ านวน 145 คน คิดเป็น 36.25 % และนอ้ยท่ีสุด มี
เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าเป็น มีจ านวน 16 คน คิดเป็น 14.00% 
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 ทางดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวมีความ
เหมาะสม มีจ านวน 249 คน คิดเป็น 62.25% รองลงมา จ านวนเงินมดัจ าน้อย (เงินจ่ายล่วงหน้า( มี
จ  านวน 146  คน คิดเป็น 36.50% และน้อยท่ีสุด ราคาของค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ ต ่า มี
จ  านวน 5 คน คิดเป็น 1.25%  
 สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ใกลแ้หล่งอุปโภคบริโภค มีจ านวน 171 
คนคิดเป็น 42.75% รองลงมา ใกล้สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา มีจ านวน 165 คน คิดเป็น 41.25% 
และนอ้ยท่ีสุด เลือกการเดินทางคมนาคมสะดวก มีจ านวน 64 คน คิดเป็น 16.00% 
 ดา้นโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย พบวา่ส่วนใหญ่เลือก เฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู ่มีจ  านวน 189 
คน คิดเป็น 47.25% รองลงมา ส่วนลดเงินดาวน์ มีจ  านวน 182 คน คิดเป็น 45.50% และนอ้ยท่ีสุด 
คือส่วนลดดอกเบ้ีย  มีจ านวน 29 คน คิดเป็น 7.25%  
 ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจากนิติบุคคลบา้นจดัสรรมากท่ีสุดคือ  การไดรั้บความเอาใจใส่ มี
จ านวน 210 คน คิดเป็น 52.50% รองลงมา ความมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดี มีจ  านวน 119 คน คิดเป็น 
29.75% และนอ้ยท่ีสุด มีความรู้ความช านาญในการซ่อมบ ารุง มีจ  านวน 71 คน คิดเป็น 17.75% 
 การดูแลแกไ้ขปัญหาของนิติบุคคลบา้นจดัสรรท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดจากผูต้อบแบบสอบถาม 
คือ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคท่ีรวดเร็ว มีจ  านวน 216 คน คิดเป็น 54.00% รองลงมา คือ มี
การบริการดว้ยความเตม็ใจ และฉบัไว มีจ านวน 154 คน คิดเป็น 38.50% และนอ้ยท่ีสุด คือพื้นท่ี
ส่วนกลาง มีจ านวน 30 คน คิดเป็น 7.50% 
 สภาพแวดลอ้มท่ีท าใหต้ดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ความสงบเรียบร้อย มีจ านวน 197 คน คิด
เป็น 49.25% รองลง คือ มีไฟฟ้าใหแ้สงสวา่งอยา่งทัว่ถึงมีจ านวน 122 คน คิดเป็น 30.50% และนอ้ย
ท่ีสุด คือ ความปลอดภยั มีจ านวน 81 คน คิดเป็น 20.25% 
สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 36-40  
ปี สถานะภาพโสด  การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อเดือน
อยูท่ี่ 20,001 – 35,000 บาท มากท่ีสุด 

      สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
      การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสิน

คือ ตนเอง ลกัษณะของบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ส่วนใหญ่เลือกบา้นเด่ียวชั้นเดียว สาเหตุท่ีท า
ให้ซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวอยากมีบา้นเป็นของตวัเอง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ไดรั้บข่าวสาร
โดยมีผูแ้นะน า ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาการซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ 
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ตัง่แต่ 1-3 เดือน  สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว สถานท่ี
ท างาน และงบประมานในการซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวท่ีอยูใ่นราคา 5 – 2 ลา้นบาท  

 
      สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
     การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกอาคารมี

ทรงสูง และขนาดใหญ่ ห้องพกัมีความกวา้งขวาง  ทางด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวมีความเหมาะสม สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด คือ ใกล้แหล่งอุปโภคบริโภค ด้านโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย พบว่าส่วนใหญ่เลือก 
เฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู ่ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจากนิติบุคคลบา้นจดัสรรมากท่ีสุดคือการไดรั้บความ
เอาใจใส่  การดูแลแก้ไขปัญหาของนิติบุคคลบ้านจัดสรรท่ีพึ งพอใจมากท่ี สุดจากผู ้ตอบ
แบบสอบถาม คือ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคท่ีรวดเร็ว และสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหต้ดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด คือ ความสงบเรียบร้อย  

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ปัจจัย ท่ี มีความส าคัญ ต่อการตัดสินใจซ้ือ ส่วนมากตัดสินใจซ้ือการตัดใจสิน ซ้ือ

คอนโดมิเนียม เน่ืองจากราคาขายของโครงการมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง 
อนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือท าเลท่ีตั้งของโครงการอยูใ่กลร้ะบบขนส่ง อนัดบัสามคือโครงการมีการ
จดัโปรโมชัน่ของแถมเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  อนัดบัส่ีคือสไตล์/รูปแบบบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว 
มีความทนัสมยั ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือช่ือเสียงของเจา้ของโครงการ สรุปไดว้า่การตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรประเภทบ้านเด่ียว มีปัจจยัต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.0940( 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัพอใจมาก ในทุกปัจจยัในการซ้ือบา้นจดัการ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ แต่ด้านเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้ ท่ีต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่2 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบวา่ขอ้มูลข่าวสาร, ราคา

ท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ลกัษณะของ

บา้น, สาเหตุท่ีท าให้ตอ้งการซ้ือ, ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาการซ้ือ, สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีต่างกนัไม่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที3่ ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัของส่วนประสมการตลาด พบวา่สถานท่ีใดท่ีมี

อิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจาก

นิติบุคคลต่อการตดัสินใจซ้ือ, สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ แด่ดา้นรูปแบบอาคารท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ, การดูแลแกไ้ขปัญหาของนิติบุคคลต่อการตดัสินใจซ้ือ ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผู ้บ ริโภค ในแขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-test 0.2172 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 3.1400 ปฏิเสธ 

สถานภาพ t-test 0.4128 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.0000 ยอมรับ 

อาชีพ F-test 0.3913 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-test 2.0718 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

บุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 1.2500 ปฏิเสธ 

ลกัษณะของบา้นจดัสรรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.0613 ปฏิเสธ 

สาเหตุท่ีท าใหต้อ้งการซ้ือ F-test 0.2552 ปฏิเสธ 

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการซ้ือ F-test 0.0100 ยอมรับ 

ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาการซ้ือ F-test 3.4195 ปฏิเสธ 

สถานท่ีใกลเ้คียงท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 1.2521 ปฏิเสธ 

ราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.0051 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด 

รูปแบบอาคารท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.5744 ปฏิเสธ 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.4129 ปฏิเสธ 
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สถานท่ีใดท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.0001 ยอมรับ 

โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.0044 ยอมรับ 

ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจากนิติบุคคลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ 

F-test 0.0003 ยอมรับ 

การดูแลแกไ้ขปัญหาของนิติบุคคลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.4221 ปฏิเสธ 

สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.0206 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล  

1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน

จดัสรรประเภทบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได ้ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผู ้บริโภค ในแขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

2.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบวา่ขอ้มูลข่าวสาร, ราคาท่ีต่างกนั มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ, ลกัษณะของบา้น, สาเหตุท่ีท าใหต้อ้งการซ้ือ, ระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาการซ้ือ, สถานท่ีใกลเ้คียงท่ี

ต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

3.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัของส่วนประสมการตลาด พบว่าสถานท่ีใดท่ีมีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ, โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจากนิติบุคคล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ, สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตัด สินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้าน เด่ี ยวของผู ้บ ริโภค  ในแขวงสีกัน  เขตดอน เมือง 

กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แด่ดา้นรูปแบบอาคารท่ีมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ, ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, การดูแลแกไ้ขปัญหาของนิติบุคคลต่อ

การตัดสินใจซ้ือ ท่ีต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจดัสรรประเภทบ้านเด่ียวของ

ผูบ้ริโภค ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ 

วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ในแขวงสีกนั เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการซ้ือ และราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ท่ีตรง

กบัสมมตสถานท่ีใดท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ความ

พึงพอใจท่ีตอ้งการจากนิติบุคคลต่อการตดัสินใจซ้ือ สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ควรน าไปเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการให้ความส าคญั และน าไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง

ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค 

ในแขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดผลดียิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจะขอเสนอแนะให้มีการ

วจิยัดงัน้ี 

 เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี ตัวแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ  รายได ้มีเพียงระดบัการศึกษาเท่านั้นท่ีตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ ส่วนตวัแปร

อิสระพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการซ้ือ และราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ ท่ีตรงกบัสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว ้ ส่วนตวัแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาด มีสถานท่ีใดท่ีมี

อิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการจาก

นิติบุคคลต่อการตดัสินใจซ้ือ สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ท่ีตรงกบัสมมิฐานท่ีตั้ง

ไว ้จึงฝากใหผู้ว้จิยัท่ีสนใจท่ีจ าท าการศึกษาในเร่ืองน้ีคร้ังต่อไป อาจจะศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้น

เด่ียวของผูบ้ริโภค หรือเร่ืองท่ีคล้ายกันน้ี ควรศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความ

ตอ้งการปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกตางกนั 
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ปัจจัยด้านองค์กร ด้านบุคคลและความเช่ือมั่นในอ านาจภายใน-ภายนอกตน ทีม่ีผลต่อการรับรู้

ความเครียดจากการท างานของพนักงานในองค์กรธุรกจิข้ามชาต ิ

The Influences of Organizational Factors, Personality Factors, and Belief in Locus of 

Control on Employee's Perceived Work-Relate Stress in the Transnational Corporation 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจยัด้านบุคคล และความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความเช่ือมัน่อ านาจภายในภาย-นอกตนท่ีมีผลต่อการรับรู้ความเครียด
จากการท างานของพนกังานในองคก์รธุรกิจขา้มชาติ ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานใน
องค์กรธุรกิจขา้มชาติ จ านวน 376 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพิจารณา ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้
การทดสอบความสัมพนัธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและ Multiple Regression 
Analysis โดยวิธี Enter ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัอายุ 26 ปี – 30 ปี มี
ระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ท างานอยู่ในฝ่ายปฏิบัติการ 
(Production)/ฝ่ายวางแผนงาน (Planner) มีรายได ้15,001-20,000 บาท และมีอายุการท างาน 2 - 5 ปี 
ทั้งน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นองค์กรในมิติความตอ้งการดา้นงาน (ß = -0.273( และปัจจยัดา้นบุคคลในมิติ
ปัญหาครอบครัว (ß = 0.336( ส่งผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานของของพนักงาน และ
ส าหรับความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-ภายนอกตน ในฐานะตวัแปรแทรกมีค่า ß เป็น -0.152 นัน่คือ
หากพนกังานมีความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-ภายนอกตน ในระดบัท่ีสูงจะมีมีการรับรู้ความเครียด
จากการท างานนอ้ยลง 
ค าส าคญั: ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นบุคคล ความเช่ือในอ านาจภายใน-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 

 

บทน า 
ทรัพยากรมนุษยจ์ดัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจ

ข้ามชาติท่ีเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย เน่ืองจากองค์กรต้องพึ่ งพาแรงงาน และบุคลากร
ภายในประเทศ การเขา้มาของธุรกิจขา้มชาตินั้นท าให้ประเทศท่ีไดรั้บการลงทุนนั้นมีเงินลงทุนเขา้
ประเทศและมีการแจง้งานเพิ่มมากข้ึนส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ นบัไดว้า่ทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพขององค์การ และเป็นกลไกท่ีมีความส าคญัต่อการ
ขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ การพฒันามนุษย ์จะตอ้งอาศยัการพฒันาในหลายๆดา้น อาทิเช่น พฒันา
องค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skill) และการพัฒนาความสามารถ (Ability) ของ
พนักงานในองค์การให้มีความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึน ซ่ึงท าได้โดยการฝึกอบรม (Training) เพื่อพฒันา
คุณภาพและสมรรถนะของคนให้สามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐบาลท่ีไดมี้ การน าเสนอแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2540-2544 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554) เป็นกา้วแรกของการน าวิธีการใหม่ในการพฒันาประเทศมาใช้เพื่อจดั
ระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงไดป้รับแนวคิดการพฒันาจากเดิมท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจเป็น
จุดมุ่งเน้นหลกัของการพฒันาแต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นการเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 
เพราะคนเป็นส าคญัท่ีปัจจยัช้ีขาดความส าเร็จของการพฒันา  
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ความเครียดในการท างานเป็นส่ิงทุกองค์กรตอ้งเผชิญอยา่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ความเครียด
นั้นเป็น ภาวะของอารมณ์หรือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ท่ีท าให้รู้สึกไม่สบายใจ  
คบัขอ้งใจหรือ ถูกบีบคั้น กดดนัจนท าให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ  สับสน  โกรธหรือเสียใจ (กรม
สุขภาพจิต , 2541:9) อันเกิดจากปัญหาจากงานท่ีได้รับมอบหมาย ท่ี มีปริมาณท่ีมากจนเกิน
ความสามารถ ความมีระเบียบจดั หรือความรับผิดชอบท่ีมากไป การท างานในองคก์รบางคร้ังยอ่ม
ก่อให้เกิดความทา้ทาย ท่ีเรียกว่า Challenge เป็นภาวะท่ีทางร่างกาย และจิตใจท่ีกระตุน้ ให้เกิดการ
เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ เก่ียวกบังานเพื่อผลส าเร็จ เม่ืองานนั้นส าเร็จก็จะเกิดการผอ่นคลายและเกิดความ
พอใจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีเน่ืองจากท าให้สุขภาพจิตดีและเกิดการสร้างงาน ยงัถือไดว้่าความเครียดเพียง
เล็กน้อยเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับชีวิตในการท างาน ปัจจยัท่ีส่งผลให้ เกิดความเครียดในการท างาน เกิด
จากแรงกดดนัจากการท างาน ท่ีตอ้งท าภายในเวลาท่ีจ ากดั เพื่อป้องกนัไม่เกิดขอ้ผิดพลาด และเพื่อ
ไดม้าซ่ึงงานท่ีสมบูรณ์ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดความเครียดอนัเกิดจากตวัเอง และบุคคลอ่ืน รวมทั้ง
พฤติกรรมส่วนตวั ทั้ งน้ีปัจจยัท่ีควรค านึงถึง คือ ปัจจยัทางด้านองค์กร (Organizational Factors) 
พิจารณาจากความตอ้งการทางด้านงาน (Task Demands) ของพนักงานแต่ละ ความสามารถของ
พนักงานในปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย (Role Demands) รวมทั้งจะตอ้งรับรู้
และใส่ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Demands) ท่ีจะต้องพึ่ งพาอาศยัในการ
ท างานร่วมกนั หากองคก์รนั้นมีการท างานท่ีไม่เป็นระบบ ไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือใหค้วามร่วมมือ
ในการท างานจะก่อให้เกิดความขดัแยง้และเกิดความไม่เขา้ใจซ่ึงกนั ท าให้ได้มาซ่ึงผลงานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบส่งผลให้เกิดความเครียด อาทิเช่น ปัจจยั
ส่วนบุคคล (Personal Factors) ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตทั้งในดา้นส่วนตวัและดา้นการ
งาน ทั้ งน้ียงัจ าเป็นต้องมีทักษะประสบการณ์  และความรู้ความสามารถในการท างานตาม
ภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนจะตอ้งพิจารณาถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual 
Differences) ทั้งในดา้นการรับรู้ (Perception) ประสบการณ์ในงาน (Job Experience) การสนบัสนุน
ท างสั งคม  (Social Support) ค ว าม เช่ื อ เร่ื อ งก ารควบ คุม  (Belief in Locus of Control) แล ะ
ประสิทธิภาพของตนเองในการท างาน (Self-efficacy) เช่นกัน ดังนั้น การท างานร่วมกนัความมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจะท าให้มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี สามารถท างานร่วมกนัอยา่งราบร่ืน อยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุข ส่งผลต่อการท างานอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ (Robbins, 2013)   

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ร ดา้นความตอ้งการดา้นงาน (Task Demands) ดา้น
ความตอ้งการดา้นบทบาท (Role Demands) และดา้นความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
(Interpersonal Demands) ท่ีส่งผลต่อ การรับรู้ความเครียดจากการท างานของพนกังาน 
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 2 .เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล ในดา้นปัญหาครอบครัว (Family Problems) ปัญหา
เศรษฐกิจ (Economics Problems) และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personality Problems) ท่ีส่งผล
ต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานของพนกังาน 
 3 .เพื่อศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความเช่ือในอ านาจภายนอก-
ภายในตน (Belief in Locus of Control) ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานของพนกังาน 

สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการดา้นงาน (Task Demands) ดา้น
ความตอ้งการดา้นบทบาท (Role Demands) และดา้นความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
(Interpersonal Demands) มีผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานของพนกังาน  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นปัญหาครอบครัว (Family Problems) ปัญหา
เศรษฐกิจ (Economics Problems) และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personality Problems) ส่งผลต่อ
การรับรู้ความเครียดจากการท างานของพนกังาน  
 สมมติฐานท่ี 3 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความเช่ือในอ านาจภายนอก-ภายใน
ตน ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานของพนกังาน  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้านองค์กร 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1956อ้างถึงใน วรนารถ แสงมณี , 2544, หน้า 1-2) องค์การเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหม้นุษยส์ามารถเอาชนะอุปสรรค ซ่ึงเกินกวา่ก าลงัความสามารถของแต่ละคนได ้
ดงันั้น องคก์ารจึงเป็นส่ือส าคญัท่ีจะช่วยใหค้นสามารถตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของตน 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2542, หน้า 28) กล่าวถึงผลงานของบาร์นาร์ด ซ่ึงมองวา่ องค์การเป็น
ระบบของการร่วมแรงร่วมใจกนัอย่างมีสติอนัแรงกล้าของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป หรือมากกว่า
เพื่อกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดให้ส าเร็จ ความร่วมแรงร่วมใจดงักล่าวน้ีเกิดจากความสามารถของ
องค์การท่ีจะก่อให้เกิดวตัถุประสงค์อนัเดียวกนัระหว่างองค์การและสมาชิก จากความเต็มใจของ
สมาชิกในอนัท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน และจากการส่ือขอ้ความเป็นตวัเช่ือมระหวา่งการโนม้นา้วจิตใจ
ใหค้นปฏิบติังานโดยองคก์าร และความเต็มใจของคนงานท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีองคก์ารร้องขอ ดว้ย
เหตุน้ีบาร์นาร์ดจึงเช่ือวา่ภารกิจของผูบ้ริหารก็คือความพยายามท่ีจะท าให้คนงานมีแรงจูงใจ ความ
พึงพอใจในงาน และในทรรศนะของบาร์นาร์ดนั้นแรงจูงใจทางดา้นจิตวิทยาและสังคมวิทยา (การ
ตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน( มีความส าคญัมากกว่าแรงจูงใจท่ีใช้ค่าตอบแทนเป็นตวัเงิน ด้วยเหตุน้ี 
บาร์นาร์ดจึงเสนอวา่ หากองคก์ารประสงคจ์ะมีชีวิตอยูแ่ละเจริญรุ่งเรือง จ าเป็นจะตอ้งพยายามโน้ม
น้าวจิตใจสมาชิก การโน้มน้าวจิตใจดังกล่าว มี 2 ประเภท คือ การโน้มน้าวจิตใจท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และท่ีมีลกัษณะทัว่ ๆ ไป 
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การโนม้นา้วจิตใจท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ 1. การหาแรงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ เช่น เงิน 
สภาพการท างานท่ีสะดวกสบาย 2. ความพึงพอใจท่ีเกิดจากส่ิงท่ีมิใช่วตัถุ เช่น เกียรติศกัด์ิ และ
อ านาจ 3. ความพึงพอใจต่อส่ิงท่ีดีงาม เช่น ความภาคภูมิใจ การให้บริการท่ีมีค่าแก่ลูกคา้และความ
จงรักภกัดีต่อองค์การ ส่วนการโน้มน้าวจิตใจท่ีมีลกัษณะทัว่ๆไป นั้น เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพการ
ท างานซ่ึงมองในแง่ปัจจยัจิตวิทยาและสังคมวิทยา เช่น 1. ความสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอ่ืนใน
องคก์ารและกลุ่มคนงาน 2. ความกลมกลืนระหวา่งสภาพการท างานและอุปนิสัย วธีิการท างานและ
ทศันคติของคนงาน 3. ความรู้สึกท่ีว่าคนงานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงมีความส าคญั
ส าหรับเขา 4. ความพึงพอใจของคนงานท่ีเกิดจากการไดท้  างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีเป้าหมาย
และค่านิยมคล้าย ๆ กัน ยิ่งกว่านั้ น บาร์นาร์ดยงัมองว่าประสิทธิภาพในการท างานเป็นผลของ
ความสามารถขององค์การท่ีจะรักษาความสมดุลทั้ งภายในองค์การเอง และความสมดุลกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 
แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้านบุคคล 

ปรียากร (2535) ไดมี้การสรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหา
ท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ ปัจจยัด้านบุคคล (personal factors) 
หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ 
จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อาย ุเวลาในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 
ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะทาง วิชาชีพ 
ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ ปัจจยัดา้น
การจดัการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมัน่คงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ 
โอกาสกา้วหนา้ อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิด การส่ือสาร
กบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความเครียด 

ความเครียด (Stress) เป็นการแสดงออกทางปฏิกิริยาของร่างกายท่ีเกิดข้ึน โดยจะมี
ปฏิกิริยาตอบโตจ้ากส่ิงเร้าต่างๆเม่ือถูกกระตุน้ อาจจะเกิดเป็นความรู้สึกกดดนั เม่ือตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆ ความเครียดท่ีเกิดข้ึนมกัส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตไดอ้ย่างชดัเจนท่ีจะ
ส่งผลต่อการท างาน สุขภาพร่างกายและทางจิตใจ ทั้งน้ีไดมี้ผูท่ี้รวบรวมความหมายของความเครียด
ต่างๆ ไวด้งัน้ี 

กรมสุขภาพจิต (2541:9( ความเครียด  คือ ภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกท่ึเกีดข้ึน เม่ือ
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ท่ีท าให้รู้สึกไม่สบายใจ  คับข้องใจ  หรือถูกบีบคั้น กดดันจนท าให้เกิด
ความรู้สึกทุกขใ์จ  สับสน  โกรธหรือเสียใจ    

ร็อบบินส์ (Robbins. 2550: 169( ให้ค  าจ  ากดัความว่า ความเครียด นั้นคือ ภาวะท่ีบุคคล
เผชิญกบัโอกาส ขอ้จ ากดั หรือความตอ้งการ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงท่ีปรารถนา โดยผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะ
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มีความไม่แน่นอน ในทางกลบักนันั้น ความเครียด อาจท าให้บุคคล มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน
ซ่ึงอาจน าไปสู่ ความส าเร็จ 

ลาซารัส และ โฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984 อา้งใน อุทุมพร เมืองนามา, 2555 
หนา้ 6 ( ไดพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกบัความเครียด และอธิบายวา่ ความเครียดไม่ไดข้ึ้นอยูก่บับุคคลหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่คนกบัส่ิงแวดลอ้มจะมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น ความเครียด (Stress) จึงหมายถึง 
เหตุการณ์ท่ีบุคคลประเมินวา่มีผลต่อสวสัดิภาพของตนเอง และจะตอ้งใช้แหล่งประโยชน์ในการ
ปรับตวัท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีหรือเกินก าลัง นั่นคือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะเครียดหรือไม่ข้ึนอยู่กบัการ
ประเมินความสมดุลระหวา่งความตอ้งการ (Demands) กบัแหล่งประโยชน์ท่ีมีอยู ่(Resources) ของ
บุคคลนั้น การตดัสินภาวะเครียดของบุคคลตอ้งผา่นกระบวนการความรู้สึกนึกคิด 
แนวคิดความเช่ืออ านาจในการควบคุม  

Rotter (1966: pp. 20-25( อา้งใน กิตติชยั เกียรติมหาชยั (2555( ไดส้รุปทศันคติ พฤติกรรม
เก่ียวกบัความเช่ืออ านาจภายใน - ภายนอกตน ในเชิงการรับรู้ในผลตอบแทนจากการกระท าของ
บุคคล โดยแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังน้ี 1. ความเช่ืออ านาจภายในตน (Internal locus of control) 
หมายถึง การเสริมก าลงัท่ีมีแหล่งมาจากความประพฤติ และทศันคติของบุคคลนั้นๆ เป็นความคิด
ท่ีว่าความส าเร็จและความล้มเหลวท่ีเกิดข้ึนกับตนเป็นผลมาจากความสามารถ ทกัษะ หรือการ
กระท าของตนเอง บุคคลซ่ึงมีความเช่ือภายในจะมีความกระตือรือร้น เม่ือประสบความลม้เหลวก็จะ
มีพยายามเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 2.ความเช่ืออ านาจภายนอกตน (External locus of control) 
หมายถึง การเสริมก าลงัท่ีมีแหล่งมาจากภายนอกบุคคล เป็นความเช่ือท่ีว่าความส าเร็จและความ
ลม้เหลวของตนข้ึนอยูก่บัโชคลางความบงัเอิญหรือข้ึนอยูก่บัอ านาจของบุคคลอ่ืน บุคคลซ่ึงมีความ
เช่ือภายนอกจะเป็นคนท่ีเฉ่ือยชาไม่กระตือรือร้น ไม่ค่อยประสบความส าเร็จในชีวติ 
 

กิตติชยั เกียรติมหาชยั (2555 ( ไดก้ล่าวถึง ความเช่ืออ านาจในการควบคุมออกเป็น  2  ดา้น 
คือ 1. ความเช่ืออ านาจในตน (Internal Locus of Control)หมายถึง บุคคลท่ีมีความเช่ือวา่ เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนกบัตนนั้น เป็นผลมาจากการกระท าหรือความสามารถของตนเองและสามารถควบคุมได ้ซ่ึง
ผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจในตนจะมีลกัษณะ ดงัน้ี มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมท่ีจะตอบสนอง
ต่อสภาวะแวดล้อมท่ี เอ้ืออ านวยหรือน ามาซ่ึงข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพฤติกรรมใน
อนาคต เห็นคุณค่าของทกัษะหรือการเสริมแรงอนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จและให้ ความสนใจต่อ
ความสามารถของตนโดยเฉพาะเม่ือประสบความลม้เหลว   และต่อตา้นการพยายามท่ีจะเขา้มามี
อิทธิพลครอบง าตนเอง 2. ความเช่ืออ านาจนอกตน (External Locus of Control) หมายถึง บุคคลท่ีมี
ความเช่ือว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนไม่วา่จะเป็นดา้นดีหรือร้ายเกิดจากอิทธิพลของอ านาจ
ภายนอกท่ีตนเอง ควบคุมไม่ได ้เช่น โชคชะตา เคราะห์กรรม ความบงัเอิญ หรืออ านาจผูอ่ื้น 
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เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
อภิญญา วิเวโก (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านงาน ความเครียด และประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน  มี
ความสัมพนัธ์กบั ความเครียดในการปฏิบติังาน ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ความเครียดทางดา้น
ร่างกายและ ดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นความพอใจในงาน 
และความเครียดทางดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติั ทั้งทางดา้นปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน 

ฐาปนี วงักานนท ์(2556( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการท างานทีมีผลต่อความเครียดของพนกังาน 
บริษทั แอมพาส อินดสัเตรียล จ ากดั พบวา่ ปัจจยัดา้นการท างาน อนัไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ดา้นบทบาท
และหน้าท่ีในองคก์ร ดา้นความส าเร็จและ ความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นโครงสร้างองค์การท่ีอยูใ่น
ระดบัดีมาก ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างานอยูใ่นระดบันอ้ย อาจกล่าวไดว้า่ ความเครียดของพนกังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
                             ตัวแปรอสิระ                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

 

ปัจจัยด้านบุคคล 
- ปัญหาครอบครัว (Famliy Problem) 
สมิธิ วฒิุสวสัด์ิ, ( 2552(  

- ปัญหาทางเศรษฐกิจ ( Economic Problem) 
ณฐัพล ชยัรักษ,์ ( 2556(  

- คุณลกัษณะส่วนบุคคล ( Personality) 
จิตรวี มุสิกสุต, ( 2556/( สุรินทร์ ชุมแกว้, ( 2556(  

 

 
 

ปัจจัยด้านองค์กร 
- ความตอ้งการดา้นงาน (Task Demands) 
ญาณิภา จนัทร์บ ารุง, ( 2555 / ( อุทุมพร เมืองนามา (2555(  

- ความตอ้งการดา้นบทบาท( Role Demands) 
 จิชญา อริยบญัฑิตกุล, ( 2550 / ( อุทุมพร เมืองนามา (2555/(  
ญาณิภา จนัทร์บ ารุง, ( 2555(  

- ความตอ้งการดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
(Interpersonal Demands)  จิชญา อริยบญัฑิตกุล, ( 2550(  

การรับรู้ความเครียด 

ในการท างาน 

กฤษดา เชียรวฒันสุข, (2553(/ 

Cohen, (1988( 

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ความเช่ือมัน่ในพลงัอ านาจภายในภายนอกตน  

อาภาภรณ์ สวา่งเตม็, (2550) /ปรมาภรณ์ รุ่งแสงอโณทยั (2554) 
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วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีท างานในบริษทัท่ีมีการร่วมทุนสัญชาติ

ฮ่องกงและมีการตั้ งฐานการผลิตในประเทศไทย ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดั

ปทุมธานี ซ่ึงมีจ านวนพนกังานทั้งหมด 4,035 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2558( 

2. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ทั้งน้ีจากขอ้มูลขา้งตน้ผูท้  าการวจิยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้หลกัการตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างจากการค านวณเท่ากับ 364 ตวัอย่างเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมีความแม่นย  ามากท่ีสุดในการ

วิเคราะห์สมมติฐานงานวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดเ้ผื่อแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 5% จึงไดจ้  านวนตวัอย่าง

ทั้งหมด 376 ตวัอยา่ง จากประชากรทั้งหมด 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ

ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นบุคคล และความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-ภายนอกตนท่ีมีผลต่อการรับรู้
ความเครียดจากการท างานของพนกังานในองคก์รธุรกิจขา้มชาติ 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) เป็นการค านวณหา
สัดส่วนของข้อมูล ค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นค่ากลางท่ีใช้กับข้อมูลสเกลแบบช่วงและสเกลแบบ
อตัราส่วน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: SD) เป็นค่ารากท่ีสองของผลรวม
ของความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลดิบกบัค่าเฉล่ียยกก าลงัสองหารดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) สถิติ ท่ีใช้ได้แก่  สัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ 
(Correlation Coefficient) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพนัธ์กัน
หรือไม่และสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นบุคคล และดา้นความเช่ือมัน่ภายใน-ภายนอกตน 
ต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างาน 

 

ผลการวจัิย 

ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปัจจยัด้านองค์กร (Organizational 

Factors) ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) และการรับรู้ความเครียดจากการท างาน             
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ปัจจยั x ̄  S.D.  ระดบัความคดิเห็น 
1. ปัจจยัดา้นองคก์ร    

  1.1 ดา้นความตอ้งการดา้นงาน  3.71 0.65 มาก 

  1.2 ดา้นความตอ้งการดา้นบทบาท  2.86 0.66 ปานกลาง 

  1.3 ดา้นความตอ้งการดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  3.32 0.60 มาก 

ตารางที่ 1 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปัจจยัด้านองค์กร (Organizational 

Factors) ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) และการรับรู้ความเครียดจากการท างาน (ต่อ)            

ปัจจยั x ̄  S.D.  ระดบัความคดิเห็น 
2. ปัจจยัดา้นบุคคล    

   2.1 ดา้นครอบครัว  2.36     0.62 นอ้ย 

   2.2 ดา้นเศรษฐกิจ  3.02 0.78 มาก 

   2.3 ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 3.45 0.56 มาก 

3. การรับรู้ความเครียดจากการท างาน 2.02 0.50 เป็นบางคร้ัง 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองค์กร (Organizational Factors)
ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factors) และความเช่ือมั่นในอ านาจภายใน-ภายนอกตน  ( Belief in 
Locus of Control) ท่ีมีผลการรับรู้ความเครียดจากการท างาน 

 
ตวัแปร  

การรับรู้ความเครียดจากการท างาน 

r Sig. ระดบั ทศิทาง 

 (1-tailed) ความสัมพนัธ์ 

1. ปัจจยัดา้นองคก์ร    

  1.1 ดา้นความตอ้งการดา้นงาน  -0.138 0.004* ต ่ามาก ตรงกนัข้าม 

  1.2 ดา้นความตอ้งการดา้นบทบาท  0.064 0.107 ต ่ามาก - 

  1.3 ดา้นความตอ้งการดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   -0.030 0.279 ต ่ามาก - 

2. ปัจจยัดา้นบุคคล    

  2.1 ปัญหาครอบครัว 0.376 0.000* ต ่า เดยีวกนั 

  2.2 ปัญหาเศรษฐกิจ 0.076 0.071 ต ่ามาก - 

  2.3 ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  -0.008 0.436 ต ่ามาก - 
3. ความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-ภายนอกตน -0.266 0.000* ต ่า ตรงกนัข้าม 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณขั้นสุดท้ายโดยวิธี Enter ปัจจยัด้านองค์กร 
(Organizational Factors) ปัจจยัด้านบุคคล (Personal Factors) และความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-
ภายนอกตน  ( Belief in Locus of Control) ท่ีมีผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างาน  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

65 
 

 
การรับรู้ความเครียดจากการท างาน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.809 0.103  17.517 0.000 

1. ปัจจยัดา้นองคก์ร       

  1.1 ดา้นความตอ้งการดา้นงาน  -0.157 0.052 -0.273 -3.006 0.003* 

  1.2 ดา้นความตอ้งการดา้นบทบาท  -0.040 0.041 -0.060 -0.981 0.327 

  1.3 ดา้นความตอ้งการดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   0.029 0.049 0.047 0.595 0.552 

2. ปัจจยัดา้นบุคคล       

  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 ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  0.008 0.055 0.012 0.143 0.886 

3. ความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-ภายนอกตน  -0.153 0.053 -0.152 -2.909 0.004* 

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

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พนักงานบริษทัในองค์กรธุรกิจขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านองค์กรทางด้าน

ความตอ้งการดา้นงาน ซ่ึงมีค่า B = -0.273 มีค่า Sig. = 0.003 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และมีผลไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการรับรู้ความเครียดจากการท างาน 

พนักงานบริษทัในองค์กรธุรกิจขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านบุคคลทางด้าน

ปัญหาครอบครัว ซ่ึงมีค่า B = 0.336 มีค่า Sig. = 0.000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมี

ผลไปในทิศทางเดียวกนักบัการรับรู้ความเครียดจากการท างาน  

พนกังานบริษทัในองคก์รธุรกิจขา้มชาติ มีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-

ภายนอกตน ซ่ึงมีค่า B = -0.152 มีค่า Sig. = 0.004 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผล

ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการรับรู้ความเครียดจากการท างาน 
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สรุปผลและการอภิปราย 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านองค์กร ปัจจยัด้านบุคคล และความเช่ือมัน่ในอ านาจ

ภายใน-ภายนอกตน ท่ีมีผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานของพนกังานในองคก์รธุรกิจขา้ม

ชาติ สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นองค์กร โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นงาน มีค่า Beta ติดลบ (B = -0.273) แสดง

ให้เห็นวา่ ถา้พนกังานรู้ว่าตนมีบทบาทหนา้ท่ีในการท างานและรู้ขอบเขตในการงานท่ีชดัเจน จะมี

ผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานท่ีลดลง 

ปัจจยัดา้นบุคคล โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว มีค่า Beta เป็นบวก (B = 0.336) แสดงให้

เห็นวา่ ถา้พนกังานประสบปัญหาหรืออาจจะพบเจอกบัปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนภายในครอบครัว

หรือส่งผลกระทบต่อครอบครัวของตน จะมีผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการท างานท่ีมากข้ึน 

ความเช่ือมัน่ในอ านาจภายใน-ภายนอก มีค่า Beta ติดลบ (B = -0.152) แสดงให้เห็นว่า ถา้

พนกังานมีความเช่ือมัน่ในอ านาจภายในตนอยูใ่นระดบัสูง จะมีผลต่อการรับรู้ความเครียดจากการ

ท างานท่ีลดลง  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

ปัจจยัดา้นงาน (Task Demands) มีผลต่อการรับรู้ความเครียดของพนกังานในองคก์รธุรกิจ
ขา้มชาติ ในแต่ละองคก์ร ลว้นมีเป้าหมายเดียวกนั คือการพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ ดงันั้น องคก์รก็
ควรจะค านึงถึงการมอบหมายงานท่ีอาจจะท าให้มีภาระงานท่ีมากเกินไป (Workload) มากเกินไป 
ซ่ึงอาจจะมีการเง่ือนไขการท างาน (Job Conditions) ในสายงานท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั รวมถึงลกัษณะ
งานท่ีจะมอบหมายให้แก่พนักงานของตน ควรท าให้พนกังานพึงระลึกถึงบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเองในองค์กร ทั้งน้ี อาจจะมีการจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงานอยู่
เสมอภายในองคก์ร เช่น งานกีฬาสัมพนัธ์หรืองานเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี เป็นตน้ เพื่อเป็นสร้างมิตร
ไมตรีท่ีดี กระชบัความสัมพนัธ์อนัดี และยงัสามารถท าใหพ้นกังานรู้สึกถึงความมัน่คง ปลอดภยั จน
เกิดความผูกพนัต่อองคก์ร ซ่ึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีน้ีจะสามารถลดการลาออกของพนกังาน
ในองคก์รได ้องคก์รท่ีดีควรรักษาพนกังานท่ีดีไวใ้หค้งอยู ่รวมทั้งอาจจะมีการส่งเสริมพนกังาน โดย
การเพิ่มโปรแกรมฝึกอบรมพนกังานในดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาขีดความสามารถของพนกังานให้เพิ่ม
มากข้ึน อนัจะน ามาพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีดี ซ่ึงจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายได ้ 

ปัญหาครอบครัว (Family Problems) มีผลต่อการรับรู้ความเครียดของพนกังานในองคก์ร
ธุรกิจข้ามชาติ เป็นอีกประการหน่ึงท่ีจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาองค์กร อาจจะส่งผลต่อการ
ท างาน ท าให้ไม่มีสมาธิจนเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนได ้ดงันั้นผูบ้ริหารและฝ่ายบุคคลควรจะร่วมมือกนั 
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โดยอาจจะใส่ใจดา้นปัญหาของพนักงานของตน อาจจะมีการซักถามหรือไต่ถามความเป็นอยู ่ซ่ึง
อาจจะมีการพิจารณาร่วมกนัและน าส่ิงท่ีไดน้ั้นมาจดัสรรงานให้กบัพนักงานตามความเหมาะสม
หรือเห็นสมควรตามช่วงเวลานั้นๆ โดยอาจจะเป็นการปรับเพิ่มต าแหน่งของพนกังานประจ าให้มาก
ข้ึน อาจจะมีโอนยา้ยพนกังานท่ีมีความสามารถและผลการท างานท่ีดีไปท างานยงัต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
หรือเพิ่มเงินเดือนตามความสามารถของพนกังาน รวมทั้งอาจจะมีการรางวลัให้แก่พนกังานเพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจในการท างานท่ีดีต่อไป หรืออาจจะเป็นการเพิ่มสวสัดิการต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อ
เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน ซ่ึงเป็นการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์กร การ
กระท าเหล่าน้ี จะส่งผลท่ีดีต่อพนักงานโดยพนักงานจะรับรู้ถึงความใส่ใจถึงความเป็นอยู่อนัดีท่ี
องค์กรมอบให้และสามารถสัมผสัไดถึ้งความใกลชิ้ดและความเป็นกนัเอง พนกังานก็จะช่วยเหลือ
องค์กรอย่างเต็มท่ี ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการตอบแทนส่ิงดีๆท่ีองค์กรได้มอบ
ใหแ้ก่ตวัพนกังานเอง 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทางดา้นความเช่ือมัน่ภายใน-ภายนอกตน มีผลต่อการรับรู้
ความเครียดของพนกังานในองค์กรธุรกิจขา้มชาติ ซ่ึงเป็นความเช่ือมัน่อนัเกิดจากตวัพนักงานเอง
ความเช่ือมัน่ภายในตน (Internal Locus of Control) นั้นจะมีผลท าให้พนกังานมีความกระตือรือร้น
และมีความพร้อมท่ีจะตอบสนองหรือช่วยเหลือองค์กรอย่างเต็มท่ี เม่ือประสบความลม้เหลวก็จะ
พยายามมองเห็นคุณค่าของตน โดยการพฒันาทกัษะหรือการเสริมแรงอนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จ 
ส่วนความเช่ืออ านาจนอกตน (External Locus of Control) เกิดจากอิทธิพลของอ านาจภายนอกท่ี
ตนเอง ควบคุมไม่ได ้เช่น โชคชะตา เคราะห์กรรม ความบงัเอิญ หรืออ านาจผูอ่ื้น และจากการวิจยั
พบวา่ หากมีความเช่ือมัน่ภายใน ในระดบัสูง ก็จะเป็นผลต่อการรับรู้ความเครียดท่ีน้อยลง เพื่อลด
ปัญหาท่ีอันเกิดจากความเครียดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการท างาน ดังนั้ นพนักงานจะต้องรู้ถึงขีด
ความสามารถและขอ้จ ากดัของตนเองในการท างาน เพราะคนท่ีมีความเช่ืออ านาจในตนจะเป็นคนท่ี
มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง มีความเช่ือว่างานทุกอยา่งจะท าส าเร็จดว้ยความสามารถของตนเอง จึง
เป็นผูท่ี้มีความพยายามมาก มีแรงจูงใจ และมีสมรรถนะในการท างานสูง ส่วนผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจ
นอกตนจะมีลักษณะตรงกันข้าม คือ มีความเช่ือว่าการท างานส าเร็จได้นั้ นมิได้ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการท างานจึงต ่าและมีสมรรถนะในการท างานต ่าดว้ย 

ทั้งน้ีการหาวธีิลดความเครียดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวา่งการท างาน อาจจะเป็นการเพิ่มมุม 
พกัผอ่นใหก้บัพนกังานมากข้ึนดว้ยการจดัเป็นมุมหนงัสือหรือมุมโทรทศัน์ เพื่อใหพ้นกังานไดผ้อ่น 
คลายในระหวา่งการท างานหรือการพกัเบรกระหวา่งวนั เป็นตน้ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวเน่ืองในอนาคต 

1. การท าวิจยัคร้ังถัดไปอาจจะมีการท าการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยอาจจะเก็บข้อมูลเชิง
สัมภาษณ์ โดยเก็บขอ้มูลทั้งจากพนกังานและระดบัผูบ้ริหาร เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ซ่ึงอาจจะท าให้
เขา้ใจและเขา้ถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความเครียดเพิ่มมากข้ึน และควรท าการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งเพิ่มเติม เพื่อน ามาพฒันาในวางแผนการท างานของพนกังานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. การท าการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา จากกลุ่มตวัอย่างเฉพาะพนักงานของบริษทัท่ี
ศึกษาเท่านั้น ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มพนกังานในองคก์รอ่ืนๆ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ และเป็นการท าให้งานวิจยัเป็นท่ียอมรับและสามารถน ามาอา้งอิงไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู้บริโภควยัท างาน                
ในแขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Main Class Condominium Buying Decisions of Working Age Consumers 
in Bang Kapi  Huaykwang  Bangkok  

 

ดรุณ ีวรรณแก้ว 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (2( ความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร (3(ความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู ้บริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือคอนโดมิเนียม จ านวน 400 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ปรแกรม Microsoft excel 

ซ่ึงสถิติพรรณาท่ีใช้ในการวเิคราะห์ ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test และ F-Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05   

       ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนผูส้นใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main 

Classส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ระหว่าง20-30 ปี สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดสู้งกวา่ 35,000 บาท 
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ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยั

ท างาน  ในแขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มี

ความแตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน  

ในแขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย, ผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดประเภทใด, 

ท  าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ, ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภค

ซ้ือท่ีใหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร, มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท 

Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปัจจัยด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก ,ด้านราคา

คอนโดมิเนียม ,ดา้นกระบวนการให้บริการ, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีความ

แตกต่างกนัต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ใน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ดา้น

ท าเลท่ีตั้ง ,ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ  ไม่มีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, 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 one-
way 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 

 

บทน า 

  ท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นทุกยุคทุกสมยั ยิ่งจ  านวน

ประชากรเพิ่มมากข้ึนเท่าไร ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัย่อมเพิ่มข้ึนตาม ทั้งน้ีเพราะการเพิ่มข้ึนของ

จ านวนประชากรเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะบ่งช้ีถึงความต้องการด้านท่ีอยู่อาศยั จ  านวนตวัเลขการ

เจริญเติบโตและการยา้ยถ่ินฐานเขา้มากข้ึนทุกปี อีกทั้งครอบครัวในปัจจุบนัมีขนาดเล็กลงจากเดิม 

ส่งผลให้จ  านวนครัวเรือนเพิ่มข้ึน ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัก็มากข้ึนตามไปดว้ย สถานการณ์ปัจจุบนั

คนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่อย่างเร่งรีบและเวลาเป็นส่ิงส าคญัในการ
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ด ารงชีวิต ท าให้คนส่วนมากตอ้งการความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ท่ีอยู่อาศยัซ่ึงเป็น 1 ใน

ปัจจัย 4 จึงเป็นปัจจัยท่ี มีความส าคัญอย่างหน่ึงในการช่วยให้คนในเมืองหลวงมีชีวิตและ

สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการท่ีคนนิยมซ้ือ เป็นท่ีอยูอ่าศยักนัมาก โดยเฉพาะคนในเมือง

หลวง  เน่ืองจากมีราคาปานกลาง และคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ มกัจะสร้างในท่ีชุมชน การเดินทาง

ค่อนขา้ง สะดวกสบาย ถา้สังเกตจะเห็นวา่มีโครงการและ คอนโดมิเนียมเกิดข้ึนมากมายหลายระดบั  

คอนโดมิเนียมบางท่ี ราคาสูงกวา่บา้นเด่ียวเพราะรูปแบบของคอนโดมิเนียมท่ีมีให้เลือกมากมายมีส่ิง

อ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกับบ้านและ บางท่ีมีส่ิงอ านวยมากกว่า แต่คอนโดมิเนียมบาง 

โครงการเน้นในเร่ืองของภูมิทัศน์เพื่อสนองความ ต้องการของผูซ้ื้อในทุกกลุ่ม การเลือกซ้ือ 

คอนโดมิเนียมในปัจจุบนัมีโครงการข้ึนมาใหม่ มากมาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี เพราะในแต่ 

ละวนัมีประชากรเกิดข้ึนมากมาย เม่ือมีโครงการ เกิดข้ึน จึงเกิดปัญหาวา่ จะเลือกซ้ืออยา่งไร จึงจะ 

คุม้ค่าท่ีสุด ปัญหาใหญ่คือ การคมนาคม จะตอ้งใกล ้แหล่งชุมชน ใกลถ้นนใหญ่ หรือใกลท่ี้ท างาน 

เพื่อ หลีกหนีการจราจรท่ีติดขัด ราคาถ้าอยู่ในท าเลท่ีดี ราคาก็จะสูงตามไปด้วย รูปแบบของ

สถาปัตยกรรม และพื้นท่ีใชส้อย ไม่วา่จะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก หรือสถาปัตยกรรมท่ีหรูหรา 

หรือทันสมัย ล้วนมีผล ต่อผูซ้ื้อทั้ งส้ิน การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ยงัคงอยู่ ในอัตราเติบโตท่ี

ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในกลุ่มคน ชนชั้นกลาง ท่ีตอ้งการมีคอนโดมิเนียม ไวพ้กัอาศยั ใกล้ บาง

โครงการดูเหมือนจะเป็นโครงการท่ี ตอบสนองคนกลุ่มน้ีไดดี้ท่ีสุด การเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมจึงมี

ปัจจยัท่ีต้องน ามาพิจารณา ท่ี ค่อนข้างจะต่างจากการเลือกซ้ือบ้าน คือ เจ้าของ โครงการ พื้นท่ี

โดยรอบ การเลือกชั้น  ส่ิงอ านวย ความสะดวกในห้องพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่วนกลาง 

ต าแหน่งของห้อง ภูมิทศัน์ของหอ้ง สถาปัตยกรรม ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบ ป้องกนั และท่ี

จอดรถ 

 พฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมของคนแต่ละ วยัในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยู่

กับความ ต้องการ ถ้าในกลุ่มของคนเร่ิมเข้าสู่การท างาน อายุ 20 -25 ปี จะเป็นกลุ่มอายุท่ีเร่ิมมี

ค่านิยมใหม่ๆ ความรู้สึกมัน่ใจในตวัเองจะสูง ตอ้งการแยกตวั ออกมาสร้างท่ีจะอยู่อาศยัเป็นของ

ตวัเอง ดงันั้นการ ตดัสินใจเร่ิมตน้ซ้ือคอนโด โดยปัจจยัในการตดัสินใจ ท าเล ท่ีตั้ง คนรุ่นใหม่จะ

เลือกความสะดวกสบายใน การเดินทาง เช่น ใกลร้ะบบขนส่งมวลชนโดยสาร สาธารณะ หรือวา่จะ

เป็นรถไฟฟ้า รถเมล ์รถประจ า ทาง ท่ารถตู ้ส าหรับกลุ่มคนท่ีท างานแลว้ อายุ ประมาณ 30 ปีข้ึนไป 

พอท างานก็มีโอกาสมี ทางเลือกเยอะข้ึน เพราะฉะนั้นตอ้งการอยู่ในเมือง มากข้ึน ตอ้งการความ
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สะดวกสบายในการเดินทาง เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนมากคือหลงัจาก น้าํท่วม เพราะ

หลงัจากน้าํท่วมมีหลายคนมากท่ียา้ย เขา้มาอยู่คอนโดชัว่คราว เคยมีบา้นหลงัใหญ่ๆอยู่ นอกเมือง 

แลว้พอยา้ยเขา้มาอยูใ่นคอนโดชัว่คราวมี ความพึงพอใจในส่ิงความสะดวกในชีวิต จึงตดัสินใจ ใน

การเลือกท่ีอยูอ่าศยั   ขณะเดียวกนัทางผูล้งทุนก็ให้ความส าคญัต่อ การลงทุน ในการสร้างท่ีพกัอาศยั 

โดยการ ตอบสนองความพอใจให้กบัลูกคา้ท่ีค  านึงถึงความ สะดวกในการเดินทางมากข้ึน จะเห็นได้

มีโครงการ ขยายท่ีพกัอาศยัเพิ่มข้ึนอยา่งมากในบริเวณเขตบาง กะปิ กรุงเทพมหานคร   

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าวิจยัจึงมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากการลงทุนในท่ีพกัอาศยัลกัษณะน้ีก็มีการลงทุนจ านวนมาก จึงนบัไดว้่าเป็นธุรกิจท่ีมีการ

แข่งขนัค่อนขา้งสูง ธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคใน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง เพื่อน าผลจากการศึกษาไปให้ ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับ

คอนโดมิเนียมน าไปใช้ เป็นแนวทางในการบริหารจดัท าโครงการ และสามารถน าข้อมูลจาก

การศึกษาไปใชเ้พื่อ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู ้บริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผู ้ใช้บริการท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู ้บริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะเร่ืองการตดัสินใจตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class 
ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
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2. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class 
ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานครเท่านั้น 

3. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ประ เภท  Main Class ของผู ้บ ริโภควัยท างาน  ในแขวงบ างกะ ปิ  เขตห้ วยขวาง 
กรุงเทพมหานครเท่านั้น 

4. ผูว้จิยัท าการศึกษาขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาเท่านั้น 
 

สมมติฐานการวจัิย 

       1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของ
ผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานครเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั 
  2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ือ
คอนโดประเภทใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือ
เม่ือใด ผู ้บริโภคซ้ือท่ีใหน ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู ้บริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานครเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นรูปแบบ อาคารและห้องพกั 
ดา้นราคาคอนโดมิเนียมท าเลท่ีตั้ง การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ด้านการน าเสนอรูปลักษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู ้บริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานครเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1.ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นแนวทางให้
ผูป้ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัท่ีมี
การแข่งขนัสูงได ้
 2.เพื่อเป็นการสรุปขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการให้สามารถน าขอ้มูลสรุป
ไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุง และพฒันาโครงการให้สามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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 3.เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมสามารถน าขอ้มูล
เบ้ืองตน้น้ีไปใชป้ระกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมใกลส้ถานท่ี
ใดบา้ง ไม่วา่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้, แหล่งชุมชน,ทางเดินรถสาธารณะ เป็นตน้ 
 

กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ  
ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (AIDA)  
(St.Elmo Lewis, 1898 อา้งถึงใน ณภทัคอร ปุณยาภาภสัสร, 2551(  
1. ความตั้งใจ (Attention) เร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริโภคจะต้องรู้จกัสินค้าและบริการนั้นก่อน  ซ่ึงก็

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
1.Who : ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
2. What : ผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดประเภทใด 
3. Why  :  ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโดมิเนียม 
4. Whom  : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
5. When   :  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
6. Where  : ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน 
7. How : ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 
 

 

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main 

Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบาง

กะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 

1. Product: ดา้นรูปแบบ อาคาร ลกัษณะคอนโด 

2. Price : ดา้นราคา 

3. Place : ท าเลท่ีตั้ง 

4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด 

5. People : ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

6. Process : กระบวนการให้บริการ 

7. Physical Evidence : ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ 
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2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินค้าแล้วก็ยงัไม่เพียงพอผูบ้ริโภคตอ้งถูกเร้า 
ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสินคา้นั้นออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด  

3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนา 
ท่ีจะไดค้รอบครองสินคา้นั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ีสินคา้นั้น
เสนอ ใหห้รือเกิดจากการเห็นหนทางแกปั้ญหาท่ีมีอยูท่ี่สินคา้นั้นหยบิยืน่ให ้ 

4. การกระท า (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแลว้ กระบวนการซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้  

 จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปไดว้า่การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะ
ซ้ือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยัคือข้อมูลเก่ียวกับตวัสินค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม 
ทศันคติของ ผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท า  

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาหน่วยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการประสบการณ์และความคิด 

ชิฟแมน และคานุ  (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใชส้อยผลิตภณัฑ ์(Disposing) สินคา้ บริการ และความคิด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้า และบริการของ
ผูบ้ริโภค หรือการกระท าเก่ียวกบัการใช ้หรือการซ้ือสินคา้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ บริการ ท่ีมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(เสรี วงษม์ณฑา. 2546: 33) หรือ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใช้สินคา้นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept ท่ีว่าการท าให้

ลูกคา้พึงพอใจ ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541: 124) 

องคป์ระกอบของพฤติกรรม 
ครอนบาค (Cronbach. 1972: 14) อธิบายว่าพฤติกรรมของคนเรามีองค์ประกอบอยู่7

ประการคือ 
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1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมคนเราตอ้งท า
กิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนกิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือสนองความ
ตอ้งการในทนัทีแต่ความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์บางอย่างก็ตอ้งใช้เวลานานจึงจะสามารถ
บรรลุผลสมความตอ้งการคนเราจะมีความตอ้งการหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนัและมกัจะตอ้ง
เลือกสนองความตอ้งการท่ีรีบด่วนก่อนสนองความตอ้งการห่างออกไปในภายหลงั 

2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดบัวฒิุภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรม
เพื่อสนองความตอ้งการคนเราไม่สามารถสนองความตอ้งการไดห้มดทุกอย่างความตอ้งการ
บางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถของเขา 

3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 
4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงลงไปเขา

จะตอ้งพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแลว้ตดัสินใจเลือกวธีิการท่ีคาดวา่จะไดรั้บความพอใจมาก
ท่ีสุด 

5. การตอบสนอง (Response) คือ การด าเนินท ากิจกรรมตามท่ีตดัสินใจเลือกสรรแลว้   
6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา (Consequence) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนการกระท ากิจกรรมนั้นซ่ึงอาจไดผ้ลตรงขา้มท่ี

คาดไว ้หรือตรงขา้มกบัท่ีคาดหวงัไวก้็ได ้
7. การปฏิบติัต่อความคาดหวงั (Reaction Thwarting) หากเราไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ไดก้็กล่าวไดว้า่เขาประสบกบัความผดิหวงัในกรณีเช่นน้ีเขาอาจจะยอ้นกลบัไปแปลความหมาย
ของสถานะเสียใหม่และเลือกวธีิการตอบสนองใหม่ก็ได ้

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research(โดยมีการส ารวจ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของ
ผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา 
คือผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน จ านวน 400 คน โดยการเก็บ
ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างโดยเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 เพศชาย 158 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รอง
ลงอายุ 31-40 ปี 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ตามมาดว้ย ตั้งแต่41 ปีข้ึนไป จ านวน 38คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.50นอ้ยท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 36คน คิดเป็นร้อยละ 9.00% ส่วนสถานภาพ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ โสด มีจ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 สมรส มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.75  ระดบัการศึกษา ผูส้อบถามส่วนใหญ่ ปริญญาตรี ซ่ึงมีจ านวน 241 คนคิดเป็นร้อยละ 60.25
รองลงมาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ตามมาดว้ยปริญญาโทจ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 นอ้ยท่ีสุดสูงปริญญาโทจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 อาชีพ พนกังาน
บริษทัเอกชนมีจ านวน 221 คนคิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมามีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามมาด้วย อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.25อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และนอ้ยท่ีสุด พนกังานราชการ 
มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 รายได้ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้สูงกว่า 35,000 บาท
จ านวน 124คน คิดเป็นร้อยละ 31.00ตามมาดว้ยมีรายได ้ตั้งแต่ 15,000 - 20,000 บาทจ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.75 และมีรายได ้ 20,001 - 35,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 กลุ่ม
ท่ีนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นกลุ่มท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาทจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมผู ้บริโภคสรุปได้ว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ตนเอง มีจ านวน 137คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา คู่สมรสมีจ านวน 112
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 เพื่อนร่วมงานมีจ านวน 76คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และน้อยท่ีสุด พ่อ – 
แม่มีจ  านวน 75คน คิดเป็นร้อยละ 18.75ด้านลกัษณะของคอนโดมิเนียมสรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เลือกคอนโดมิเนียมแบบ 1 หอ้งนอนมีจ านวน 184คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาเป็น ห้อง 
Studio มีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 และน้อยท่ีสุด คือ 2 ห้องนอน มีจ านวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.25 สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ ตอ้งการบา้นหลงัท่ี 2มีจ านวน 180
คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา ตอ้งการอยู่อย่างอิสระมีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
และน้อยท่ีสุด เพื่อการลงทุนมีจ านวน 45คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดมิเนียมส่วน
ใหญ่ ไดรั้บข่าวสาร โดยมีผูแ้นะน า มีจ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา ทราบมาจาก
ป้ายโฆษา มีจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และนอ้ยท่ีสุดรู้จกัดว้ยตนเองมีจ านวน 94 คน คิด
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เป็นร้อยละ 23.50 ดา้นระยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาคอนโดมิเนียมก่อนตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคใช้
เวลาพิจารณา ตั้งแต่ ระยะเวลา 1-3 เดือนมีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา มากกว่า 
6 เดือนมีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 และ4-5 เดือนมีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
และน้อยท่ีสุด ต ่ากว่า 1 เดือนมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75สถานท่ี  ซ้ือใกลส้ถานท่ีศึกษา
มากท่ีสุด มีจ านวน 201คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 สถานท่ีใกล้เคียงท่ีรองลงมาคือ แหล่งชุมชน มี
จ านวน 105คน คิดเป็นร้อยละ 26.25น้อยท่ีสุดใกลห้้างสรรพสินคา้มีจ านวน 94คน คิดเป็นร้อยละ 
23.50 งบประมาณในการซ้ือคอนโดมิเนียมอยูใ่นราคา 1,500,001-2,000,000 บาทจ านวน 143คน คิด
เป็นร้อยละ 35.75 มากท่ีสุด รองลงมา ในราคา 2,000,001-2,500,000 บาทมีจ านวน 139คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.75 และราคา 2,500,001-3,000,000 บาทจ านวน 70คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และน้อย
ท่ีสุด คือราคา3,000,001-4,000,000 บาทข้ึนไปมีจ านวน 48คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบ
อาคารมีทรงสูง และขนาดใหญ่ ห้องพกัมีความกวา้งขวาง มีจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
รองลงมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าเป็นในคอนโดมิเนียมมีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และนอ้ยท่ีสุด 
อาคารมีทรงเต๊ียและขนาดเล็ก ห้องพกัมีขนาดปานกลาง มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ดา้น
ราคาส่วนใหญ่ เลือกราคาซ้ือคอนโดมิเนียมมีความเหมาะสม มีจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 
รองลงมา จ านวนของเงินดาวน์นอ้ย (เงินจ่ายล่วงหนา้(มีจ านวน 106  คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และ
น้อยท่ีสุด ราคาของค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า และอ่ืนๆ ต ่า มีจ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
สถานท่ีใกลเ้คียงผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุดคือ ใกลส้ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา มี
จ านวน 142คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาเลือกการเดินทางคมนาคมสะดวก มีจ านวน 133คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.25 และน้อยท่ีสุด ใกล้แหล่งอุปโภคบริโภค มีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.50 ดา้นโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย พบว่าส่วนใหญ่เลือกเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยูมี่จ  านวน 181คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.25รองลงมา ส่วนลดดอกเบ้ียมีจ านวน 119 คนคิดเป็นร้อยละ 29.75 และนอ้ยท่ีสุด 
คือรับส่วนลดเงินดาวน์มีจ านวน 100คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการจากนิติ
บุคคลคอนโดมิเนียมมากท่ีสุดคือ  การไดรั้บความเอาใจใส่มีจ านวน 170คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
รองลงมาความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมีจ  านวน 164คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และน้อยท่ีสุด มีความรู้
ความช านาญในการซ่อมบ ารุง มีจ  านวน 66คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 การดูแลแกไ้ขปัญหาของนิติ
บุคคลคอนโดมิเนียมท่ีท่านพึงพอใจมากท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถาม คือ มีการบริการดว้ยความเต็มใจ 
และฉับไว มีจ านวน 180คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ พื้นท่ีจอดรถให้มากกว่า1คนัต่อ1 
ห้องมีจ านวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.0 และนอ้ยท่ีสุด คือการซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคท่ี
รวดเร็วมีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 สภาพแวดล้อมท่ีท าให้ท่านตัดสินใจในการซ้ือ
คอนโดมิเนียมมากท่ีสุดคือ ความปลอดภยั มีจ านวน 232คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลง คือ ความ
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สงบเรียบร้อย มีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 และน้อยท่ีสุด คือมีไฟฟ้าให้แสงสว่างอยา่ง
ทัว่ถึง มีจ  านวน 59คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 
 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนมากตดัสินใจซ้ือ
การตดัใจสินซ้ือคอนโดมิเนียม เน่ืองจากการมอบส่วนลดพิเศษอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.1750 
คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.9730คะแนน อนัดบัสองคือท าเลท่ีตั้งของโครงการอยู่
ใกลร้ะบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น แอร์พอร์ตลิงก์  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1225คะแนนและมีค่า
เบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากับ 4.1225 คะแนน   อันดับสามคือราคาคาขายของโครงการมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท าเลท่ีตั้ ง  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.0800 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐานเท่ากบั 1.0006คะแนน   อนัดบัส่ีคือช่ือเสียงของเจา้ของโครงการ  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.8525
คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 1.0263คะแนน   ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือสไตล์/รูปแบบ
คอนโดมิเนียม มีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8000คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 
11.1261คะแนน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ระหว่าง20-30 ปี สถานภาพโสด  ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 
35,000 บาท 
 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
ด้วยตนเอง ลักษณะของคอนโดมิเนียมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกคอนโดมิเนียมแบบ 1 ห้องนอน  
สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ ตอ้งการบา้นหลงัท่ี 2  ผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดมิเนียมส่วน
ใหญ่ ไดรั้บข่าวสาร โดยมีผูแ้นะน า  ระยะเวลาท่ีใช้พิจารณาคอนโดมิเนียมก่อนตดัสินใจซ้ือส่วน
ใหญ่ผู ้บ ริโภคใช้เวลาพิจารณา ตั้ งแต่ ระยะเวลา 1-3 เดือน อีกหน่ึงปัจจัยท่ี มีผลต่อการซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค  สถานท่ี  ซ้ือใกลส้ถานท่ีศึกษามากท่ีสุด  ปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจในซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค  คืองบประมาณในการซ้ือคอนโดมิเนียมอยูใ่นราคา 
1,500,001-2,000,000 บาท 
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 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดความส าคญัของปัจจยัประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการซ้ือคอนโดมิเนียมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัตดัสินใจซ้ือเพราะ ความปลอดภยัเป็นอนัดบั
แรกโดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดรองลงมาคือตดัสินใจเพราะการเดินทางคมนาคมสะดวก  กับ
ตดัสินใจเพราะใกลส้ถานท่ีท างาน/สถานศึกษาใกลเ้คียงกนัโดยดา้นรูปแบบอาคารและห้องพกัให้
ความส าคญัในเร่ืองหอพกัมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าเป็นในหอพกัมากท่ีสุด  ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการให้
ความส าคญัในเร่ืองความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจากเจา้ของหอพกัมากท่ีสุดดา้นกระบวนการให้บริการ
ให้ความส าคญัมากโดยให้ความส าคญัในเร่ืองมีการให้บริการดว้ยความเต็มใจ และฉบัไวมากท่ีสุด   
ดา้นราคาใหค้วามส าคญัมากโดยใหค้วามส าคญัในราคาค่าเช่าหอ้งมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ าแนกตามปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ 
 ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ ส่วนมากตัดสินใจซ้ือการตัดใจสินซ้ือ
คอนโดมิเนียม เน่ืองจากการมอบส่วนลดพิเศษอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือท าเลท่ีตั้งของโครงการอยู่
ใกล้ระบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แอร์พอร์ตลิงก์    อันดับสามคือราคาคาขายของ
โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท าเลท่ีตั้ ง  อันดับส่ีคือช่ือเสียงของเจ้าของ
โครงการ  ส่วนอันดับสุดท้ายคือสไตล์/รูปแบบคอนโดมิเนียม สรุปได้ว่าการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมโดยมีปัจจยัต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.0060( ส าหรับ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัพอใจมาก ในทุกปัจจยัในการซ้ือคอนโดมิเนียม 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน  มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผู ้บริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั พบว่า อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภค
วยัท างาน  ในแขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แต่ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มี
ความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน  ใน
แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย, ผูบ้ริโภคซ้ือ
คอนโดประเภทใด, ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ, ผูบ้ริโภคซ้ือ
เม่ือใด, ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร, มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานที่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปัจจยัด้านรูปแบบอาคารและ
ห้องพกั,ด้านราคาคอนโดมิเนียม ,ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านการน าเสนอรูปลักษณ์ทาง
กายภาพ มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยั
ท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่
ดา้นท าเลท่ีตั้ง ,ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ  ไม่มีความแตกต่างกนัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอสิระ                        สถิติที่ใช้ ค่านัยส าคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-test 0.6471 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 0.0000 ยอมรับ 

สถานภาพ t-test 0.0081 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.0002 ยอมรับ 

อาชีพ F-test 0.0000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.0000 ยอมรับ 

สมมตฐิานที่  2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย F-test 0.0277 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดประเภทใด F-test 0.0176 ยอมรับ 

ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด F-test 0.0276 ยอมรับ 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด F-test 0.0000 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน F-test 0.0000 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร F-test 0.0000 ยอมรับ 

 

 

สมมตฐิานที่  3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นรูปแบบอาคารและห้องพกั F-test 0.0001 ยอมรับ 

ดา้นราคาคอนโดมิเนียม F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นท าเลท่ีตั้ง F-test 0.0620 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.1100 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ F-test 0.8039 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ F-test 0.0000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main 
Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 
อายุ, สถานภาพ , ระดับการศึกษา, อาชีพ , รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน  ในแขวงบางกะปิ  เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย, ผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดประเภทใด, 
ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ, ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี
ใหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร, มีความแตกต่างกันต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main 
Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปัจจยัด้านรูปแบบอาคารและห้องพกั,ด้านราคา
คอนโดมิเนียม ,ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีความแตกต่าง
กนัต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท Main Class ของผูบ้ริโภควยัท างาน ในแขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
 1.ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยัสถานภาพ ปัจจยัระดบัการศึกษา ปัจจยัอาชีพ และปัจจยัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
จึงควรค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมสามารถ
น าขอ้มูลเบ้ืองตน้น้ีไปใชป้ระกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม 
 2.ปัจจยัดา้นรูปแบบอาคารและห้องพกั ปัจจยัดา้น ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
และปัจจยัดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวในการก่อสร้างคอนโดเพื่อขายเป็น
หลัก และควรจะน าปัจจยัดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 3.ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ือ
คอนโดประเภทใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือ
เม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของผูบ้ริโภค ดงันั้นเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมสามารถน าขอ้มูล
เบ้ืองตน้น้ีไปใชป้ระกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใช้เคร่ือง มือวิจยัท่ีมี

ประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั  
2. ควรท าการเก็บขอ้มูลมากกวา่หน่ึงวิธี เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ถูกตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน   
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ปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภควยัท างานในเขตจังหวดัสมุทรปราการ 

MOTIVATING FACTOR IN CONSUMER PURCHASING A SINGLE HOUSE IN 

SAMUTPRAKARN AREA 
 

ณชาภัทร์ มณีรอด 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ (2( ความแตกต่างของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดั

สมุทรปราการ (3( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ

บา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีเป็นบุคคล

ทัว่ไปท่ีอยู่ในวยัท างาน ปัจจุบนัจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้น

การทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ในการหาความ

แตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นตัวแทนผู ้บ ริโภควัยท างานในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี สภานะภาพโสด มีการศึกษาในระดบัต ่ากว่า

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 18,000 บาท 
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ผลการวจัิยพบว่า 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดั
สมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัส าคญัท่ีมีแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย, ผูบ้ริโภคซ้ือบา้นเด่ียวประเภทใด, 
ท าไมผู ้บริโภคถึงซ้ือบ้านเด่ียว, ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ, ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด, 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร, ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้น
เด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ปัจจยัด้านรูปแบบอาคาร,ด้านราคาบ้านเด่ียว ,ด้าน
กระบวนการให้บริการ, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีมีความแตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ดา้นสาเหตุในการซ้ือบา้นเด่ียว และ ระยะเวลาท่ีอยู่
อาศยัในปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างาน
ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการซ้ือ, บา้นเด่ียว, วยัท างาน 
 

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 
 
บทน า 

ท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย ์นอกเหนือจากอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษย์จะแสวงหาถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความมั่นคง ปลอดภัย และ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากท่ีสุด ซ่ึงท่ีอยู่อาศยัของมนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัไป
ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ ตลอดทั้ ง
อิทธิพลของความเจริญทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ ในปัจจุบนัสภาพสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป ประชาชนตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน การก่อสร้างท่ี
อยูอ่าศยัของตนเองกระท าไดไ้ม่สะดวก ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา 
ความไม่สะดวกในการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัดว้ยตนเอง ตลอดจนราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงไดเ้กิดธุรกิจ
ดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยระยะแรกเป็นเพียงการจดัสรรเฉพาะท่ีดิน ต่อมามีการสร้างบา้นข้ึนบนพื้นท่ีนั้น 
เรียกวา่ “บา้นจดัสรร”ท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัมีอยูห่ลายลกัษณะ โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น 
บ้านเด่ียว บ้านแฝด ตึกแถว (shop house) เรือนแถว ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ (town house) ห้องชุด 
(flat) หรืออาคารชุด (condominium) ไม่ว่าจะถูกเรียกอย่างไรก็ตาม แต่มีจุดมุ่งหมายคล้ายกนัหรือ
เหมือนกนัคือ ใชเ้ป็นสถานท่ีอยูอ่าศยั ทั้งท่ีเป็นท่ีกิน ท่ีนอน ท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ ท่ีท างาน ตลอดจน 
การท ากิจกรรมต่างๆ อีกมากมายในชีวิตประจ าวนั การท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะ
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ใดนั้น ข้ึนอยู่กบัเหตุปัจจยัหลายประการ เช่น งบประมาณการก่อสร้างหรือซ้ือ ท าเลท่ีตั้ ง ความ
สะดวกสบาย จ านวนสมาชิกภายในครอบครัว จุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจ เป็นตน้ ดงันั้น จึงแยกอธิบายท่ี
อยูอ่าศยัตามลกัษณะรูปแบบแต่ละอยา่งดงัน้ี คือ บา้นเด่ียวและบา้นแฝด ท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะน้ีจะ
ถูกปลูกสร้างข้ึนเป็นหลงัหากเป็นหลงัเด่ียวอิสระ จะถือว่าเป็น “บา้นเด่ียว” หากมีผนงัท่ีใชร่้วมกนั
ดา้นหน่ึง จะถือวา่เป็น “บา้นแฝด” ซ่ึงบา้นทั้งสองลกัษณะน้ี มกัจะมีบริเวณบา้น และร้ัวรอบขอบชิด
เป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน ตึกแถว (shop house) หมายถึง อาคารท่ีสร้างเป็นแถวติดต่อกนัเกิน 2 หน่วย 
(unit) ข้ึนไป อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ อาคารแถวแบบพกัอาศยัล้วน ๆอาคารพาณิชย์หรือ
ร้านคา้ลว้น ๆ อาคาก่ึงท่ีอยูอ่าศยั ก่ึงพาณิชย ์หรือตึกแถว เม่ือมองอยา่งผิวเผิน ลกัษณะภายนอกของ
อาคารเหล่าน้ี คลา้ยคลึงกนัมาก แต่เม่ือมองลึกเขา้ไป จะมีความแตกต่างกนัเร่ืองประโยชน์ใช้สอย 
ซ่ึงจุดน้ีเองเป็นขอ้แบ่งแยกประเภทของอาคาร มกัจะพบเห็นในเขตเมือง เน่ืองจากท่ีดินมีราคาแพง 
ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก จึงมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัค่อนขา้งสูง ตึกแถวจึงเป็น
ท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม เพราะการปลูกสร้างท าเป็นหลายคูหา มีผนังเสา ฐานรากร่วมกัน ช่วย
ประหยดัพื้นท่ี วสัดุ และแรงงานก่อสร้างได้มากโดยทัว่ไป มกัท าให้ตึกแถวเป็นอาคารสารพดั
ประโยชน์ หรืออเนกประสงค ์(multipurpose) เพื่อประโยชน์ใชส้อยในพื้นท่ีอยา่งคุม้ค่า  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ  

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
บา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ  

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลทัว่ไปวยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ 
ตามจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งส้ิน 1.1 ลา้นคนเศษ แยกเป็นชาย 551,970 คน หญิง 
585,975 คน ทั้งนยงัไม่นบัรวมประชากรแฝง ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 800,000 คนเศษ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี บุคคลทัว่ไปวยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ ปัจจุบนั ระหว่างวนัท่ี 30 มีนาคม 
2559 ถึง วนัท่ี 6 เมษายน 2559 จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง

กัน  มี อิท ธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบ้าน เด่ียวของผู ้บ ริโภควัยท างานในจังหวัด
สมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัในการเลือกซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของวยัผูบ้ริโภคท างานในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเด่ียวของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภควยั
ท างานในจังหวดัสมุทรปราการ เพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ท าให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของวยัท างานใน
จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใช้ก าหนดแผนส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง 

3. ท าใหท้ราบปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างาน
ในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อน ามาปรับปรุงสินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุด ซ่ึงจะส่งผลให้ยอดขายและ
ก าไรของบริษทัเพิ่มข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยัได ้
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาหน่วยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการประสบการณ์และความคิด 

ชิฟแมน และคานุ  (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใชส้อยผลิตภณัฑ ์(Disposing) สินคา้ บริการ และความคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   -อาชีพ 
- อาย ุ   - รายไดต่้อเดือน 
-สถานภาพ   - ระดบัการศึกษา 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
-Who : ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
-What : ผูบ้ริโภคซ้ือบา้นเด่ียวประเภทใด 
-Why : ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือบา้นเด่ียว 
-Whom : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
-When : ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
-Where : ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
-How : ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 
- ดา้นรูปแบบบา้น และ พ้ืนท่ี 
- ดา้นราคา 
- ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคลากรท่ีใชบ้ริการ 
- ดา้นกระบวนการให้บริการ 
- ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

 
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการซ้ือ

บา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างาน
ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้า และบริการของ
ผูบ้ริโภค หรือการกระท าเก่ียวกบัการใช ้หรือการซ้ือสินคา้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ บริการ ท่ีมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(เสรี วงษม์ณฑา. 2546: 33) หรือ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใช้สินคา้นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม
การตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภค
ยอมรับได้ และผู ้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

จากการศึกษาศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80 -81( ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสม
การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการส ารวจความพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของวยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคคล
ทัว่ไปวยัท างานในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ปัจจุบนัจ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่ง
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ตามสูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการเลือก
ตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การซ้ือบา้นเด่ียวของวยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จ านวน 204 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ  เพศชาย จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนใหญ่มี อายุ 20-30 ปี 
จ  านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.00 อายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และอายุต ่ากวา่ 20  ปี จ  านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพ โสด จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และ 
สมรส จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบั ต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.00 และ ปริญญาโท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน รายไดต้  ่ากวา่ 18,000 บาท จ านวน 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 18,000-30,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75   สูง
กว่า 55,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และ30 ,001-55,000 บาท จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.25 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็น พ่อ-แม่  จ  านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมาคือ คู่สมรส จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และ ตนเอง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.00 ส่วนใหญ่ตอ้งการบ้าน 2ชั้น จ  านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ   1ชั้น 
จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และ 3ชั้น จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ส่วนใหญ่ตอ้งการ
อยูก่บัครอบครัว จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ตอ้งการอยูใ่กลท่ี้ท างาน จ านวน
176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และ 3ชั้น จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ส่วนใหญ่ มีผูแ้นะน า 
จ  านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ ทราบจากป้ายโฆษณา จ านวน132 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 33.00 และ รู้จกัด้วยตนเอง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่พกัอาศยัในท่ี
อาศยัปัจจุบนัมากกวา่ 2 ปีข้ึนไป จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 1 – 2 ปี  
จ  านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00  ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี  จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
และ  ต ่ากวา่ 6 เดือน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ส่วนใหญ่อยากอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน จ านวน 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ สถานศึกษา  จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  
ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี  จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ ห้างสรรพสินคา้ จ  านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.00 ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือบา้นเด่ียว ต ่ากว่า 2,000 000บาท จ านวน 233 
คน คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ 58.25  2,000,001 – 5,000,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.25 มากกว่า 8,000,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และ 5,000,001 – 
8,000,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 
 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัต้องการบา้นเด่ียวมีพื้นท่ีใช้สอยเยอะ บริเวณรอบบ้าน จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมาคือ ขนาดเล็ก ห้องพกัมีขนาดปานกลาง จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และขนาด
ใหญ่ ห้องพกัมีความกวา้งขวาง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ส่วนใหญ่ให้ตอ้งการราคาบา้น
มีความเหมาะสม จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ส่วนลดราคาบา้น จ านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ จ านวนของเงินมดัจ าน้อย (เงินจ่ายล่วงหน้า( จ  านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่ตอ้งการใกล้สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.00 รองลงมาคือ การเดินทางคมนาคมสะดวก จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ ใกล้
แหล่งอุปโภคบริโภค จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  ส่วนใหญ่ตอ้งการส่วนลดเงินดาวน์ 
จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 เท่ากนักบั ส่วนลดดอกเบ้ีย จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.00 และฟรีค่าส่วนกลางหมู่บา้นและขยะในปีแรก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ส่วนใหญ่
ตอ้งการความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจากบุคลากรของโครงการ จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 
รองลงมาคือ การไดรั้บความเอาใจใส่จากโครงการ จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 และระบบ
การรักษาความปลอดภยัของโครงการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ส่วนใหญ่ตอ้งการการ
ซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคท่ีรวดเร็ว จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ มีการ
ให้บริการดว้ยความเต็มใจและฉบัไว จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่คิดค่าบริการเก็บ
ขยะเพื่อน าไปทิ้ง จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ส่วนใหญ่ ตอ้งการ มีการให้บริการดว้ยความ
เต็มใจและฉับไว จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ การซ่อมบ ารุงระบบ
สาธารณูปโภคท่ีรวดเร็ว จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และไม่คิดค่าบริการเก็บขยะเพื่อ
น าไปทิ้ง จ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนมากแรงจูงใจซ้ือบ้านเด่ียวของผู ้บ ริโภควัยท างานในจังหวัด
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สมุทรปราการของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม ตามเกณฑ์จดัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.22 โดย
ความปลอดภยัมีแรงจูงใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือการเดินทางคมนาคมสะดวกมีผลต่อแรงจูงใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค
ในวยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ ค่าเฉล่ีย 4.48 ราคาค่าบ้านเด่ียวมีความเหมาะสมมีผลต่อ
แรงจูงใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในวยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.28 
ขนาดของบา้นกวา้งขวาง มีพื้นท่ีรอบบา้นมีผลต่อแรงจูงใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในวยัท างาน
ในจงัหวดัสมุทรปราการ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.99  และ ราคาของค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้าและอ่ืน ๆ มี
ผลต่อแรงจูงใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในวยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.75 
 
สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 20-30 ปี สภานะภาพโสด มีการศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 18,000 บาท 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจซ้ือบ้านเดี่ยว 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจซ้ือบา้นเด่ียวพบว่าส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว
จากคู่สมรส ลกัษณะของบา้นเด่ียวผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกบา้นเด่ียว 2 ชั้น  สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
บา้นเด่ียวส่วนใหญ่ ตอ้งการอยูก่บัครอบครัว  ผูบ้ริโภคซ้ือบา้นเด่ียวส่วนใหญ่ ไดรั้บข่าวสาร โดยมีผู ้
แนะน า  ระยะเวลาท่ีใช้พิจารณาบ้านเด่ียวท่ีเป็นแรงจูงใจซ้ือส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคใช้เวลาพิจารณา 
มากกว่า 2 ปีข้ึนไป อีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค  สถานท่ี  ซ้ือใกล้แหล่ง
ชุมชนมากท่ีสุด  ปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค  คืองบประมาณ
ในการซ้ือบา้นเด่ียวอยูใ่นราคา ต ่ากวา่ 2,000,000 บาท 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดความส าคญัของปัจจยัประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการซ้ือบา้นเด่ียวกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อแรงจูงใจซ้ือ ส่วนมากแรงจูงใจใจซ้ือการตดัใจ
สินซ้ือบา้นเด่ียว เน่ืองจากมีพื้นท่ีใชส้อยเยอะ บริเวณรอบบา้นเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือราคาคา
ขายของโครงการมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและท าเลท่ีตั้ง  อนัดับสามคือการเดินทาง
คมนาคมสะดวก อยูใ่กลร้ะบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น แอร์พอร์ตลิงก์  อนัดบัท่ีส่ี ส่วนลด
เงินดาวน์และส่วนลดดอกเบ้ีย  อนัดบัท่ีห้าคือ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจากบุคลากรของโครงการ 
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อนัดบัท่ีหกคือการซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคท่ีรวดเร็ว ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือมีการให้บริการ
ดว้ยความเตม็ใจและฉบัไว 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 
 ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อแรงจูงใจซ้ือบ้านเด่ียวโดยมีปัจจัยต่างๆ เน่ืองจากความ
ปลอดภยัเป็นอนัดบัหน่ึง แรงจูงใจในอนัดบัสองคือการเดินทางคมนาคมสะดวก เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า 
รถไฟใตดิ้น แอร์พอร์ตลิงก์    อนัดบัสามคือราคาค่าบา้นเด่ียวมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
และท าเลท่ีตั้ง  อนัดบัส่ีคือขนาดของบา้นกวา้งขวาง มีพื้นท่ีรอบบา้น  ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ ราคา
ของค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้าและอ่ืน ๆสรุป โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.2200( 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัพอใจมาก ในทุกปัจจยัในการซ้ือบา้นเด่ียว 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียว
ของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั พบว่า เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบั
การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ  
 สมมติฐานที่2 ปัจจยัส าคญัท่ีมีแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย, ผูบ้ริโภคซ้ือ
บา้นเด่ียวประเภทใด, ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือบา้นเด่ียว, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ, ผูบ้ริโภค
ซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร, มีความแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดัสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 สมมติฐานที่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ปัจจยัด้านรูปแบบอาคาร,ด้าน
ราคาบา้นเด่ียว ,ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีความแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดัสมุทรปราการ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ดา้นสาเหตุในการซ้ือบา้นเด่ียว และ ระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัใน
ปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอสิระ                        สถิติที่ใช้ ค่านัยส าคญั ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ t-test 0.0157 ยอมรับ 
อาย ุ F-test 0.0000 ยอมรับ 
สถานภาพ t-test 0.0016 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-test 0.0414 ยอมรับ 
อาชีพ F-test 0.0002 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.0094 ยอมรับ 
สมมตฐิานที่  2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย F-test 0.0088 ยอมรับ 
ผูบ้ริโภคซ้ือคอนโดประเภทใด F-test 0.0027 ยอมรับ 
ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือบา้นเด่ียว F-test 0.0724 ยอมรับ 
ใครมีส่วนร่วมในแรงจูงใจซ้ือ F-test 0.2042 ปฏิเสธ 
ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด F-test 0.0001 ยอมรับ 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน F-test 0.0001 ยอมรับ 
ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร F-test 0.0116 ยอมรับ 
สมมตฐิานที่  3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นรูปแบบอาคาร F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นราคาบา้นเด่ียว F-test 0.0001 ยอมรับ 

ดา้นท าเลท่ีตั้ง F-test 0.7367 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.1100 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ F-test 0.0168 ยอมรับ 

ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ F-test 0.4191 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดั
สมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส าคญัท่ีมีแรงจูงใจ ได้แก่ บุคคลท่ีเป็นแรงจูงใจในการซ้ือ, ผูบ้ริโภคซ้ือบ้านเด่ียว
ประเภทใด, ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือบา้นเด่ียว, ผูบ้ริโภคพกัท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนัมานานเป็นระยะเวลา
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เท่าใด, ผูบ้ริโภคต้องการซ้ือบ้านเด่ียวใกล้สถานท่ีใด, งบประมาณ, ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05แต่ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดัสมุทรปราการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรูปแบบอาคาร,ดา้นราคาบา้นเด่ียว ,ดา้น
กระบวนการให้บริการ, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีมีความแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตจงัวดัสมุทรปราการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่ด้านสาเหตุในการซ้ือบ้านเด่ียว และ ระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัใน
ปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดั
สมุทรปราการ 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

1.ปัจจยัดา้นราคาบา้นเด่ียว ควรจะน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั
ดา้นการก าหนดราคาขาย และน าไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกบัผูบ้ริโภคให้ไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้และฐานเงินเดือนของผูบ้ริโภค 

2.ปัจจยัดา้นรูปแบบอาคาร ควรจะน ามาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัดา้น
ดา้นรูปแบบอาคาร และพื้นท่ีใชส้อยบริเวณรอบบา้นเด่ียว และน าไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
กบัผูบ้ริโภคใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ 

เพื่อใหเ้กิดผลดียงิข้ึน ผูว้จิยัจะขอเสนอแนะใหมี้การวจิยัดงัน้ี 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือบ้านเด่ียวของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาใน
ประเด็นอ่ืนๆ เช่น การตดัสินใจซ้ือต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดของบา้นเด่ียว ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการก่อสร้างของโครงการบา้นเด่ียวเป็นตน้   
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2. ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคเพิ่มเติม โดยมีการใช้ค  าถามแบบปลายเปิด
เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้เสนอแนะขอ้คิดเห็น ความตอ้งการ หรือปัญหาต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถน าผลท่ี
ไดม้าใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการตลาดต่อไป 

 3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีอ่ืนๆโดยใน
แต่ละพื้นท่ีอาจมีความตอ้งการปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงจงัหวดัท่ีมีการ
ขยายตวัดา้นเศรษฐกิจสูง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
FACTORS AFFECTING TOWNHOME BUYING DECISION IN BANGKOK AREA 
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กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษา (1( ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (2( 
ความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม 
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (3( ความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลเท่านั้น โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ซ่ึงประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ค่าที (T-test) และสถิติ
วเิคราะห์ค่าเอฟ (F-test) โดยท าการวเิคราะห์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามผู ้ท่ี เลือกซ้ือบ้านทาวน์โฮม ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้25,001 - 35,000 บาท เป็นส่วนมาก 

ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ ท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ผูบ้ริโภคในด้านของผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด ท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรูปแบบบา้น, ดา้นราคา, ดา้นท าเล
ท่ีตั้ง, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ด้านกระบวนการให้บริการ และดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทาง
กายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, บา้นประเภททาวน์โฮม 

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. 

 

บทน า 

 มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยั ตามหลกัทฤษฎีล าดบัความตอ้งการพื้นฐาน
ของ Maslow ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ความตอ้งการของมนุษยส์ามารถแบ่งได่เป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) (2( ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) (3( 
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) (4( ความต้องการ
ได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) (5( ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-
actualization needs) ทั้งน้ีท่ีอยู่อาศยัเป็นความตอ้งการท่ีอยู่ในดา้นร่างกาย ซ่ึงมีปัจจยั 4 เป็นเน้ือหา
หลกั ประกอบดว้ย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ดงันั้นมนุษยจึ์งแสวงหาถ่ินท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยั และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากท่ีสุด ซ่ึงท่ีอยู่อาศยั
ของมนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม 
สภาพความเป็นอยู ่ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ  

 ในปัจจุบนัสภาพสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป ประชาชน
ตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัของตนเองกระท าไดไ้ม่
สะดวก ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา ความไม่สะดวกในการจดัหาท่ี
อยูอ่าศยัดว้ยตนเอง ตลอดจนราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงไดเ้กิดธุรกิจดา้นท่ีอยูอ่าศยัเกิดข้ึน นบัแต่อดีต
บา้นเด่ียว และทาวน์เฮา้ส์เป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีได้รัยความนิยมอย่างมาก จนกระทัง่ประเทศไทยได้มี
รถไฟฟ้าเกิดข้ึน ส่งผลท าให้พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปจากเดิม โดย
มุ่งเน้นเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัท่ีใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า ท าให้คอนโดมิเนียมไดรั้บความนิยมแทนบา้น
เด่ียว และทาวน์เฮา้ส์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามราคาในเขตพื้นท่ีเมืองซ่ึงเป็นแหล่งประกอบธุรกิจมีการ
ขยบัตวัสูงข้ึนซ่ึงท าให้ค่าท่ีดินในแถบนั้นสูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนการสร้างคอนโดมิเนียมสูงข้ึนตาม 
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และดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆของทางคอนโด จึงท าให้ทาวน์โฮมกลายเป็นทางเลือกใหม่ของผูท่ี้ตอ้งการท่ี
อยูอ่าศยัในรูปแบบชีวิตของสังคมเมืองท่ีราคาไม่สูงมากเท่ากบัคอนโดมิเนียม และมีพื้นท่ีใช้สอย
มากกว่า ขอ้แตกต่างระหว่างทาวน์โฮมกบัทาวน์เฮา้ส์ คือ ทาวน์โฮม จะใช้วสัดุก่อสร้างคุณภาพดี 
และเน้นความหรูหรา และมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสม การก่อสร้างแถวละไม่เกิน 4-5 หลงั เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนตวัมากกว่าทาวน์เฮา้ส์ และจ านวนชั้นท่ีมกัจะสร้าง คือ 3 ชั้น ในขณะท่ีทาวน์
เฮา้ส์มีเพียง 2 ชั้นเท่านั้น 

 จากการพิจารณาเร่ืองปัจจยัพื้นฐานดา้นท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไดไ้ปเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจลงทุนของผูป้ระกอบการใหม่ 
หรือผูป้ระกอบการเดิมไดน้ าขอ้มูลไปพฒันาใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการเลือกซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย
แยกพิจารณาออกเป็นลักษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และลกัษณะส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผู ้ใช้บริการท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อ เดือน ท่ีแตกต่างกัน มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ือ
แบบใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือเม่ือใด 
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 
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3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นรูปแบบบา้น ดา้นราคาของท่ี
อยู่อาศยั ด้านท าเลท่ีตั้ ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีประชากรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตดัสินใจซ้ือบา้น
ประเภททาวน์โฮม เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุง
บา้นประเภททาวน์โฮมให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือ อีกทั้งยงัส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
สามารถด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงได ้

2. เพื่อเป็นการสรุปขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นประเภททาวน์
โฮมใหส้ามารถน าขอ้มูลสรุปไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาบา้น
ประเภททาวน์โฮมใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจบา้นประเภททาวน์โฮมสามารถน า
ขอ้มูลเบ้ืองตน้น้ีไปใชป้ระกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจบา้นประเภททาวน์
โฮมใกลส้ถานท่ีใดบา้ง ไม่วา่จะเป็นใกลศู้นยการคา้ หา้งสรรพสินคา้ รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นตน้ 
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กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และสามารถก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็น
เกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ี
วดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคม
วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นมีขอ้มูลดา้น  

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากร
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ศึกษาศาสตร์ท่ี 9 แตกต่างของส่วนตลาด นกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของ ส่วนตลาดส่วน
ลึก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั นกัการตลาดควรตอ้ง
ศึกษาตวัแปรตวัน้ีอย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบันน้ีตวัแปรทางด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภคการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสตรีท างานมีมากข้ึน 
 3. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความส าคญัยิ่งข้ึนใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินคา้ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ี
จะเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายได้ การศึกษา อาชีพ  และสถานภาพ (Income, Education, Occupation and 
Status) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภค
ท่ีมีความร ่ ารวยแต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดป้านกลาง และมีรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาด
ใหญ่ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมี
หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ในขณะเดียวกนัการเลือกซ่ึงสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑ์
รูปแบบการด ารงชีวิตรสนิยม ค่านิยม อาชีพการศึกษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมาก
นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อ ให้
ก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายไดสู้งท่ีมีอายุต่าง ๆ ถือวา่ใชเ้กณฑ์รายไดร่้วมกบั
เกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้กนัมากข้ึน เกณฑ์รายได้อาจจะเก่ียวข้องกบัเกณฑ์อายุและอาชีพ
ร่วมกนั 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสม
ทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบ
ต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซบัซ้อน และคุณภาพท่ีคนรับรู้ไดข้อง
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถ้าเรารู้เร่ือง
เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกวา่ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง
ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อ และป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณาประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือป้ายฉลากท่ี
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แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัก็จะท าใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 
สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่
สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลาย และง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทาง
ท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกวา่น าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

4. การส่ งเส ริมการตลาด  (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเส ริม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกั
ตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้วา่เขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได ้
และมนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัวา่
การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

  กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546: 7( การตดัสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติั
จากทางเลือกต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ข 

  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
ทางเลือก ทางใดทางหน่ึงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
การตดัสินใจเลือก ซ้ือสินคา้ และบริการ 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือ ผู ้
ซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 403 คน โดยการเก็บขอ้มูล
กลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มประชากรท่ีต้องการซ้ือบ้าน
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ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ สถิติเชิงพรรณา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
วิเคราะห์ค่าที (T-test) และสถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) โดยท าการวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบถาม สรุปไดว้า่ กลุ่มผูส้อบถาม เป็นเพศ หญิง 220 
คน เฉล่ีย 54.59% เพศชาย 183 คน เฉล่ีย 45.41% ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  30-40 ปีจ านวน 137 คน 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 34.00% รองลงอาย ุต ่ากวา่ 30 ปี 127 คน มีค่าเฉล่ีย 31.51% ตามมาดว้ย 41-50 ปี 
จ  านวน 107 คน มีค่าเฉล่ีย 26.55% นอ้ยท่ีสุด คือ อายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 32 คน เฉล่ีย 7.94%   
ส่วนสถานภาพประชากรส่วนใหญ่ โสด มีจ านวน 205 คน ค่าเฉล่ีย 50.87%  และสมรส มีจ านวน 
198 คน มีค่าเฉล่ีย 49.13% ในดา้นระดบัการศึกษาส่วนใหญ่การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงมี
จ านวน 276 คน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 68.49% รองลงมาเป็นการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 
99 คน มีค่าเฉล่ียเป็น 24.57% น้อยท่ีสุดเป็นการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 28 คน คิด
ค่าเฉล่ียเป็น 6.95% ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 203 คน เฉล่ีย 50.37% 
รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 95 คน คิดเป็น 23.57% ตามมาดว้ยธุรกิจส่วนตวั 
มีจ านวน 65 คน คิดเป็น 16.13%  และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพลูกจา้งทัว่ไปจ านวน 40 คน คิดเป็น 9.93% 
และสุดทา้ยในปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของรายไดส่้วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได ้25,001 - 35,000 
บาท จ านวน 145 คน คิดเป็น 35.98% ตามดว้ยกลุ่มท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 
132 คน คิดเป็น 32.75% และกลุ่มท่ีมีมีรายไดสู้งกว่า 35,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็น 30.02% 
กลุ่มท่ีนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็น 1.24% 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล สรุปไดว้า่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ตนเอง มีจ านวน 175  คน 
คิดเป็น 43.42% รองลงมา คือ คู่สมรส มีจ านวน 103 คน คิดเป็น 25.56%  ล าดบัต่อมา คือ พ่อ-แม่ มี
จ  านวน 88 คน คิดเป็น 21.84%  และน้อยท่ีสุด คือ เพื่อน ซ่ึงมีจ านวน 37 คน คิดเป็น 9.18% ส่วน
ใหญ่เลือกบ้านทาวน์โฮมท่ีมีมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีจ  านวน 163 คน คิดเป็น 40.45% 
รองลงมาเป็นทาวน์โฮมประเภทท่ีมีพื้นท่ีสวนสาธารณะ และสวนหยอ่มทั้งโครงการ มีจ านวน 124 
คน คิดเป็น 30.77% และน้อยท่ีสุด คือ บา้นทาวน์โฮมท่ีมีมีมีห้องฟิสเนต และสระวา่ยน ้ า มีจ  านวน 
116 คน คิดเป็น 28.78% สาเหตุส่วนใหญ่ซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม เพื่อตอ้งการมีบา้นเป็นของ
ตนเอง มีจ านวน 182 คน คิดเป็น 45.16% รองลงมา คือ ตอ้งการยา้ยถ่ินฐาน มีจ านวน 115 คน คิด
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เป็น 28.54%   และน้อยท่ีสุด คือ แต่งงานมีครอบครัวใหม่ มีจ  านวน 106 คน คิดเป็น 26.30% การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบ้านประเภททาวน์โฮมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับ
ข่าวสารจาก ป้ายโฆษณา มีจ านวน 165 คน คิดเป็น 40.94%  รองลงมา คือ รู้จกัดว้ยตนเอง มีจ านวน 
132 คน คิดเป็น 32.75%  และนอ้ยท่ีสุด คือ มีผูแ้นะน า มีจ านวน 106 คน คิดเป็น 26.30% ระยะเวลา
ในการซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม มากกวา่ 2 ปี ข้ึนไป 
มีจ านวน 181 คน คิดเป็น 44.91% รองลงมา คือ ภายใน 2 ปี  มีจ  านวน 135 คน คิดเป็น 33.50% และ
น้อยท่ีสุด คือ ภายใน 6 เดือน -1  ปี มีจ  านวน 87 คน คิดเป็น 21.59% ท  าเลท่ีตั้งของบ้านประเภท
ทาวน์โฮม ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮมในบริเวณชานเมือง มีจ านวน 219 คน คิด
เป็น 54.34%  และรองลงมาคือ บริเวณใจกลางเมือง มีจ านวน 184 คน คิดเป็น 45.66% ราคาค่าบา้น
ประเภททาวน์โฮม ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮมในราคา ตั้งแต่ 2 ลบ. – 3 ลบ. จ านวน 141 
คน คิดเป็น 34.99% มากท่ีสุด รองลงมา คือ ในราคาตั้งแต่ 3 ลบ. – 4 ลบ. มีจ านวน 125 คน คิดเป็น 
31.02% และต ่ากวา่ 2 ลบ. มีจ านวน 85 คน คิดเป็น 21.09% และนอ้ยท่ีสุด คือ ตั้งแต่ 4 ลบ.ข้ึนไป มี
จ านวน 52 คน คิดเป็น 12.90% 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
  ปัจจยัทางส่วนประสมการตลาดต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภท
ทาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เร่ิมจากปัจจัยด้านรูปแบบบ้าน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรูปแบบบา้นท่ีมีพื้นท่ีหนา้กวา้ง จอดรถ 2 คนั 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า มี
จ  านวน 172 คน คิดเป็น 42.68% รองลงมาเป็นบ้านท่ีมีการตกแต่งภายใน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ มี
จ านวน 141 คน คิดเป็น 34.99% และน้อยท่ีสุด คือ บา้นท่ีมีห้องนอนขนาดใหญ่ สไตล์ Penthouse 
เต็มพื้นท่ีบนชั้น 3 มีจ  านวน 90 คน คิดเป็น 22.33% ปัจจยัด้านราคาส่วนใหญ่ เลือกราคาบา้นท่ีมี
ความเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง และตวับา้น มีจ านวน 220 คน คิดเป็น 54.59% รองลงมา คือ จ านวน
ของเงินมดัจ าน้อย (เงินจ่ายล่วงหน้า( ในการจอง มีจ านวน 101 คน คิดเป็น 25.06% และน้อยท่ีสุด 
คือ ราคาค่าส่วนกลางมีความเหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป มีจ านวน 82 คน คิดเป็น 20.35% ในส่วน
ของสถานท่ีใกล้เคียงบ้านประเภททาวน์โฮมเลือกสถานท่ีท่ีติดสถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสุด มีจ านวน 
174 คน คิดเป็น 43.18% รองลงมาเลือกใกลศู้นยก์ารคา้/ห้างสรรพสินคา้ มีจ านวน 141 คน คิดเป็น 
34.99% และนอ้ยท่ีสุด คือ ใกลท้างด่วน มีจ านวน 88 คน คิดเป็น 21.84% ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
พบว่าส่วนใหญ่เลือก รับส่วนลดค่าบา้นจ านวน 100,000 บาท มีจ านวน 212 คน คิดเป็น 52.61% 
รองลงมา คือ ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี มีจ  านวน 117 คน คิดเป็น 29.03% และน้อยท่ีสุด คือ ฟรีแอร์
คอนดิชันเนอร์ จ านวน 4 ตัว มีจ านวน 74 คน คิดเป็น 18.36% ความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ี
ให้บริการจากผู ้ให้บริการบ้านประเภททาวน์โฮมมากท่ีสุด คือ  ความรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน มีจ านวน 140 คน คิดเป็น 34.74% รองลงมา คือ มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เต็มใจบริการ มี
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จ านวน 132 คน คิดเป็น 32.75% และนอ้ยท่ีสุด คือ มีความรู้ความช านาญในการซ่อมบ ารุง มีจ  านวน 
131 คน คิดเป็น 32.51% การดูแลแกไ้ขปัญหาของบา้นประเภททาวน์โฮมท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ 
การซ่อมบ ารุงพื้นท่ีส่วนกลางท่ีรวดเร็ว มีจ  านวน 146 คน คิดเป็น 36.23% รองลงมา คือ การซ่อม
บ ารุงระบบสาธารณูปโภคท่ีรวดเร็ว มีจ านวน 141 คน คิดเป็น 34.99% และน้อยท่ีสุด คือ ไม่คิด
ค่าบริการเก็บขยะเพื่อน าไปทิ้ง มีจ  านวน 116 คน คิดเป็น 28.78% สภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ตดัสินใจ
ในการซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮมมากท่ีสุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี จ  านวน 196 คน คิด
เป็น 48.64% รองลง คือ โครงการมีความสะอาดเรียบร้อย จ านวน 118 คน คิดเป็น 29.28% และนอ้ย
ท่ีสุด คือ มีไฟฟ้าใหแ้สงสวา่งอยา่งทัว่ถึง มีจ  านวน 89 คน คิดเป็น 22.08% 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 
  ผู ้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตัดสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีปัจจยัต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.4868( ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัพอใจมากท่ีสุดมี 3 ปัจจยั คือ อนัดบัท่ี 
1 มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย = 4.6055 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.6696( อนัดบัท่ี 2 มี
การคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 4.6030 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.6474( อนัดบัท่ี 3 มีพื้นท่ี
หน้ากวา้ง จอดรถ 2 คนั 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า มีการตกแต่งภายใน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ (ค่าเฉล่ีย = 
4.5261 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.6550( และอยูใ่นระดบัพอใจมากมี 2 ปัจจยั คือ อนัดบัท่ี 1 มีราคา
บา้น และค่าส่วนกลางมีความเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง และตวับา้น (ค่าเฉล่ีย = 4.4988 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.6888( อนัดบั 2 คือ ใกลศู้นยก์ารคา้/ห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย = 4.2010 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.8904( 

สรุปผลการวจัิย 
  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ลือกซ้ือบา้นทาน์โฮมในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได ้25,001 - 35,000 บาท เป็น
ส่วนมาก 

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   จากผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาพบว่าส่วน
ใหญ่บุคคลท่ีเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ หรือเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮม คือ ตนเอง 
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ประเภทของบ้านทาวน์โฮมต้องมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี สาเหตุท่ีซ้ือบ้านทาวน์โฮม คือ 
ตอ้งการมีบา้นเป็นของตนเอง ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมกัจะทราบจากป้ายโฆษณา ระยะเวลาในการ
ซ้ือบา้นทาวน์โฮมมากกวา่ 2 ปีข้ึนไป ท าเลท่ีตั้งบริเวณชานเมือง และราคาบา้นตั้งแต่ 2 ลบ. – 3 ลบ. 
เป็นส่วนมาก 

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   จากผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามพิจารณาพบว่าส่วนใหญ่เลือกรูปแบบบ้านท่ีมีพื้นท่ีหน้ากวา้ง จอดรถ 2 คัน 3 
ห้องนอน 3 ห้องน ้ า ในดา้นของปัจจยัดา้นราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง และตวับา้น ติด
สถานีรถไฟฟ้า มีส่วนลดค่าบา้นจ านวน 100,000 บาท มีความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน มี
การซ่อมบ ารุงพื้นท่ีส่วนกลางท่ีรวดเร็ว และมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เป็นส่วนมาก 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ าแนกตามปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนมากตดัสินใจซ้ือบา้นประเภท
ทาวน์โฮม เน่ืองจากมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสอง คือ มีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว อนัดบัสาม คือ มีพื้นท่ีหน้ากวา้ง จอดรถ 2 คนั 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า มีการตกแต่ง
ภายใน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ อนัดบัส่ี คือ ราคาบา้น และค่าส่วนกลางมีความเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง 
และตวับา้น และอนัดบัสุดทา้ย คือ ใกลศู้นยก์ารคา้/ห้างสรรพสินคา้ สรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบ้านประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยมีปัจจยัต่างๆ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.4868( โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.4868( ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ระดบัพอใจมากท่ีสุดมี 3 ปัจจยั และอยูใ่น
ระดบัพอใจมากมี 2 ปัจจยั 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั พบวา่ อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ ท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

114 
 

 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภค
จะตดัสินใจซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั พบว่า ใคร
อยู่ในตลาดเป้าหมาย, ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด, ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ, ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือ, ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด ไม่มีความแตกต่างต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในด้านของผูบ้ริโภคต้องการซ้ือท่ีใดมีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้าน
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 3  ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านรูปแบบบา้น 
ดา้นราคาของท่ีอยู่อาศยั ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านการน าเสนอรูปลักษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั พบว่า ปัจจยัดา้น
รูปแบบอาคาร, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้ง, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภท
ทาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ  
ไม่มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ T-test 0.0029 ยอมรับ 
2. อาย ุ F-test 0.0159 ยอมรับ 
3. สถานภาพ T-test 0.0114 ยอมรับ 
4. ระดบัการศึกษา F-test 0.0012 ยอมรับ 
5. อาชีพ F-test 0.0000 ยอมรับ 
6. รายได ้ F-test 0.5982 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย F-test 0.5531 ปฏิเสธ 
2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด F-test 0.8607 ปฏิเสธ 
3. ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ F-test 0.1139 ปฏิเสธ 
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4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ F-test 0.1385 ปฏิเสธ 
5. ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือเม่ือใด F-test 0.2030 ปฏิเสธ 
6. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด T-test 0.0250 ยอมรับ 
7. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือแบบใด F-test 0.3093 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นรูปแบบอาคารและอาคาร

สถานท่ี 
F-test 0.0005 ยอมรับ 

2. ดา้นราคาท่ีอยูอ่าศยั F-test 0.0002 ยอมรับ 
3. ดา้นท าเลท่ีตั้ง F-test 0.0190 ยอมรับ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.0552 ยอมรับ 
5. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ F-test 0.0798 ปฏิเสธ 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ F-test 0.0463 ยอมรับ 
7. ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทาง

กายภาพ 
F-test 0.0005 ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐปนภ เด็ดแกว้. (2552). ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือบ้านพักอาศัย ในเขตจังหวดัปทุมธานี พบว่า อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อครัวเรือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั 
ท าใหร้ะดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัแตกต่างกนั 
  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือท่ีใด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพดล รักสนิท. (2551). ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการบา้นจดัสรร: กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต พบวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวมกัจะเลือกจากท าเลท่ีตั้งดี ริเร่ิมซ้ือบา้น
โดยตัดสินใจร่วมกัน ผูมี้อ  านาจตัดสินใจโดยการตัดสินใจร่วมกัน แหล่งท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการบา้นโดยการติดต่อกบัโครงการบา้นโดยตรง 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านรูปแบบอาคาร และ
สถานท่ี ด้านราคาของท่ีอยู่อาศัย ด้านท าเลท่ีตั้ ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
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ให้บริการ ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิตนา ผึ้งใย. (2551). ท่ีไดท้  าการศึกษา เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อเกณฑ์ส าหรับซ้ือบา้นและทาวน์เฮา้ส์ พบว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทั ท าเลท่ีตั้งโครงการ ระบบ
รักษาความปลอดภยั และแบบบา้น เป็นปัจจยัส าคญัร่วมของผูซ้ื้อ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

1. ผูเ้ลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้ความส าคญัใน
ด้านความปลอดภยัมากท่ีสุด ดังนั้นผูป้ระกอบการควรออกแบบบ้านทาวน์โฮมท่ีมีระบบความ
ปลอดภยัท่ีมีมาตรฐานให้มากท่ีสุด เช่น ระบบกลอ้งวงจรปิด, ระบบคียก์าร์ดเขา้โครงการ, ระบบ
การเตือนภยัหากต่างๆ หากเกิดเหตุอนัตรายต่างๆ เช่น ไฟไหม,้ โจรกรรม เป็นตน้ เพื่อตอบสนอง
กบัลูกคา้ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. ผูเ้ลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้ความส าคญัใน
ด้านความความสะดวกในการเดินทาง ดงันั้นผูป้ระกอบการโครงการบา้นทาวน์โฮมควรด าเนิน
โครงการ โดยการเลือกท าเลท่ีสะดวกเหมาะกับการเดินทาง ทั้ งโดยรถยนต์ส่วนตัว และรถ
สาธารณะ เพื่อตอบสนองกบัลูกคา้ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3. ผูเ้ลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้ความส าคญัใน
ด้าน รูปแบบอาคาร และสถาน ท่ี  โดยค านึ งถึงพื้ น ท่ีหน้ากว้าง สามารถจอดรถได้ 2 คน 
ผูป้ระกอบการโครงการควรจะน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบดา้นรูปแบบอาคารของโครงการ 
และน าไปวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองกบัลูกคา้ให้ไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้าก
ท่ีสุด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีใช่กลุ่มตัวอย่างจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยการสุ่มเลือกใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หากจะท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเจาะจงผู ้ตอบ
แบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ หรือก าลงัพิจารณาซ้ือบา้นทาวน์โฮมเท่านั้น 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นประเภททาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยท าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดธุรกิจบริการในภาพรวมทั้ง 7 ดา้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึนในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรมีการศึกษาในดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนข้าวสาร 
Factors Affecting Decision Making in Hotel’s Service Using of Thai people  

in Khao San Road Area 
 

ผกาวรรณ ศรีธรรมธร 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา (1( ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมของคนไทย บริเวณถนนขา้วสาร (2) ความแตกต่าง

กนัของพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมของคนไทย บริเวณ

ถนนข้าวสาร (3) ความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

โรงแรมของคนไทย บริเวณถนนขา้วสาร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ คนไทยท่ีใช้บริการโรงแรมบริเวณถนนข้าวสาร 

จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ 

F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตาม 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนไทยท่ีมาใช้บริการโรงแรมบริเวณถนนขา้วสาร

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใช้

บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสาร 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ ประเภท

โรงแรม สาเหตุในการเขา้พกั สถานท่ีท่ีท่ีใกลก้บัโรงแรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการ

โรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสาร 

3. ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นโปรโมชัน่ 

ดา้นการแกปั้ญหา และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการโรงแรมของคน

ไทยบริเวณถนนขา้วสาร 

ค าส าคญั : คนไทย, โรงแรม, ถนนขา้วสาร,การตดัสินใจ, 

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, 

บทน า 

ในปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยไดห้ลาย

ลา้นบาทต่อปี  เน่ืองประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและน่าสนใจ ทีภูมิประเทศท่ี

หลากหลายและสวยงาม และเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (มาลินี 

สนธิมูล และอิทธิกร ข าเดช, 2557) ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมนันทนาการท่ีไดรั้บ

ความนิยมสูงสุด เพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยผอ่นคลายเครียดท่ีดีให้แก่มนุษย ์ภายใตภ้าวะบีบคั้นของ

สังคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวมิได้มีประโยชน์ด้านสันทนาการเท่านั้ น แต่มี

ประโยชน์อยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจ การจา้งงานและโอกาสในการจา้งงาน (ม่ิงสรรค ์ขาวสอาด, 

2550) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีส่วนเก่ียวเน่ืองในหลายๆ ภาคธุรกิจ ในส่วนธุรกิจท่ีเห็นได้

ชัดเจนท่ีสุด ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง คือ ธุรกิจโรงแรม ท่ีเติบโตทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

โดยเฉพาะจังหวดัท่ีมีการเติบโตของการท่องเท่ียว ดังนั้ นท าให้กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้

กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีทีสุดในโลกและเมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย 

(Travel & Leisure Magazine, ออนไลน์, 2554) ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีธุรกิจโรงแรมเติบโต

อย่างเห็นได้ชัด นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ต่างก็มีความต้องการท่ีจะใช้
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บริการท่ีพกัท่ีปลอดภยัสะอาด สะดวกสบายในการเดินทาง นกัท่องเท่ียวทั้งต่างชาติและคนไทยใช้

บริการโรงแรมมากแห่งหน่ึง คือ ถนนขา้วสาร ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในหมู่คนไทยและ

ชาวต่างชาติ มีการสร้างท่ีพกัในหลายๆ รูปแบบ เช่น Guest House, Hostel, Hotel หรือ Domitory 

เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทย นอกจากน้ีถนนขา้วสารยงัเป็นย่านการคา้ทั้งกลางวนั

และกลางคืนท่ีมีสินคา้มากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านขายเส้ือผา้ ของท่ีระลึก หรือร้านนวดแผนไทย 

ถนนขา้วสารยงัใกลก้บัสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยั หอศิลป์ โรงพยาบาล และ องค์การ

ต่างๆ ระดบัประเทศ เช่น UNICEF, FAO, UN เป็นตน้ คนไทยท่ีใชบ้ริการโรงแรมแถวถนนขา้วสาร 

ส่วนใหญ่มีทั้งนกัธุรกิจ นกัศึกษา นกัวชิาการ หรือนกัท่องเท่ียว  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าวิจยัจึงมุ่งศึกษา การตดัสินใจใช้บริการโรงแรมของคนไทย

บริเวณถนนขา้วสาร เน่ืองจากการมีใช้บริการโรงแรมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการมาพกัผ่อน การมา

ประชุม การอบรมสัมมนา หรือมาจดันิทรรศการต่างๆ ดงันั้นการใชบ้ริการโรงแรมจึงเป็นทางเลือก

ท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั และเพื่อเป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการในการตดัสินใจ

ลงทุนท าโครงการโรงแรม หรือผูป้ระกอบการท่ีต้องการปรับปรุงธุรกิจโรงแรมท่ีด าเนินธุรกิจอยู่

แลว้ และเป็นประโยชน์ต่อผูอ้าศยัในการเลือกโรงแรมแถวถนนขา้วสาร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อคน

ไทยท่ีตอ้งการใชบ้ริการโรงแรม โดยแยกพิจารณาออกเป็นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย

ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

และลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

โรงแรมของคนไทย บริเวณถนนขา้วสาร  

 2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการโรงแรมของคนไทย บริเวณถนนขา้วสาร  

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

โรงแรมของคนไทย บริเวณถนนขา้วสาร  
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใช้บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนน

ขา้วสารท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคใช้บริการ

โรงแรมประเภทใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงใชบ้ริการ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ ผูบ้ริโภค

ใช้บริการ เม่ือใด ผูบ้ริโภคใช้บริการท่ีใหน ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ อยา่งไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสารท่ีแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นรูปแบบ อาคารและห้องพกั ดา้น

ราคาการเช่ายหอพัก ท าเลท่ีตั้ ง การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ กระบวนการ

ให้บริการ ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

โรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสารท่ีแตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีคนไทยตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมเพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการมี

แนวทางในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงโรงแรมให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงั

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงได ้

 2. เพื่อเป็นการสรุปขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมใหส้ามารถน า

ขอ้มูลสรุปไปก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาโรงแรมให้สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจโรงแรมสามารถน าขอ้มูลเบ้ืองตน้น้ีไป

ใชป้ระกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจหอพกัใกลส้ถานท่ีใดบา้ง ไม่วา่จะเป็น

ใกลม้หาวทิยาลยั, สถานบนัเทิง, หน่วยงานราชการกรือองคก์รต่างๆ, ทางเดินรถสาธารณะ เป็นตน้ 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ผูว้จิยัท  าการศึกษาเฉพาะเร่ืองการตดัสินใจใชบ้ริการของคนไทย บริเวณถนนขา้วสารเท่านั้น 
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2. ผูว้จิยัท  าการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการตดัสินใจใชบ้ริการของคนไทย บริเวณถนน

ขา้วสาร เท่านั้น 

 3. ผูว้จิยัท าการศึกษาเฉพาะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการตดัสินใจใชบ้ริการของ

คนไทย บริเวณถนนขา้วสาร เท่านั้น 

 4. ผูว้จิยัท าการศึกษาขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ของคนไทยเท่านั้น 

 

กรอบความคิดของการวจัิย 

ตวัแปรอิสะ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดต้่อเดือน 

 

 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

1.Who : ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

2. What : ผูบ้ริโภคใชบ้ริการโรงแรมประเภทใด 

3. Why  :  ท าไมผูบ้ริโภคถึงใชบ้ริการโรงแรม 

4. Whom  : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเช่า 

5. When   :  ผูบ้ริโภคบริการโรงแรมเม่ือใด 

6. Where  : ผูบ้ริโภคบริการโรงแรมท่ีใหน 

7. How : ผูบ้ริโภคตอ้งการโรงแรมราคาห้องพกัเท่าไร 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 

1. Product: ดา้นรูปแบบ อาคารและห้องพกั 

2. Price : ดา้นราคาการเช่ายหอพกั 

3. Place : ท าเลท่ีตั้ง 

4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด 

5. People : ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

6. Process : กระบวนการให้บริการ 

7. Physical Evidence : ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ 

การตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมของคนไทย

บริเวณถนนขา้วสาร 
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แนวคิดและทฤฏีที่เกีย่วข้อง 

1.แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ 

(ศิริวรรณ, 2541 : 337) ส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีนกัการตลาดจะตอ้งให้ความสนใจ เพื่อสร้าง

ความรู้สึกให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการและก่อใหเ้กิดการตอบสนองตามโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ีส าคญั คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเรียกว่า 4 P's 

(Kotler 1997:92) โดยท่ีมีส่วนประกอบเพิ่มเติม 3 ส่วน จะประกอบด้วยบุคคล (People( หรือ

พนักงาน (Employee) กระบวนการในการให้บ ริการ (Process) และการสร้างและน าเสนอ

รูปลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

1.กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Strategy) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกบัตลาดเพื่อ

ค ว าม ส น ใจ  (Attention) ค ว าม อ ย าก ได้  (Acquisition) ก ารใช้  (Using) ห รือ ก ารบ ริโภ ค 

(Consumption) ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความจ าเป็น การตดัสินใจในลกัษณะของ

ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ี

มีคุณสมบติัอะไรบา้งและนกัการตลาดจึงน ามาใชก้ าหนดกลยทุธผลิตภณัฑด์า้นต่าง ๆ  

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) ราคาหมายถึงส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหรับส่ิงท่ีได้มาซ่ึง

แสดงถึงมูลค่าในรูปของเงินตราหรืออาจหมายถึง จ านวนเงิน และหรือส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้เพี่อให้

ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์และบริการนกัการตลาดตอ้งตดัสินใจ  ดา้นราคาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์หรือ

บริการลกัษณะความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท าให้เกิดมูลค่า (Value) ในตวัสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือมูลค่ามากเกิน

กวา่ราคา  

3. กลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution Strategy) การจดัจ าหน่ายหมายถึงการ

เลือกและการใช้ผูเ้ช่ียวชาญทางการตลาดประกอบด้วยคนกลางบริษทัขนส่งและบริษทัเก็บรักษา

สินค้าท่ีเหมาะสมกบัลูกค้าเป้าหมาย โดยการสร้างอรรถ-ประโยชน์ด้านเวลา สถานท่ีความเป็น

เจา้ของ หรืออาจหมายถึงโครงสร้างช่องทาง (สถาบนัและกิจกรรม( ท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยายผลิตภณัฑ ์

หรือบริการจากองคก์รไปยงัตลาดส่วนประกอบของกิจกรรมและสถาบนัการตลาดท่ีผลิตภณัฑ์หรือ
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บริการท่ีถูกตอ้ง ไปยงัลูกคา้ การจดัจ าหน่ายจึงเก่ียวกบักลไกในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการไป

ยงัผูบ้ริโภค 

4. กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง 

การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 

วตัถุประสงค์ของการติดต่อส่ือสารเพื่อจูงใจและเตือนความทรงจ าลูกคา้เป้าหมายบริษทัและการ

ส่งเสริมการตลาดมี 5 กลยทุธ์  

5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) บุคคลหรือพนักงานซ่ึงต้องอาศัยการ

คดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัของพนกังานตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีดีสามารถ

ตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิมและมีความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยม

ใหก้บับริษทั 

6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การ

สร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  (Total Quality 

Management Delivery : TQM.) ตวัอย่าง โรงแรมตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการ

ใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ 

7. กระบวนการในการให้บริการ (Process) การบวนการในการให้บริการเป็นการส่งมอบ

คุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) 

2.แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาหน่วยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการประสบการณ์และความคิด 

ชิฟแมน และคานุ  (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค หมายถึง

พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การ

ประเมินผล (Evaluating) การใชส้อยผลิตภณัฑ ์(Disposing) สินคา้ บริการ และความคิด 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้า และบริการของ

ผูบ้ริโภค หรือการกระท าเก่ียวกบัการใช ้หรือการซ้ือสินคา้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ บริการ ท่ีมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(เสรี วงษม์ณฑา. 2546: 33) หรือ

หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ

ใช้สินคา้นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ

กล่าวคือ 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ 

2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept ท่ีว่าการท าให้

ลูกคา้พึงพอใจ ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์

การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541: 124) 

3.ทฤษฎกีารตัดสินใจ ประกอบดว้ย    ยกตวัอยา่งมาพอประมาณ พร้อมบอกแนวคิดของทฤษฎี 

วุฒิชยั จ  านงค์ (2523) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละ

ในการจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหวัใจในการปฏิบติังานทุกๆ เร่ืองทุกๆ กรณีเพื่อด า เนินการไปสู่

วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบ

พอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ยขั้นตอน

ต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป ดงัน้ี 

1.การแยกแยะตวัปัญหา (problem identification) ในขั้นตอนแรกของการตดัสินใจนั้น จึง

เป็นเร่ืองราวของการสร้างความแน่ใจ มัน่ใจ โดยการค้นหาความเข้าใจกับตวัปัญหาท่ีแท้จริง ก็

เพราะเหตุวา่กระบวนการตดัสินใจจะเร่ิมตน้ตามขั้นตอนแรก เม่ือผูท้  า การตดัสินใจมีความรู้สึกว่า

ได้เกิดปัญหาข้ึนมา นั่นก็คือ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในว่าได้มีปรากฎบางส่ิง บางอย่างมิได้

เป็นไปตามท่ีคาดคิด 

2. การหาข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตวัปัญหานั้น (information search) การเสาะหาข่าวสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหานั้นก็คือ การเสาะหาส่ิงท่ีเป็นสาเหตุหรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดปัญหานั้น ซ่ึงอาจจะ

ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็ได ้
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3. การประเมินค่าข่าวสาร (evaluation of information) เป็นความจ า เป็นท่ีจะตอ้งประเมิน

ค่าดูว่า ข่าวสารท่ีไดม้านั้นถูกตอ้ง เหมาะสมเพียงพอตรงกบัเวลา และสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์

ปัญหาไดห้รือไม ่

4. การก าหนดทางเลือก (listing alternative) เป็นขั้นตอนส าคญัของการตดัสินใจ คือ การ

ก าหนดทางเลือกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เป็นการท่ีพยายามจะครอบคลุมวิถีทางท่ีจะแกปั้ญหาได้

หลาย ๆ วิธีถ้าเรามีข่าวสารสมบูรณ์ส าหรับปัญหาแต่ละเร่ือง เราอาจจะก าหนดทางเลือกได้

เหมาะสมและครอบคลุมอยา่งแทจ้ริงได ้

5.การเลือกทางเลือก (selection of alternative) เม่ือได้ก าหนดทางเลือกต่างๆออกมาแล้ว 

พร้อมทั้งก าหนดล า ดบัความส าคญัและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา ขั้นตอนต่อไป คือ การ

เลือกทางเลือกท่ีจะปฏิบติัการต่อไป (selection of a course of action) และขั้นน้ีเองท่ีเป็นท่ียอมรับ

กนัโดยทัว่ไปวา่ เป็นการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง 

6. การปฏิบติัตามการตดัสินใจ (implement of decision) เม่ือทางเลือกไดถู้กเลือกเขา้มาแลว้ 

ก็เป็นการปฏิบติัตามผลของการตดัสินใจหรือทางเลือก 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย ส ารวจระดบัความ

พึงพอใจและความแตกต่างของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมบริเวณ

ถนนขา้วสาร กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีศึกษา คือ คนไทยท่ีใช้บริการโรงแรมบริเวณถนนขา้วสาร 

จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอมถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะทวัไป, ปัจจยัส่วนบุคคล, พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมบริเวณ

ถนนข้าวสาร โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติ  เชิงอ้างอิง (inferential 

statistic) คือ  t-Test และ  F-Test (One Way ANOVA) ท่ี ระดับนัยส าคัญ  0.05 ในการหาความ

แตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสาร 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า จากจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คนมีจ านวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.00 และ ร้อยละ31.00 

ตามล าดบั ส่วนใหญมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.75 มีสถานภาพโสด คิด

เป็นร้อยละ 62.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.00  โดยส่วนใหญ่มีอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.00 อยูใ่นกลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000-20,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 46.75 

 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูต้ดัสินใจเลือก

โรงแรมดว้ยตนเอง คิดเป็น 42.50% เลือกท่ีพกัประประเภท Hotel คิดเป็นร้อยละ 59.00 สาเหตุท่ีใช้

บริการโรงแรมส่วนใหญ่ มาเพื่อพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 57.75 โดยจองโรงแรมผา่นอินเตอร์เน็ต คิด

เป็นร้อยละ 42.75 จะใชร้ะยะเวลาเขา้พกัส่วนใหญ่ 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 42.75  และเลือกโรงแรมท่ี

ใกลก้บัเส้นทางหลกั คิดเป็นร้อยละ 31.75  และปัจจยัสุดทา้ยท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกค่าห้องพกัในราคา 

1,500-2,000 บาทต่อคืน คิดเป็นร้อยละ 48.50 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างคนไทย

ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณถนนขา้วสาร ให้ความส าคญักบัโรงแรมท่ีมีห้องพกัมีขนาดปานกลาง, 

มีระเบียง คิดเป็นร้อยละ 48.50 เลือกราคาค่าหอ้งพกัท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.75 เลือก

โรงแรมท่ีใกล้เส้นทางหลักในการเดินทางคมนาคมสะดวก คิดเป็นร้อยละ 50.75  โดยเลือก

โปรโมชัน่ พกั 2 คืน อยูฟ่รี 1 คืน และตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่จากพนกังานในการใชบ้ริการ คิดเป็น

ร้อยละ 52.50 ส่วนการแกปั้ญหาผูส้อบถามส่วนใหญเลือก การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจและฉบัไว 

คิดเป็นร้อยละ 45.75 ปัจจยัสุดทา้ยดา้นส่ิงแวดลอ้มเลือก ความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 46.25  

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม ค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจในปัจจยัต่างๆโดยภาพรวมของคนไทยท่ีใชบ้ริการโรงแรมบริเวณถนนขา้วสารอยูใ่น

ระดับพอใจมาก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 1. ห้องพักกวา้ง สะอาด สะดวกสบาย(ค่าเฉล่ีย 4.0475, ค่า

มาตรฐาน 1.0715(, 2. มีบริการท่ีดีจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.1325, ค่ามาตรฐาน 1.0502( 3. ราคาค่า

เช่าห้องมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.0475, ค่ามาตรฐาน 1.1060(, 4. มีส่ิงอ านวยความสะดวก
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มากมาย (ค่าเฉล่ีย 4.03, ค่ามาตรฐาน 1.0780(, อยูใ่นระดบัมีความพึงพอใจมาก ส่วนปัจจยัในดา้น มี

ท่ีจอดรถ เดินทางสะดวก อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.07, ค่ามาตรฐาน 1.0502( 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบวา่ อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 

อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสารท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสาร 

 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้

บริการ, ประเภทโรงแรม, สาเหตุในการเข้าพัก, สถานท่ีท่ีท่ีใกล้กับโรงแรมมีอิทธิพลกับการ

ตดัสินใจใช้บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสารแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในดา้นการจองห้องพกั, ระยะเวลาในการเขา้พกั และราคา

ห้องพักท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนน

ขา้วสาร  

 สมมติฐานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ดา้นราคาหอ้งพกั, ท าเลท่ีตั้ง, ดา้น

การส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ, ด้านกระบวนการให้บริการ, ด้านการน าเสนอ

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสาร

ท่ีแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัด้านรูปแบบอาคารและห้องพกัด้านท่ี

แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสาร  

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ สถิติทีใ่ช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล    

เพศ t-Test 0.9170 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.0238 ยอมรับ 

สถานภาพ t-Test 0.0006 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.0156 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.0031 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.5550 ปฏิเสธ 
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สมมติฐานที ่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ F-Test 0.0262 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคใชบ้ริการโรงแรมประเภทใด F-Test 0.0292 ยอมรับ 

ท าไมผูบ้ริโภคถึงใชบ้ริการโรงแรม F-Test 0.0000 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคจองหอ้งพกัอยา่งไร F-Test 0.0676 ปฏิเสธ 

ผูบ้ริโภคเขา้พกัโรงแรมนานเท่าไร F-Test 0.2165 ปฏิเสธ 

ผูบ้ริโภคเลือกโรงแรมใกลส้ถานท่ีใด F-Test 0.0008 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคจองหอ้งพกัราคาเท่าไร F-Test 0.1207 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นรูปแบบอาคารและหอ้งพกั F-Test 0.5468 ปฏิเสธ 

ดา้นราคาคอนหอ้งพกั F-Test 0.0009 ยอมรับ 

ดา้นท าเลท่ีตั้งใกลส้ถานท่ีใด F-Test 0.0004 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.0409 ยอมรับ 

ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ F-Test 0.7135 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ F-Test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ F-Test 0.0000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล  

 จาการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสารแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสอดคลอ้งของ การะเกด แกว้มรกต (2554) ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดั

กระบ่ี ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอมถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพ โสด จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี และงานวิจัยของ ทัศวรรณ กุลสถาพร (2556) พฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเกาะลันตา จังหวดักระบ่ี ผลการวิจัยพบว่า 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูท่ี่ 20-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
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 ทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้

บริการ ประเภทโรงแรม สาเหตุในการเขา้พกั สถานท่ีท่ีท่ีใกลก้บัโรงแรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

การใช้บริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสารแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญวรัตน์ อศัยานนท์ (2554) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่สนใจท่ีพกัแรม ประเภท โรงแรม และงานวิจยัของ ทอฝัน จนัทร์สม (2554( 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเขา้พกัโรงแรมเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ผลการวจิยัพบวา่ การตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมข้ึนอยูก่บับุคลลในครอบครัว 

 ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ดา้นราคา ด้านสถานท่ี ด้านโปรโมชั่น 

ดา้นการแกปั้ญหา และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการโรงแรมของคน

ไทยบริเวณถนนขา้วสารแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ พชร ภู่เจริญ และคณะ (2551) การศึกษาระดบัปัจจยัในการเลือกท่ีพกัประเภทเกสเฮาส์บริเวณ

ถนนขา้วสารของนักท่องเท่ียวชาวอเมริกนั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัท่องเท่ียวชาว

อเมริกนัตดัสินใจเลือกพกัท่ีถนนขา้วสารมากท่ีสุด คือ ความมีช่ือเสียงของถนนขา้วสาร เพราะถนน

ขา้วสารเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือในดา้นท่ีพกัแบบราคาถูก มีความปลอดภยั และงานวจิยัของ กนกพร ศิริ

โรจน์ (2545( กระบวนการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา

สถานท่ีพกัแรม ถนน ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีพกัแรมถนน

ขา้วสารของกลุ่มตวัอย่างคือ ราคาของสถานท่ีพกัแรมตอ้งมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

โดยความพึงพอใจต่อการบริการสถานท่ีพกัแรมท่ีถนนขา้วสาร 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ 
วางแผนและก าหนดกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณถนนขา้วสาร ดงัน้ี 

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอมถาม ส่วนใหญ่พบวา่ อาย ุสถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการโรงแรมของคนไทยบริเวณถนนขา้วสาร เพราะระดบั
การศึกษาหรืออาชีพ ท าใหลู้กคา้มีการพิจารณาการใชโ้รงแรมมากข้ึน 

2. ด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอมถาม ส่วนใหญ่พบวา่ ชอบท่ีพกัประเภทโรงแรม ใกล้
เส้นทางหลกั ซ่ึงนิยมจองหอ้งพกัทางอินเตอร์ ค่าห้องประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อคืน ท่ีกลุ่มลูกคา้
คนไทยส่วนใหญ่ตอ้งการ ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจประเภทโรงแรมในบริเวณขา้วสาร ควรมีการโป
รโมทและการจองพกัทางอินเตอร์ใหม้ากข้ึนเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้คนไทยมากข้ึน      
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3. ด้านปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบห้องพกัท่ีมี
ขนาดปานกลาง มีระเบียง ชอบราคาท่ีเหมาะสม ชอบราคาท่ีมีโปรโมชัน่ท่ีส าคญัคนไทยส่วนใหญ่
จะเลือกโรงแรมท่ีเดินทางสะดวกและมีความปลอดภยั ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจประเภทโรงแรมใน
บริเวณขา้วสาร ควรค านึงถึงราคา ความปลอดภยัของลูกคา้ ท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัในขณะท่ี
ใชบ้ริการท่ีโรงแรม 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากร 

ในจังหวดักรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING LUXURY CLASS CONDOMINIUM BUYING DECISIONS OF 

PEOPER IN BANGKOK 
 

ทพิวรรณ์ พยคัพนัธ์ 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin รุ่นท่ี 2/1  

กลุ่ม 3  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

       การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการศึกษา (1( ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร (2( ความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (3( ความแตกต่างกนั

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class 

ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 การศึกษาคร้ังน้ี มีกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ ประชาชกรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistic( เพื่ออธิบายกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติอา้งอิง (Inferential statistic( เพื่อทดสอบสมมติฐานดงัน้ี สถิติวิเคราะห์

ค่าที (t-test(  สถิติวเิคราะห์ค่าเอฟ (F-test( ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้สนใจซ้ือคอนโดมิเนียม

แบบ Luxury Class ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายรุะหวา่ง 30-40 ปี สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง 25,001-35,000 บาท 

และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมทั้งผูใ้หข้อ้มูล( 4 คนข้ึนไป 

ผลการวจัิยพบว่า 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได้, จ านวน

สมาชิกในครอบครัว (รวมทั้ งผู ้ให้ข้อมูล( ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย,  ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือประเภท

ใด, ท  าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ, ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเม่ือใด, 

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือยา่งไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นผูบ้ริโภคเลือกซ้ือท่ีไหน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบอาคารและรูปลกัษณะห้องพกั, ดา้น

ราคา, ด้านท าเลท่ีตั้ ง, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ, ด้านกระบวนการ

ให้บริการ , ด้านการน าเสนอรูปลักษณะ ท่ี แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: ประชากร, คอนโดมิเนียม, Luxury Class, การตดัสินใจซ้ือ 

 

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. 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

136 
 

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. 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

137 
 

บทน า 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ความ

เจริญทางเศรษฐกิจมกัจะอยูใ่นเขตเมืองหรือเมืองหลวง ท าให้ประชากรจากทุกภาคยา้ยถ่ินฐานจาก

เขตชนบทเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากข้ึน เขตเมืองจึงมีความแออัดไปด้วยผูค้นจ านวนมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการเพิ่มข้ึนของประชากร ท่ีเป็นการเพิ่ม

ของประชากรนอกพื้นท่ีก่อให้เกิดความต้องการท่ีอยู่อาศัยเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ท่ีอยู่อาศัยเป็น

สถาปัตยกรรมท่ีใช้ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์เป็นสถานท่ีท่ีใช้

พกัผ่อน เป็นท่ีส าหรับคุม้ครองปกป้องร่างกายมนุษย ์ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ยา่งปกติสุข 

ท่ีอยู่อาศยัยงัเป็นเคร่ืองแสดงสถานภาพทางสังคม บ่งช้ีถึงความเป็นผูมี้หลกัแหล่ง สามารถสร้าง

ความยอมรับความเช่ือมัน่กบัผูค้นในสังคม และยงัเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความส าเร็จในชีวิตของตน

ดงันั้นการมีท่ีอยูอ่าศยัเสมือนหน่ึงเป็นภาพสะทอ้นของบนัไดสู่ความส าเร็จในชีวติมนุษย ์( ศิริกลัยา 

พิจิตรธรรม,2551(  

คอนโดมิเนียมเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูท่ี้ก าลงัมองหาท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสะดวกสบาย 

เดินทางสะดวกเน่ืองจากปัจจุบันมนุษย์ต้องเดินทางแข่งกับเวลา ซ่ึงคอนโดมิเนียมสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มกัตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองหรือบริเวณท่ี

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ซ่ึงมีความแตกต่างจากบ้านเพราะบ้านส่วนใหญ่มกัปลูกสร้าง

บริเวณชานเมือง โดยเน้นความปลอดโปร่งไม่แออดั แต่ปัญหาใหญ่คือ การคมนาคมจะตอ้งใกล้

แหล่งชุมชน ใกลถ้นนใหญ่ หรือใกลท่ี้ท างาน เพื่อหลีกเล่ียงจราจรท่ีติดขดั ราคาถ้าอยู่ในท าเลท่ีดี 

ราคาก็จะสูงตามไปดว้ย การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมจึงมีปัจจยัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาท่ีค่อนขา้งจะต่าง

จากการเลือกซ้ือบา้น คือ พิจารณาจากเจา้ของโครงการ พื้นท่ีโดยรอบ การเลือกชั้น ส่ิงอ านวยความ

สะดวกในห้องพัก ส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ต าแหน่งของห้อง ภูมิทัศน์ของห้อง 

สถาปัตยกรรมหรือการออกแบบห้อง ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัภยั และท่ีจอดรถ ( 

คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่เนล ประเทศไทย,2556 ( จากขอ้มูลดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการคอนโดมิเนียมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลมาจากรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนไป ค่า

ครองชีพท่ีสูงข้ึน และเพือ่การลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจะมีมูลค่าสูงข้ึนในระยะยาว  
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 จากปัญหาต่างๆในปัจจุบัน คณะผู ้วิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไดไ้ปเป็นประโยชน์ในการ

ตดัสินใจลงทุนของผูป้ระกอบการใหม่ หรือผูป้ระกอบการเดิมไดน้ าขอ้มูลไปพฒันาให้ตรงตาม

ความตอ้งการของผูซ้ื้อมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือเลือกซ้ือไว้

เพื่อลงทุนในระยะยาว โดยแยกพิจารณาออกเป็นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยดา้นเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว(รวมผูใ้ห้

ขอ้มูล(  ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

                      1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของปนะชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของปนะชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของปนะชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

         1.ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class 

ของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น 

          2. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการตัดสินใเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ 

Luxury class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น 

          3. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในการตดัสินใเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น 

         4. ผูว้จิยัท  าการศึกษาขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรเท่านั้น 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ( รวมทั้งผูใ้ห้ขอ้มูล ( ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมประเภทใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเม่ือใด ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ี

ใหน ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมอย่างไร ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นรูปแบบอาคารและรูปลกัษณ์ ดา้น

ราคา ท าเลท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ด้านการน าเสนอรูปลักษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท  าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class ของ

ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมสามารถ

น าข้อมูลน้ีไปใช้เพื่ อพัฒนาการสร้างให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดใหก้บัธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต 

 4. เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั ใน

ธุรกิจประเภทอ่ืนๆต่อไป 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย  

ในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเช่าหอพกั

ของนกัศึกษาในแขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ และสามารถก าหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ   

 

 

                                                         

                                                                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ 

(ศิริวรรณ, 2541 : 337) ส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีนกัการตลาดจะตอ้งให้ความสนใจ เพื่อสร้าง

ความรู้สึกให้ผูบ้ริโภคเกิด ความตอ้งการและก่อใหเ้กิดการตอบสนองตามโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ี ส าคัญ  คื อ  ส่ วนป ระสมท างก ารตล าด  (Marketing mix) ได้แ ก่  Product, Price, Place or 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ                          5. อาชีพ 

2. อาย ุ                         6. รายไดต่้อเดือน 

3. สถานภาพ               7.จ  านวนสมาชิกในครอบครัว  

4. ระดบัการศึกษา 

 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
1. Who : ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
2. What : ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือประเภทใด 
3. Why  :  ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ 
4. Whom  : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
5. When   :  ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเม่ือใด 
6. Where  : ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือท่ีใหน 
7. How : ผูบ้ริโภคเลือกซ้ืออยา่งไร 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 
1. Product : ดา้นรูปแบบอาคารและรูปลกัษณะหอ้ง 
2. Price : ดา้นราคา 
3. Place : ท าเลท่ีตั้ง 
4. Promotion : ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. People : ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
6. Process : ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7. Physical Evidence : ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ 

การตดัสนิใจเลอืกซือ้

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

class ของประชากรใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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Distribution, Promotion ซ่ึงเรียกวา่ 4 P's (Kotler 1997:92) โดยท่ีมีส่วนประกอบเพิ่มเติม 3 ส่วน จะ

ประกอบดว้ยPeople, Process, Physical Evidence and Presentation  

แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ  

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ  (ณภทัคอร ปุณยาภาภสัสร, 2551( จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปได้

วา่การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะซ้ือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยั

คือขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้ สังคมและกลุ่มทางสังคม ทศันคติของ ผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส ความ

ตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท า  

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั และเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวางทัว่โลก

เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจภาคบริการ (Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนอง

ความตอ้งการแก่ลูกคา้ ซ่ึงกล่าวถึงประเภทบริการ ลกัษณะของบริการและการใชเ้คร่ืองมือการตลาด 

กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการและการจดัการธุรกิจบริการในปี ค.ศ. 1988   

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดเนียมแบบ Luxury class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอยา่งประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล

โดยตรง วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล, พฤติกรรมของผูบ้ริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด 

และการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury class โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistic( และส ถิ ติอ้างอิง (Inferential statistic( คือ  t-Test, F-Test, One Way ANOWA ท่ี ระดับ

นัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของ

ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศสรุปไดว้า่ เป็นเพศหญิง 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50  เพศชาย 

130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี จ  านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 

รองลงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และน้อยท่ีสุดคืออายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 

จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.75  โสด มีจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และน้อยท่ีสุดหย่าร้าง มีจ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.75  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.25 รองลงมาปริญญาโท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50  และน้อยท่ีสุดปริญญาเอก 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 อาชีพส่วนใหญ่พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 249 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.25 รองลงมา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และน้อยท่ีสุด 

นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 25,001 - 

35,000 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมามีรายได้ ตั้งแต่ 15,000 - 25,000 บาท 

จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และนอ้ยท่ีสุดมีรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 26 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.50 จ  านวนสมาชิกในครอบครัว(รวมทั้งผูใ้ห้ขอ้มูล(ส่วนใหญ่ มี 3-4 คน จ านวน 223 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมามี 1-2คน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนอ้ยท่ีสุดมี 4 

คนข้ึนไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคสรุปไดว้า่ บุคคลท่ีตดัสินใจหรือมีอิทธิพลใน

การเลือกซ้ือตนเองมีมากท่ีสุด จ านวน  228 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคู่สมรส จ านวน 131 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 และนอ้ยท่ีสุดพอ่-แม่ จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ลกัษณะของ

คอนโดมิเนียมท่ีท่านตอ้งการ 2 หอ้งนอนมีมากท่ีสุด จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมา

เป็น 1 หอ้งนอน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  และนอ้ยท่ีสุดหอ้งสตูดิโอ จ านวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.25 สาเหตุท่ีท าใหท้่านตอ้งการเลือกซ้ือ ตอ้งการอยูใ่กลท่ี้ท างานมากท่ีสุด จ านวน 

211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาตอ้งการอยูใ่กลส้ถานศึกษา/ศูนยร์าชการ จ านวน 94 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.50 และนอ้ยท่ีสุดตอ้งการซ้ือลงทุน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารคอนโดมิเนียมท่ีสนใจจากแหล่งขอ้มูล ทราบจากป้ายโฆษณามากท่ีสุด จ านวน 214 คน คิด
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เป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาอินเตอร์เน็ต จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และนอ้ยท่ีสุดส่ือ

โทรทศัน์/วทิย ุจ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  ระยะเวลาพิจารณา คอนโดมิเนียมก่อนตดัสินใจ

เลือกซ้ือ ตั้งแต่ 1-2 ปีมากท่ีสุด จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี 

จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  และนอ้ยท่ีสุดต ่ากวา่ 6 เดือน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.2 เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใกล ้สถานศึกษามากท่ีสุด จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 

รองลงมาแหล่งชุมชน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 และนอ้ยท่ีสุดใกลห้า้งสรรพสินคา้ 

จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 งบประมาณในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมราคา5 - 10 ลา้นบาท

มากท่ีสุด จ านวน 228คน  คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา 10.1 - 20 ลา้นบาท จ านวน 131 คน คิด

เป็นร้อยละ 32.75  และนอ้ยท่ีสุดต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 

                 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้า่ มีอาคารท่ีจอดรถ

เพียงพอทุกหอ้งมากท่ีสุด จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาอาคารมีทรงเต้ีย และขนาด

เล็ก ห้องพกัมีขนาดปานกลาง แยกเป็นสัดส่วน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  และนอ้ยท่ีสุด

อาคารมีทรงสูง และขนาดใหญ่ ห้องพกัมีความกวา้งขวาง แยกเป็นสัดส่วน จ านวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.25 จ  านวนของเงินท่ีใช้ในวนัโอนทั้งหมดมีความเหมาะสมหรือมีของแถมให้มากท่ีสุด 

จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมา ราคาของค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง หรือ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆมีความเหมาะสม จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  และนอ้ยท่ีสุดมีสระวา่ยน ้าและ

ห้องฟิตเนสทุกชั้นไวบ้ริการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  การเดินทางคมนาคมสะดวก ใกล้

ถนนหลกัมากท่ีสุด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  รองลงมาใกลส้ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา/

ศูนยร์าชการ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 และน้อยท่ีสุดโครงการมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่

แออดั จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ฟรีค่าโอนทุกรายการมากท่ีสุด จ านวน 230 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.50 รองลงมาราคาถูกกว่าโครงการอ่ืนๆ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75  และน้อย

ท่ีสุดฟรีค่าใชจ่้ายส่วนกลางเป็นเวลา 1 ปี จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี

ดี ตอ้นรับท่ีดีในการเขา้เยีย่มชมโครงการมากท่ีสุด จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมามี

ความรู้ความช านาญในโครงการท่ีขายอยา่งละเอียด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และนอ้ย

ท่ีสุดมีภาวะผูน้ าและการตดัสินใจเม่ือผูต้อ้งการซ้ือต่อรอง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ไม่

คิดค่าบริการส่ิงต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ่ายค่าส่วนกลางมากท่ีสุด จ านวน 184 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 46.00 รองลงมา มีการให้บริการดว้ยความเต็มใจ และฉับไว จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.25  และนอ้ยท่ีสุด มีพนกังานในการจดัเตรียมเอกสารต่างๆให้บริการ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.50 มีระบบป้องกนัและเตือนภยัในอาคารท่ีปลอดภยัมากท่ีสุด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.25 รองลงมา ความสงบเรียบร้อยเป็นส่วนตวั ไม่แออดั จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50  

และนอ้ยท่ีสุด มีไฟฟ้าใหแ้สงสวา่งอยา่งทัว่ถึง จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 

 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคัญต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เน่ืองจากมีความปลอดภยั/รปภดูแล 24 ชั่วโมง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

4.7800 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.5895 คะแนน อนัดบัสองคืออาคารมีความสย

งาม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7725 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.5670 คะแนน อนัดบัสาม

คือมีภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7375 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน

เท่ากับ 0.5562 คะแนน   อันดับส่ีคือขนาดของห้องกวา้งขวาง แยกเป็นสัดส่วน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

4.7300 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.5899 คะแนน   ส่วนอนัดบัสุดท้ายคือการ

เดินทางคมนาคมสะดวก/ใกลถ้นนหลกั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.7275คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน

เท่ากบั 0.5993 คะแนน 

สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ระหวา่ง30-40 ปี สถานภาพสมรส  ระดบั

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง25,001- 35,000 

บาท และจ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมทั้งผูใ้หข้อ้มูล( มี 4 คนข้ึนไป 

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ดว้ยตนเอง มีลกัษณะ2 ห้องนอน  อยู่ใกลท่ี้ท างาน ไดรั้บข่าวสาร โดยทราบจากป้ายโฆษณา ( Cut 

Out ( ระยะเวลาพิจารณาซ้ือ 1-2 ปี โดยเลือกซ้ือใกลส้ถานศึกษา และราคา 5- 10 ลา้นบาท 

                    สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการซ้ือคอนโดมิเนียมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเพราะ มีอาคารท่ีจอด
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รถเพียงพอทุกห้องอนัดบัแรก รองลงมา จ านวนของเงินท่ีใช้ในวนัโอนท่ีงหมดมีความเหมาะสม

หรือมีของแถมให้ การเดินทางคมนาคมสะดวก ใกลถ้นนหลกั ฟรีค่าโอนทุกรายการ ดา้นบุคลากรท่ี

ให้บริการให้ความส าคญัในเร่ืองความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ตอ้นรับท่ีดีในการเขา้เยี่ยมชมโครงการ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการใหค้วามส าคญั ไม่คิดค่าบริการส่ิงต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ่ายค่า

ส่วนกลาง ด้านการน าเสนอรูปลักษณะทางกายภาพ มีระบบป้องกันและเตือนภัยในอาคารท่ี

ปลอดภยั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ าแนกตามปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ 

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ ส่วนมากตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

เน่ืองจากมีความปลอดภยั/รปภ ดูแล 24 ชัว่โมง เป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคืออาคารมีความสวยงาม 

มั่นคง แข็งแรง อันดับสามคือมีภาพลักษณ์ของบริษัทท่ีน่าเช่ือถือ อันดับส่ีคือขนาดของห้อง

กวา้งขวาง แยกเป็นสัดส่วน อนัดบัสุดทา้ยคือการเดินทางคมนาคมสะดวก/ใกลถ้นนหลกั สรุปไดว้า่

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมโดยมีปัจจยัต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.7495) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ระดบัพอใจมากท่ีสุด ในทุก

ปัจจยัการตดัสินใจ 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกัน พบว่า อายุ, 

สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้และจ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูใ้ห้ขอ้มูล( ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากร

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที2่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย,  ผูบ้ริโภคเลือก

ซ้ือประเภทใด, ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ, ผูบ้ริโภคเลือก

ซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือย่างไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

แบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นผูบ้ริโภคเลือกซ้ือท่ีไหน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านรูปแบบอาคารและ

รูปลกัษณะห้องพกั, ดา้นราคา, ดา้นท าเลท่ีตั้ง, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ, 

ดา้นกระบวนการให้บริการ, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ                        สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-test  
0.1241 

ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 0.0000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.0000 ยอมรับ 

อาชีพ F-test 0.0000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.0000 ยอมรับ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูใ้หข้อ้มูล( F-test 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย F-test 0.0000 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือคอนโดประเภทใด F-test 0.0007 ยอมรับ 

ท าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือคอนโด F-test 0.0014 ยอมรับ 
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ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเม่ือใด F-test 0.0007 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือท่ีใหน F-test 0.0637 ปฏิเสธ 

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ืออยา่งไร F-test 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นรูปแบบอาคารและรูปลกัษณ์หอ้ง F-test 0.0019 ยอมรับ 

ดา้นราคาคอนโดมิเนียม F-test 0.0014 ยอมรับ 

ดา้นท าเลท่ีตั้ง F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ F-test 0.0000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ 

Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกัน พบว่า อายุ, สถานภาพ , ระดับ

การศึกษา, อาชีพ, รายได ้และจ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูใ้หข้อ้มูล( ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อก ารตัด สิ น ใจ เลื อก ซ้ื อคอนโด มิ เนี ยมแบบ  Luxury Class ของประชากรในจังห วัด

กรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิชยา 

หล่อกิจกุล (2550( ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดพกัอาศยัของผูบ้ริโภคในเขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาดงัน้ี การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดพกัอาศยัของผูบ้ริโภคใน
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เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่วนทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้น ขนาดพื้นท่ี ห้องพกั ราคา 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั ท าให้ทีระดบัความคิดเห็นต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย,  ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือประเภทใด

, ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ, ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเม่ือใด, 

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือยา่งไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ เอ้ืองทิพย ์จงพฒันะสินสุข (2548( เร่ือง ตวัแปรท่ีมีผลต่อการจ าแนก 

กลุ่มอาคารชุดพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร เพื่อการประเมินราคา พบว่า ตวัแปรท่ีมีผลต่อการ 

จ าแนกอาคารชุดพักอาศัยประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้แก่ ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 

ระยะห่างจากทางข้ึนทางด่วน จ านวนท่ีจอดรถส่วนบุคคล จ านวนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เปอร์เซ็นต์

ความ สามารถในการเก็บค่าใชจ่้ายส่วนกลาง สระวา่ยน ้ า ห้องชุดมีการแบ่งห้องและการรักษาความ

ปลอดภยัดว้ยการใชกุ้ญแจแบบการ์ดในการเช่าอาคารชุด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านรูปแบบอาคารและรูปลกัษณะห้องพกั , ด้าน

ราคา,ด้านท าเลท่ีตั้ ง, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ, ด้านกระบวนการ

ให้บริการ , ด้านการน าเสนอรูปลักษณะ ท่ี แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury Class ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิธิวดี สุขโหมด (2555( ซ่ึงพบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

  1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อสามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการวางแผน

การตลาดใหก้บัโครงการได ้
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             2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย,  ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

ประเภทใด, ท  าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ, ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

เม่ือใด, ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือย่างไร ของคอนโดมิเนียม เพื่อสามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางให้

ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัดา้นการก าหนดราคาขาย และน าไปวางแผนกลยทุธ์เพื่อตอบสนองกบั

ลูกคา้ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบอาคารและรูปลกัษณะห้องพกั, ดา้น

ราคา,ด้านท าเลท่ีตั้ ง, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ, ด้านกระบวนการ

ให้บริการ, ด้านการน าเสนอรูปลักษณะ สามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการให้

ความส าคญัในการตดัสินใจ และน าไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกบัลูกคา้ให้ไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใช้เคร่ือง มือวิจยัท่ีมี

ประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั  

2. ควรท าการเก็บขอ้มูลมากกวา่หน่ึงวิธี เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ถูกตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน   
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Counter Service ที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors affecting the Service Counter Service at the convenience store. 7-Eleven  
Bangkok area and Perimeter 

 

เบญจวรรณ ขวัญแก้ว 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1.( เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจยัส่วน
บุ คคล ท่ี ส่ งผล ต่ อก ารตัด สิ น ใจ ใช้บ ริก าร  Counter Service ท่ี ร้ าน ส ะดวก ซ้ื อ  7 -Eleven 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2.( เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (3.( เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีใช้บริการ Counter Service ท่ี

ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วน

สถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรท่ีใชบ้ริการ Counter Service ท่ีร้าน
สะดวกซ้ือ 7-Eleven ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อ 

เดือน 10,001 - 15,000 บาทระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
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1.ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
เท่านั้ น ท่ีแตกต่างกันต่อการตัดสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เฉพาะ สถานท่ีใกลเ้คียง, รูปแบบการการช าระบิล ท่ีแตกต่างกนั
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

          3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะ ด้านรูปแบบ  Counter service, ด้านราคา, ด้าน
โปรโมชัน่, ดา้นความพึงพอใจ, ดา้นการแกปั้ญหา, ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ค าส าคัญ : การตดัสินใจใชบ้ริการ, 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. 

บทน า 

ปัจจุบนัน้ีวิวฒันาการต่างๆถูกพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้คนในสังคมจ าเป็นตอ้งปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงปัจจุบนัน้ีการด าเนินชีวิตของคนเราตอ้งการการ
ด ารงชีวิตแบบสะดวกสบายและรวดเร็วมากข้ึน วิวฒันาการต่างๆจึงตอ้งปรับตวัให้สอดคล้องกบั 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  รูปแบบการช าระเงินเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการจึง
มีการพฒันาข้ึนมาเป็นการช าระเงินทางอิเล็คทรอนิคส์มากข้ึน  อีกทั้งปัจจุบนักระแสของเทคโนโลยี
สมยัใหม่มีการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการอยา่งรอบดา้น ซ่ึงการใช้
บริการช าระเงิน ทางอิเล็กทรอนิคส์นั้นนับว่า เป็นบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มัน่คงปลอดภยั อนัจะ
ส่งผลดีต่อการใช้บริการโดยเฉพาะการช่วยลดข้อจ ากัดด้านเวลา  ดังนั้ นเพื่อชิงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัธุรกิจเชิง ธุรกิจบริการจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงสถานทีในการให้บริการด้วย เพราะ
นับว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงต่อความอยู่รอดและการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกๆดา้น    

เน่ืองจากปัจจุบนัการแข่งขนัธุรกิจ มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นจึงตอ้งมี กลยุทธ์ในการ
แข่งขนัหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทคนิคดา้นการตลาดเพื่อสร้าง ความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูบ้ริโภค
คอนวีเนียนสโตร์หรือร้านสะดวกซ้ือจึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีดีและมีศกัยภาพ สูงไดแ้ก่ เซเว่น อีเลฟ
เวน่ ซ่ึงมีรูปแบบการคา้เหมาะสมกบั สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูงอยา่ง ในปัจจุบนั 
และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบายและรวดเร็วได้ 
อีกด้วยกิจการคอนวีเนียนสโตร์จะต้องมีความรู้ในเร่ืองของการบริหารจดัการ การดูแลควบคุม
ทางการเงิน การหาทา เลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัและการควบคุมบริหารสินคา้คงคลงัฉะนั้น
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จึงมีการน า ระบบแฟรนไชส์มาใช้ด าเนินการในการขยายกิจการ ซ่ึงสามารถสร้างการยอมรับจาก
ผูบ้ริโภค ท าใหส้ามารถขยาย สาขาออกไปมากมาย ไม่วา่ จะเป็นร้านสะดวกซ้ือซ่ึงเปิดบริการทัว่ไป 
ร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน ้ ามนั ร้านสะดวกซ้ือในแหล่งชุมชน และร้านสะดวกซ้ือในบริเวณ
สถานศึกษาต่างๆ ซ่ึงมีการขยายสาขาเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว ตราบใดท่ีมนุษยย์งัคงตอ้งการ
ส่ิงของท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนัซ่ึงไม่ สามารถผลิตเองไดจ้  าเป็นตอง้หาซ้ือมาบริโภคจึงท า
ให ้ผูบ้ริโภคไม่สามารถปฏิเสธไดวา่ ร้านคา้ปลีกนั้นเขา้มามีบทบาทส าคญั ต่อชีวติประจ าวนัของเรา
อยา่งมาก  

ในการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าวิจยัจึงมุ่งศึกษา การตดัสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ี
ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากการด ารงชีวิตในปัจจุบนัเป็น
สังคมเมือง เป็นยุคแห่งการแข่งขนัเสรี ยุคแห่งการเร่งรีบ การด าเนินชีวิตจึงตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กับการแข่งขนัอยู่เสมอ ดังนั้ นการใช้บริการช าระเงินผ่าน Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-
Eleven จึงเป็นประเด็นส าคัญต่อการปรับเปล่ียน เช่น การเปล่ียนสถานท่ีช าระเงิน การเปล่ียน
รูปแบบการช าระเงิน  เป็นต้น ใช้บริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven จึงเป็น
ทางเลือกท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั และเพื่อเป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการในการ
ตดัสินใจลงทุนท าธุรกิจดา้นการให้บริการช าระเงิน หรือผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการปรับปรุงท่ีด าเนิน
ธุ ร กิ จอยู่ แ ล้ ว  แล ะ เป็ นป ระโยช น์ ต่ อผู ้อ าศัย ท่ี เลื อกช าระ เงิน ผ่ าน  Counter Service ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแยกพิจารณาออกเป็นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย
ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
และลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑ  

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-
Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ
ประเภทใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงใชบ้ริการ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ
เม่ือใด ผูบ้ริโภคใชบ้ริการท่ีใหน ผูบ้ริโภคใชบ้ริการอยา่งไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ Counter Serviceท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

 3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นรูปแบบ ดา้นราคา ท าเลท่ีตั้ง การ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ กระบวนการให้บริการ ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทาง
กายภาพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ  
7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตดัสินใจใชบ้ริการ Counter 

Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการมีแนวทางในการประกอบ

ธุรกิจ และปรับปรุงการบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ อีกทั้งยงัส่งผล

ใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงได ้

 2.เพื่อเป็นการสรุปขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นบริการให้สามารถ

น าข้อมูลสรุปไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุง และพฒันาการบริการให้

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3.เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจใช้บริการ สามารถน าขอ้มูลเบ้ืองตน้น้ี

ไปใช้ประกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจสถานท่ีใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นใกล้

มหาวทิยาลยั, หา้งสรรพสินคา้, แหล่งชุมชน, ทางเดินรถสาธารณะ เป็นตน้ 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถก าหนด
กรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ  

 

 

 

 

 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

1.Who : ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

2. What : ผูบ้ริโภคใชบ้ริการประเภทใด 

3. Why  :  ท าไมผูบ้ริโภคถึงใชบ้ริการ 

4. Whom  : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้บริการ 

5. When   :  ผูบ้ริโภคใชบ้ริการเม่ือใด 

6. Where  : ผูบ้ริโภคใช้บริการท่ีไหน 

7. How : ผูบ้ริโภคใชบ้ริการอยา่งรัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดต่้อเดือน 

 

 

การตดัสนิใจใชบ้ริการ Counter 

Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-

Eleven กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 

1. Product: ดา้นรูปแบบ  

2. Price : ดา้นราคาการใชบ้ริการ 

3. Place : ท าเลท่ีตั้ง 

4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด 

5. People : ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

6. Process : กระบวนการให้บริการ 

7. Physical Evidence : ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

เก้ือ วงศ์บุญสิน (2545: 1-2) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศึกษา
เก่ียวกับขนาดโครงสร้าง การกระจายตัว ตลอดจนสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ประชากร อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงขนาด โครงสร้าง และการกระจายตวัของประชากร
ดงักล่าวแลว้ส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลงประชากรท่ีส าคญั คือการเกิด การตาย และการยา้ย
ถ่ินประชากร 

ศิ ริวรรณ เส รีรัตน์  และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็น
เกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ี
วดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นมีขอ้มูลดา้น  

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกนั นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ท่ี 9 
แตกต่างของส่วนตลาด นกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของ ส่วนตลาดส่วนลึก (Niche Market) 
โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั นกัการตลาดควรตอ้งศึกษา
ตวัแปรตวัน้ีอย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปรทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภคการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสตรีท างานมีมากข้ึน 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมาย
ท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความส าคญัยิ่งข้ึนในส่วนท่ี
เก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้
ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีจะ
เก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 

4. รายได ้การศึกษา อาชีพและสถานภาพ (Income, education, occupation and status) เป็น
ตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความ
ร ่ ารวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่
ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือรายได้จะเป็นตัวช้ีการมี
หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้  
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั และเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวางทัว่โลก

เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจภาคบริการ (Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนอง

ความตอ้งการแก่ลูกคา้ ซ่ึงกล่าวถึงประเภทบริการ ลกัษณะของบริการและการใชเ้คร่ืองมือการตลาด 

กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการและการจดัการธุรกิจบริการในปี ค.ศ. 1988   

พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman; et al. n.d.) ไดท้  าการวจิยัใหม่และไดมี้การสรุปรวม

ปัจจยัในการประเมินเกณฑ์ในการวดัคุณภาพของการบริการ 5 หมวดทั้งน้ีเพื่อลดความซ ้ าซ้อนใน

บางดา้น และมีรายละเอียดมากเกินไปท าใหย้ากในการประเมินซ่ึงเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของ

บริการน้ี  เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) โดยประเมินคุณภาพ 5 ด้านดังรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ ให้

เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลกัษณ์

หรือเอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารให้ผูรั้บบริการได้สัมผสั และการบริการนั้นมีความเป็น

รูปธรรมรับรู้ได ้

2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการนั้นตรง

กบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความ สม ่าเสมอ

ในทุกคร้ังของบริการ ท่ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้

ความไวว้างใจได ้

3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม

และความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการได้อย่าง

ทนัท่วงทีผูรั้บบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ 

รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปทัว่ถึง รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน 

4. การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ (Assurance) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการมีทกัษะ ความรู้

ความสามารถในการใหบ้ริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความ สุภาพ มี
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กริยาท่าทาง และมารยาทท่ีดีในการใหบ้ริการ สามารถท่ีจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความไวว้างใจและ

เกิดความมัน่ใจวา่จะไดบ้ริการท่ีดีท่ีสุด 

5. การเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึงความสามารถใน

การดูแล ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูรั้บบริการในแต่

ละคน 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีใชบ้ริการช าระค่าบริการผา่น Counter Service ท่ี  
ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ซ่ึงการวจิยัน้ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ Counter Service ท่ี
ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 เพศหญิง 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี จ านวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.50 อายุต ่ากว่า 41 ปี ข้ึนไปน้อยสุด จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.75 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 สมรสน้อยสุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.50 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 228 คน ต ่ากว่าปริญญาตรีน้อยสุด มี
จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.25  ส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 200 คน ธุรกิจ
ส่วนตวัน้อยสุด มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 0.25 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน บาทมีจ านวน 154 
คน คิดเป็นร้อยล่ะ 38.50 ตั้งแต่ 10,000-15,000 บาท ต ่าสุด มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคสรุปไดว้่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มากท่ีสุด คือ คู่สมรส มีจ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ62.00 นอ้ยท่ีสุดคือครอบครัว/ญาติ มีจ านวน 
55คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 ด้านประเภทการใช้บริการ Counter service สรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เลือกใชบ้ริการ Counter service ใชช้ าระค่าอินเตอร์เน็ต มีจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
และน้อยท่ีสุด คือ ช าระค่างวด มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้
บริการคือมีความสะดวก มีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 และนอ้ยท่ีสุด คือมีความรวดเร็ว มี
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ไดรั้บข่าวสารจากเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน  มี
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จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และนอ้ยท่ีสุดรู้จกัจากพนกังานในร้านเซเวน่มีจ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.00 ดา้นช่วงเวลาท่ีใช้บริการส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคใช้บริการเวลา 09.01-15.00 น. มี
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 นอ้ยท่ีสุด 0.01-09.00 น. มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 
สถานท่ีใชบ้ริการใกลส้ถานท่ีท างานมากท่ีสุด มีจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 นอ้ยท่ีสุดใกล้
บริเวณมีส้นทางท่ีผา่นประจ า มีจ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ช าระบริการแต่ล่ะคร้ังมากท่ีสุด 
คือ 2-3 บิล จ านวน 176คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 น้อยท่ีสุด คือมากกวา่ 3 บิลข้ึนไปมีจ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.75 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบ 
Counter service ท่ีมีหลายเคาน์เตอร์ไวส้ าหรับใชบ้ริการจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 และ
น้อยท่ีสุดคือ มีพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้บริการ มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25  ด้าน
ราคาส่วนใหญ่ เลือกราคาราคาค่าบริการมีความเหมาะสม  มีจ  านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 
และน้อยท่ีสุด คิดอัตราค่าบริการในราคาเดียวกันทุกบิล มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
สถานท่ีใกลเ้คียงผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ใกลส้ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา มีจ านวน 
202คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 และน้อยท่ีสุด ใกล้บ้านมีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ด้าน
โปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย พบว่าส่วนใหญ่เลือกช าระครบ 3 บิล ฟรีค่าธรรมเนียม 1 บิลมีจ านวน 
245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 และนอ้ยท่ีสุด คือเลือกรับส่วนลดค่าใชบ้ริการ 10% เม่ือช าระครบ 10 
บิล มีจ านวน 100คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการมากท่ีสุดคือ  ความมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีจากพนักงาน มีจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25  และน้อยท่ีสุด คือพนักงานมี
ความรู้ความช านาญในการให้บริการมีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 การดูแลแก้ไขปัญหาท่ี
ท่านพึงพอใจมากท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถาม คือ มีการให้บริการดว้ยความเต็มใจ มีจ านวน 240คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 และน้อยท่ีสุด คือบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.75 สภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ท่านตดัสินใจในการใช้บริการมากท่ีสุดคือ ความปลอดภยั มีจ านวน 
228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 และนอ้ยท่ีสุด คือมีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีจ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.50 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ส่วนมากตดัสินใจ
ใช้บริการการ เน่ืองจากการให้บริการรวดเร็วทันใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.2175 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 0.9420 อนัดบัหน่ึง อนัดบัสองให้บริการมีความน่าเช่ือถือ/น่าไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.0975 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.9952 คะแนน อนัดบัสามคือรูปแบบการบริการ
มีความทนัสมยั มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0650 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.9476 คะแนน   
อนัดบัส่ีคือความกระตือรือร้นของการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0100 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบน
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มาตราฐานเท่ากบั 0.9681 คะแนน   ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือความเหมาะสมของการคิดอตัราค่าบริการ 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9750 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.9626คะแนน 
 

สรุปผลการวจิยั 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน สูงกวา่ 20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกใช้บริการดว้ยคู่สมรส
ลกัษณะของประเภทท่ีใชบ้ริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกช าระค่าบริการช าระค่าอินเตอร์เน็ต สาเหตุ
ท่ีผูบ้ริโภคใช้บริการส่วนใหญ่เลือกคือ มีความสะดวก ได้รับข่าวสาร จากเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน  
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคใชเ้วลาบริการช่วงเวลา  09.01-15.00 น.อีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคคือ  สถานท่ีใกลเ้คียง สถานท่ีใกลท่ี้ท างาน ปัจจยัสุดทา้ยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค  คือช าระคร้ังล่ะ 2-3 บิล 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดความส าคญัของปัจจยัประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัตดัสินใจใช้บริการเพราะ มีหลายเคาน์เตอร์ไว้
ส าหรับใช้บริการด้านราคา ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม ตดัสินใจเพราะใกล้สถานท่ีท างาน/
สถานศึกษา ดา้นโปรโมชัน่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองช าระครบ 3 บิล ฟรีค่าธรรมเนียม 1 บิล ดา้นความ
พึงพอใจท่ีให้บริการให้ความส าคัญในเร่ืองความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจากพนักงาน   ด้านการ
แกปั้ญหาให้ความส าคญัในมีการให้บริการดว้ยความเต็มใจ และดา้นสภาพแวดลอ้มให้ความส าคญั
เร่ืองความปลอดภยั มากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนมากตดัสินใจใช้บริการ เน่ืองจากให้บริการ
รวดเร็วทนัใจอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือการให้บริการมีความน่าเช่ือถือ/น่าไวว้างใจ  อนัดบัสามคือ
รูปแบบการบริการมีความทนัสมยั อนัดบัส่ีคือความกระตือรือร้นของการให้บริการ ส่วนอนัดบั
สุดทา้ยคือความเหมาะสมของการคิดอตัราค่าบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.00730( ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ระดับพอใจมาก ในทุกปัจจัยในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได้
เฉล่ียต่อเดือนเท่านั้น ท่ีแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-
Eleven  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานที2่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เฉพาะ สถานท่ีใกลเ้คียง, รูปแบบการการช าระบิล ท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

  สมมติฐานที่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะ ดา้นรูปแบบ Counter service ,ด้าน
ราคา ,ดา้นโปรโมชัน่, ดา้นความพึงพอใจ,ดา้นการแกปั้ญหา,ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อ
การตัดสินใจใช้บ ริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอสิระ                        สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-test 0.5059 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test 0.0349 ยอมรับ 

สถานภาพ t-test 0.0414 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.0000 ยอมรับ 

ตัวแปรอสิระ                        สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

อาชีพ F-test 0.0020 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย F-test 0.2653 ปฏิเสธ 
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ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ F-test 0.3014 ปฏิเสธ 

ท าไมผูบ้ริโภคถึงใชบ้ริการ F-test 0.3115 ปฏิเสธ 

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ F-test 0.0379 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคใชบ้ริการเม่ือใด F-test 0.0379 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน F-test 0.0239 ยอมรับ 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร F-test 0.2085 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นรูปแบบ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ตัวแปรอสิระ                        สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

ดา้นราคา F-test 0.0011 ยอมรับ 

ดา้นท าเลท่ีตั้ง F-test 0.0687 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.0104 ยอมรับ 

ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ F-test 0.0000 ยอมรับ 

ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ F-test 0.0000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการตัดใจใช้บริการ Counter 
Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน พบว่า อายุ, 
สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภสัสรเริงโพธ์ิ(2552) ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการให้บริการของเคาน์เตอร์ เซอร์วิสในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา
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พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี สภาพ
สถานโสด 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการตัดใจใช้บริการ Counter 
Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั พบว่าสาเหตุท่ีใช้
บริการ, สถานท่ีใกล้เคียง, รูปแบบการการช าระบิล ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ Counter Service ท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรินทิพย ์พิบูลจินดา (2548(ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผูท่ี้มาใชบ้ริการช าระเงิน ผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงิน
ผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ พฤติกรรมการใชบ้ริการช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
ช าระเงินประเภทหมวดสาธารณูปโภค ใชบ้ริการช าระเงินประเภทหมวดสาธารณูปโภค 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรูปแบบ Counter service, ดา้นราคา, ดา้น
โปรโมชั่น, ด้านความพึงพอใจ, ด้านการแก้ปัญหา, ด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการ Counter Service ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเมธี สมบรูณ์ชยั(2555( ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินค่าสินคา้และบริการผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคา มี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินค่าสินคา้และบริการผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ 
วางแผนและก าหนดกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจบริการการรับช าระเงินระบบอิเลคทรอนิคส์ ดงัน้ี 

1. ให้บริการรวดเร็วทนัใจ การบริการรับช าระเงิน ควรให้บริการดว้ยความรวดเร็วทนัใจ
เพราะนับว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนั ตอ้งมีการแข่งขนักนั
ค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีตอ้งมีความถูกตอ้งร่วมดว้ย 

2. การให้บริการมีความน่าเช่ือถือ/น่าไวว้างใจ ควรมีหลกัฐานการตรวจสอบท่ีน่าเช่ือถือ 
สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งแม่นย  า เพื่อความน่าเช่ือถือของผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมี
ประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั  

2. ควรท าการศึกษาซ ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยั
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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แรงจูงใจในการซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

THE INCENTIVE FACTORS TO BUY A TOYOTA HYBRID OF CONSUMER  

IN BANGKOK AND PERIMETER 
 

การันต์ แก้วทมิ 

นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  Twin รุ่นท่ี 2/1  
กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ  

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษา (1( ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล (2( ความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โต

โยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (3( ความแตกต่างกนัของส่วนประสม

การตลาดท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มประชากรท่ีต้องการซ้ือรถยนต์โตโยต้า

ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณา ซ่ึง

ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าที (T-test) และค่า

แอฟ (F-test) โดยท าการวเิคราะห์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร, ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภค

ซ้ือท่ีใหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของรถยนต์, ดา้นราคาของรถยนต์, 

ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้

ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, รถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริด 

 

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. 

บทน า 

 พลงังานเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญั ในการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน และเป็นปัจจยัพื้นฐานการผลิตในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดงันั้น จึงตอ้งมีการจดัหา
พลงังาน ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพท่ีดี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู ้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องการขั้ นพื้นฐานของประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้ ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ พลังงานท่ีเราใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลงังานส้ินเปลือง และพลงังานหมุนเวียน โดย
พลงังานส้ินเปลือง คือ พลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป ซ่ึงรวมถึงถ่านหิน หินน ้ามนั ทรายน ้ ามนั น ้ามนัดิบ 
น ้ามนัเช้ือเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลงังานหมุนเวียน หมายความรวมถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้
ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล น ้า แสงอาทิตย ์ลม และคล่ืน  

 รถยนตไ์ฮบริด คือรถยนตท่ี์ใชพ้ลงังานน ้ ามนัผสมกบัพลงังานไฟฟ้า เน่ืองจากรถท่ีใช้
น ้ามนัก็เจอปัญหาน ้ ามนัแพง ปล่อยมลพิษเยอะ ส่วนรถท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอนน้ีก็วิง่ไดแ้ค่ความเร็ว
ต ่า และตอ้งเติมไฟกนับ่อยๆ และใชเ้วลาเติมเป็นชัว่โมง เพราะฉะนั้นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือเอาขอ้ดี
ของรถทั้งสองชนิดมาผสมผสานรวมกนัจึงกลายเป็น รถไฮบริด ซ่ึงขอ้ดีของรถไฮบริด คือ ประหยดั
น ้ ามนัไดป้ระมาณ 10-50% ดว้ยพลงัขบัเคล่ือนจากมอเตอร์ไฟฟ้า (มีตวัเลขประหยดัมาตรฐานท่ี 20 
กิโลเมตรต่อลิตรในทุกสภาวะ( เคร่ืองจะเงียบเม่ือใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี และท่ีส าคญัคือ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศ แต่ก็ยงัมีขอ้เสียเช่นกนั คือ ราคาค่อนขา้งแพง แบตเตอร่ีท่ีใช้มีราคาแพง 
และค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงค่อนขา้งสูง 

 จากปัญหาต่างๆในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจซ้ือ
รถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัคร้ังน้ีไดไ้ปเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ รวมทั้งมาตรฐานของรถยนต์นัง่ไฮบริด ให้มี
คุณภาพ และตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยแยกพิจารณาออกเป็นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์

โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ

ซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ใครเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

รุ่นใด ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ การได้รับขอ้มูลข่าวสาร ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านรุ่นของรถยนต์ ราคาของ

รถยนต ์สถานท่ีในการเลือกซ้ือ การส่งเสริมการตลาด บุคคลากรท่ีใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ 

ด้านการน าเสนอรูปลักษณ์ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า

ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อเป็นการสรุปขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนตใ์ห้สามารถ

น าขอ้มูลสรุปไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาการให้บริการของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนตใ์หมี้ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อน าผลการวจิยัไปพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานของรถยนตไ์ฮบริด ให้มีคุณภาพ 

และตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และสามารถก าหนด

กรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัน้ี  

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ความหมายไวว้่าพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาหน่วยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการประสบการณ์และความคิด 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และบริการของ

ผูบ้ริโภค หรือการกระท าเก่ียวกบัการใช ้หรือการซ้ือสินคา้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์
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พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ บริการ ท่ีมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(เสรี วงษม์ณฑา. 2546: 33) หรือ

หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ

ใช้สินคา้นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ

กล่าวคือ 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ 

2. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept ท่ีว่าการท า

ให้ลูกคา้พึงพอใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์

การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสม

ทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

5. ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบ

ต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซบัซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ไดข้อง

ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถ้าเรารู้เร่ือง

เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกวา่ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง

ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 

หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี

แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัก็จะท าใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 

สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 

6. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน

ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา

น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง

กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง

ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน

คุณคา่ของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 
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7. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ

ตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่

สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทาง

ท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม

สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกวา่น าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์

เก็ต 

8. การส่ งเส ริมการตลาด  (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเส ริม

การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกั

ตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้วา่เขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได้

และมนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัวา่

การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

 ทฤษฎกีารจูงใจของมาสโลว์ 

 ทฤษฎีการจูงใจท่ีเป็นท่ีรู้จกักนักวา้งขวางมากทฤษฎีหน่ึง คือ “ทฤษฎีล าดบัขั้นความ

ต้ อ งก ารข อ งม าส โล ว์ ” (Maslow’s hierarchy of needs) ท ฤ ษ ฎี ข อ งม าส โล ว์  ยึ ด ถื อ ข้ อ

สมมติฐาน 4 ประการดงัน้ี (Maslow, quoted in Hawkins, Best and Coney. 1998:367) 

1. มนุษยทุ์กคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคลา้ยคลึงกนั โดยผ่านมาจากแหล่งก าเนิด
ภายในร่างกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพนัธ์ทางสังคม (social interaction) 

2. แรงจูงใจบางอยา่งมีความจ าเป็นขั้นพื้นฐานและส าคญัมากกวา่แรงจูงใจอยา่งอ่ืน 
3. แรงจูงใจท่ีมีความจ าเป็นขั้นพื้นฐานมากกวา่ จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองให้

ไดรั้บความพอใจก่อนจนถึงระดบัเป็นแรงจูงใจน้อยท่ีสุด ก่อนท่ีแรงจูงใจทางดา้นอ่ืนจะไดรั้บแรง
กระตุน้ 

4. เม่ือแรงจูงใจขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนองจนไดรั้บความพอใจแลว้ แรงจูงใจขั้น
ท่ีสูงกวา่ก็จะเกิดข้ึนเขา้มาแทนท่ี 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research( กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นกลุ่มประชากรท่ีต้องการซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของผู ้บ ริโภคใน
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กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา ซ่ึงประกอบด้วย 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าที (t-Test) และค่าแอฟ (F-Test) 

โดยท าการวเิคราะห์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 229 คน เฉล่ีย 57.25% เพศชาย 

171 คน เฉล่ีย 42.75% ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  31-40 ปี จ  านวน 175 คน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 43.75% 

รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ  านวน 116 คน มีค่าเฉล่ีย 29.00% และนอ้ยท่ีสุด คือ อายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึน

ไป จ านวน 29 คน เฉล่ีย 7.25% ส่วนสถานภาพประชากรส่วนใหญ่ โสด มีจ านวน 201 คน ค่าเฉล่ีย 

50.25%  และสมรส  มีจ านวน  199 คน  มีค่ าเฉ ล่ี ย  49.75% ในด้านระดับการศึกษา ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงมีจ านวน 251 คน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

62.75% รองลงมาเป็นการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 111 คน มีค่าเฉล่ียเป็น 27.75 และน้อย

ท่ีสุดเป็นการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดค่าเฉล่ียเป็น 2.25% ส่วนใหญ่มีอาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 220 คน เฉล่ีย 55.00% รองลงมามีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี

จ านวน 78 คน คิดเป็น 19.50%  และน้อยท่ีสุดเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็น 2.50% 

ส่วนของรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้ 25,001 - 45,000 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็น 

45.75% ตามด้วยกลุ่มท่ีมีรายได้ สูงกว่า 45,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็น 32.75%  กลุ่มท่ีน้อย

ท่ีสุดอยูใ่นกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็น 1.24% 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคสรุปได้ว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ตนเอง มีจ านวน 275 คน คิดเป็น 68.75% รองลงมา คือ คู่สมรส มีจ านวน 81 

คน คิดเป็น 20.25%  ล าดับต่อมา คือ พ่อ-แม่ มีจ  านวน 26 คน คิดเป็น 6.50%  และน้อยท่ีสุด คือ 

เพื่อน ซ่ึงมีจ านวน 18 คน คิดเป็น 4.50%  ในดา้นประเภทของรุ่นของรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดส่วน

ใหญ่เลือกรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดรุ่น Camry Hybrid มีจ านวน 168 คน คิดเป็น 47.00% รองลงมา

เป็น Prius Hybird มีจ านวน 164 คน คิดเป็น 41.00% และน้อยท่ีสุด คือ Alphard Hybird มีจ  านวน 
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48 คน คิดเป็น 12.00% สาเหตุท่ีส่วนใหญ่ท่ีซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริด คือ ประหยดัน ้ ามนั มีจ  านวน 

183 คน คิดเป็น 45.75% รองลงมา คือ ลดมลพิษ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีจ านวน 131 คน คิดเป็น 

32.75%  และน้อยท่ีสุด คือ ไร้เสียงรบกวน มีจ านวน 24 คน คิดเป็น 16.49% การได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกบัรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารจาก ป้ายโฆษณา มีจ านวน 147 คน 

คิดเป็น 36.75%  รองลงมา คือ รู้จกัดว้ยตนเอง มีจ านวน 141 คน คิดเป็น 35.25%  และนอ้ยท่ีสุด คือ 

มีผูแ้นะน า มีจ านวน 112 คน คิดเป็น 28.00% ระยะเวลาในการซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดส่วนใหญ่

มีแรงจูงใจในซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดภายใน 2 ปี มีจ  านวน 173 คน คิดเป็น 43.25% รองลงมา คือ 

มากกว่า 2 ปี ข้ึนไป  มีจ  านวน 117 คน คิดเป็น 29.25% และน้อยท่ีสุด คือ ภายใน 6 เดือน -1  ปี มี

จ  านวน 110 คน คิดเป็น 27.50% อีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ สถานท่ีตอ้งการซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดส่วน

ใหญ่จะเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดท่ีศูนยบ์ริการของโตโยตา้ มีจ  านวน 241 คน คิดเป็น 60.25%  

และรองลงมา คือ งานมอเตอร์โชว ์มีจ านวน 127คน คิดเป็น 31.75%  ปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ราคาค่า

น ้ ามนัรถต่อเดือนส่วนใหญ่จะมีการจ่ายค่าน ้ ามนัต่อเดือนอยู่ท่ี 2,001 -3,001 บาท  จ านวน 159 คน 

คิดเป็น 39.75% มากท่ีสุด รองลงมา คือ มากกว่า 3,001 บาท ข้ึนไป มีจ านวน 141 คน คิดเป็น 

35.25% และนอ้ยท่ีสุด คือ ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบั 1,000 มีจ านวน 37 คน คิดเป็น 9.25% 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบของ

รถยนต์โตโยตา้ไฮบริดท่ีมีระบบการควบคุมการขบัข่ีปลอดภยั มีจ านวน 213 คน คิดเป็น 53.25% 

รองลงมาเป็นห้องผูโ้ดยสารกวา้งขวางนัง่สบาย มีจ านวน 119คน คิดเป็น 29.75% และนอ้ยท่ีสุด คือ 

มีรูปลกัษณ์ท่ีสวย และทนัสมยั มีจ านวน 68 คน คิดเป็น 17.00% ปัจจยัดา้นราคาของรถยนตโ์ตโยตา้

ไฮบริดส่วนใหญ่ เลือกราคาท่ีมีความเหมาะสมกับรถยนต์ท่ีต้องการ มีจ านวน 172 คน คิดเป็น 

43.00% รองลงมา คือ จ านวนเงินดาวน์นอ้ย ดอกเบ้ียต ่า มีจ  านวน 162 คน คิดเป็น 40.50% และนอ้ย

ท่ีสุด คือ ค่าบ ารุงรักษาตวัรถมีความเหมาะสม มีจ านวน 66 คน คิดเป็น 16.50%  ด้านสถานท่ีซ้ือ

รถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริด ส่วนใหญ่เลือกโชวรู์มใกลบ้า้น มีจ านวน 181 คน คิดเป็น 45.25% รองลงมา

เลือกศูนยบ์ริการใกลบ้า้น มีจ านวน 157 คน คิดเป็น 39.25% และน้อยท่ีสุด คือ โชวรู์มยอดนิยม มี

จ านวน 62 คน คิดเป็น 15.50% ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าส่วนใหญ่เลือก รับส่วนลดค่าเงิน
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สด 100,000 บาท มีจ านวน 150 คน คิดเป็น 37.50% รองลงมา คือ ฟรีค่าบริการหลงัการขาย 3 ปี มี

จ  านวน 146 คน คิดเป็น  36.50% และน้อยท่ีสุด คือ ฟรีดอกเบ้ีย 2 ปี มีจ  านวน 104 คน คิดเป็น 

26.00% ดา้นความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการของรถยนต์โตโยตา้ไฮบริด ส่วนมากตอ้งการ

ศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีจ  านวน 194 คน คิดเป็น 48.50% รองลงมา คือ บริการรวดเร็ว

หลังการขาย มีจ านวน 112 คน คิดเป็น 28.00% และน้อยท่ีสุด คือ พนักงานมีความใส่ใจในการ

บริการ มีจ านวน 94 คน คิดเป็น 23.50% กระบวนการแกปั้ญหาของรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดส่วนมาก

ตอ้งการการให้บริการดว้ยความเต็มใจ และรวดเร็ว มีจ านวน 174 คน คิดเป็น 43.50% รองลงมา คือ 

สามารถหาศูนยบ์ริการไดทุ้กท่ี มีจ านวน 152 คน คิดเป็น 38.00% และนอ้ยท่ีสุด คือ อะไหล่ราคาถูก 

มีจ านวน 74 คน คิดเป็น 18.50% สภาพแวดลอ้มของรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดส่วนมากตอ้งการลดการ

ใช้พลงังาน จ านวน 150 คน คิดเป็น 37.50% รองลงมา คือ นวตักรรมใหม่ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยี

ไฮบริด จ านวน 140 คน คิดเป็น 35.00% และน้อยท่ีสุด คือ เทคโนโลยีความปลอดภยัของตวัรถ  มี

จ านวน 110 คน คิดเป็น 27.50% 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อแรงจูงใจซ้ือ 

 ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเกิดแรงจูงใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยมีปัจจยัต่างๆ ส่วนมากมีปัจจยัอนัดบั 1 คือ มีศูนยบ์ริการท่ี

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.1150 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9322 อนัดบั 2 คือ มีระบบการ

ควบคุมการขบัข่ีท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.1000 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9366 อนัดบั 3 คือ ห้อง

ผูโ้ดยสารกวา้งขวางนั่งสบาย มีรูปลักษณ์ท่ีสวย และทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 4.0925 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.7618 อนัดบั 4 คือ ฟรี !! ค่าบริการหลงัการขาย 3 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.0925 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.9526 และอนัดบัทา้ยสุด คือ ราคามีความเหมาะสมรถยนตท่ี์ตอ้งการ จ านวนเงินดาวน์

นอ้ย ดอกเบ้ียต ่า มีค่าเฉล่ีย 3.9650 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9466 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจ

มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.0685) 

สรุปผลการวจัิย 

  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากผลการศึกษ าข้อ มู ลทั่ วไปของผู ้ เลื อก ซ้ื อรถยนต์ โตโยต้ าไฮบ ริด  ใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ผูท่ี้เลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริด ในกรุงเทพมหานคร และ
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ปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาโท 

ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ รายไดสู้งกวา่ 45,000 บาท เป็นส่วนมาก 

  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริด

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล     

  จากผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาพบวา่ส่วนใหญ่บุคคลท่ี

เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ หรือเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริด คือ พ่อ - แม่ รุ่นของ

รถยนต์โตโยตา้ไฮบริด คือ Camry Hybrid สาเหตุท่ีเป็นแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริด คือ ไร้

เสียงรบกวน ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมกัจะทราบจากป้ายโฆษณา ระยะเวลาในการซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้

ไฮบริดมากกว่า 2 ปีข้ึนไป สถานท่ีซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริด คือ ท่ีงานมอเตอร์โชว ์และราคาค่า

น ้ามนัต่อเดือนมากกวา่ 3,001 บาท ข้ึนไป เป็นส่วนมาก 

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล     

  จากผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามพิจารณาพบวา่ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบรถยนตท่ี์มีห้องโดยสารกวา้งขวางนัง่สบาย ใน

ด้านของปัจจยัด้านราคาต้องมีความเหมาะสมกับรถยนต์ท่ีต้องการ สถานท่ีซ้ือรถยนต์จะเป็น

ศูนยบ์ริการใกลบ้า้น ส่วนลดเงินสด 100,000 บาท มีบริการรวดเร็วหลงัการขาย มีการให้บริการดว้ย

ความเตม็ใจ และรวดเร็ว และมีนวตักรรมใหม่ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยไีฮบริด เป็นส่วนมาก 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ าแนกตามปัจจัยที่มีความส าคัญต่อแรงจูงใจ

ซ้ือ 

 ปัจจัยท่ี มีความส าคัญต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยมีปัจจยัต่างๆ ส่วนมากมีปัจจยัอนัดับ 1 คือ มีศูนยบ์ริการท่ี

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี อนัดบั 2 คือ มีระบบการควบคุมการขบัข่ีท่ีปลอดภยั อนัดบั 3 คือ หอ้งผูโ้ดยสาร

กวา้งขวางนั่งสบาย มีรูปลกัษณ์ท่ีสวย และทนัสมยั อนัดบั 4 คือ ฟรี !! ค่าบริการหลงัการขาย 3 ปี 
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และอนัดบัทา้ยสุด คือ ราคามีความเหมาะสมรถยนตท่ี์ตอ้งการ จ านวนเงินดาวน์นอ้ย ดอกเบ้ียต ่า มี

ค่าเฉล่ีย 3.9650 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9466 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 

4.0685) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ระดบัพอใจมาก ในทุกปัจจยัในการซ้ือ

คอนโดมิเนียม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  ระดับการศึกษา, รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ, อายุ, 

สถานภาพ , อาชีพ  ไม่มีความแตกต่างต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบริดของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครเป็นผูต้ดัสินใจ, ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือรุ่น

ใด, ท  าไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือ, ไม่มีความแตกต่างต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ในปัจจยัด้านการได้รับขอ้มูลข่าวสาร, ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด, 

ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า

ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบของรถยนต์, 

ดา้นราคาของรถยนต์, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ด้านสถานท่ีในการเลือกซ้ือ, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้าน

บุคลากรท่ีให้บริการ, ดา้นกระบวนการให้บริการไม่มีความแตกต่างต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้

ไฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

7. เพศ T-test 0.3348 ปฏิเสธ 

8. อาย ุ F-test 0.0654 ปฏิเสธ 

9. สถานภาพ T-test 0.4381 ปฏิเสธ 

10. ระดบัการศึกษา F-test 0.0000 ยอมรับ 

11. อาชีพ F-test 0.2016 ปฏิเสธ 

12. รายได ้ F-test 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

8. ใครเป็นผูต้ดัสินใจ F-test 0.4327 ปฏิเสธ 

9. ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือรุ่นใด F-test 0.3341 ปฏิเสธ 

10. ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ F-test 0.7059 ปฏิเสธ 

11. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร F-test 0.0001 ยอมรับ 

12. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด F-test 0.0049 ยอมรับ 

13. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน T-test 0.0003 ยอมรับ 

14. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร F-test 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

8. ดา้นรูปแบบของรถยนต์ F-test 0.0012 ยอมรับ 

9. ดา้นราคาของรถยนต์ F-test 0.0001 ยอมรับ 

10. สถานท่ีในการเลือกซ้ือ F-test 0.1037 ปฏิเสธ 

11. ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.4524 ปฏิเสธ 

12. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ F-test 0.2168 ปฏิเสธ 

13. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ F-test 0.0023 ยอมรับ 

14. ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ F-test 0.2456 ปฏิเสธ 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกนั พบว่า ระดบัการศึกษา, รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน  ท่ี แตกต่างกัน มี อิท ธิพล ต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าไฮบ ริดของผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของวรัตม์ ปกรณ์ธนกิจ. (2549). ได้ท าการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ และปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบั 

การศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัจะใหค้วามส่าคญักบัการซ้ือโดยพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด แตกต่างกนั 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร, ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภค

ซ้ือท่ีใหน, ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สอดคล้องกบังานวิจยัของพิชชาภา กิตตินันท์วฒันา. (2555). ได้ท าการศึกษา เร่ือง ทศันคติและ

แรงจูงใจของผู ้บ ริโภค ท่ี ส่ งผล ต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้รถยนต์ นิสสันมาร์ช  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ ดา้นความสนใจ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการ

เลือกใชร้ถยนตนิ์สสัน มาร์ช ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือรถยนตนิ์สสัน 

มาร์ส เพื่อประหยดัน ้ ามัน เพื่อใช้สอย และเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาจากระบบขนส่งมวลชนโดยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของรถยนต์, ดา้นราคาของรถยนต์, ดา้น

การน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ไฮบริด

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิชญช์มญชุ์ พรมรัตน์. (2555). ไดท้  าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตพ์ลงังานมาตรฐานสากลความปลอดภยั (รถยนตอี์โค(  

 ในอนาคต พบวา่ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 4P’ ซ่ึงประกอบดว้ย 

ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และสุดทา้ย คือ ดา้นส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ

ดา้นสถานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นอยา่งมาก 
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ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

1. เป็นแนวทางในการเลือกท าตลาดของผูผ้ลิตรถยนต์โตโยตา้ไฮบริดทราบถึงความ

ตอ้งการของประชากรในรุ่นท่ีไดรั้บความนิยมจากการส ารวจของประชากรส่วนใหญ่ 

2. ผูผ้ลิตรถยนต์โตโยต้าไฮบริดควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับ

ข่าวสารได้ชัดเจน และควรมีการน ารถยนต์โตโยตา้ไฮบริดออกแสดงตามงานมอเตอร์โชวต่์างๆ 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัเทคโนโลยไีฮบริดมากข้ึน 

3. เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการสามารถ Focus รุ่นของรถยนต์โตโยตา้ไฮบริด เพื่อ

น าไปต่อยอดเพื่อท าโปรโมชั่นต่างๆ การผลิตรูปแบบของรถยนต์ การออกแบบภายในห้อง

ผูโ้ดยสาร ใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

3. การศึกษาคร้ังน้ีใช่กลุ่มตัวอย่างจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยการสุ่มเลือกใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และศึกษาเฉพาะรถยนต์โตโยต้าไฮบริดเท่านั้ น หากจะ

ท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มรุ่นของรถยนตใ์หค้รอบคลุมมากข้ึน 

4. หากท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการเก็บขอ้มูลมากกว่าหน่ึงวิธี เพื่อให้การแปล

ความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมาก

ยิง่ข้ึน   
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATION TO BUY COSMETICS THROUGH 
CONVENIENCE STORES OF CONSUMERS IN BANGKOK 

 

มยุรา สุขเอี่ยม 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา  (1( พฤติกรรมการซ้ือและการบริโภค
เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ (2( ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ (3( ความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากร้านสะดวกซ้ือในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 404  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากร้านสะดวกซ้ือในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สูงกวา่ 20001 บาท 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

4. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัในการเลือกซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจ ลกัษณะการใชง้าน ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ และโอกาสในการซ้ือมีอิทธิพลต่อ
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แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 

6. ปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั
ทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, เคร่ืองส าอาง, ร้านสะดวกซ้ือ 
 

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. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และมีการพฒันาอยา่ง 

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ  (Convenience Store) ซ่ึงเขา้มาเป็นส่วน

ส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร ท่ีมีชีวิตประจ าวนัท่ี เร่งรีบ แข่งขนักบัเวลา และ

ชอบความสะดวกสบายเพราะร้านสะดวกซ้ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของชีวิตคนกรุงเทพ 

ได้อย่างดี มีหลายสาขา ทั้งน้ีตามสถานีบริการน ้ ามนัทัว่ไปก็ มีธุรกิจคา้ปลีกประเภทสะดวกซ้ือ

ให้บริการโดยให้บ ริการ  ตลอด 24 ชั่วโมง ร้านสะดวกซ้ือมีสินค้าท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั รวมถึงสินคา้อุปโภคเช่นเคร่ืองส าอางเป็นต้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วน

บุคคลใหไ้ดม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะ สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง 

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มกัมีวิถีชีวิตท่ีมีแต่ความเร่งรีบ โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตของ

ครอบครัวคนเมือง ทั้งคนวยัท างาน คนท่ีก าลงัศึกษาในเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงและการขยายตวัของธุรกิจ ท าให้คนหัน

มาดูแลและใส่ใจสุขภาพ และผิวพรรณ รวมถึงบุคลิกภายนอกใหดู้ดีอยูเ่สมอ เคร่ืองส าอางจึงถือเป็น

ปัจจยัส าคญัของคนในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก เพราะเคร่ืองส าอางจะช่วยปกปิดร้ิวรอย และเพิ่มเติม

สีสันบนใบหน้า ให้ออกมาดูดีมากยิ่งข้ึน จึงเกิดเป็นงานวจิยัดงักล่าวท่ีตอ้งการศึกษาพฤติกรรมและ

ปัจจยัรวมถึงความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ท าให้

ทราบทศันคติซ่ึงหมายถึงความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก ความคิดเห็นและแนวโน้มช่องทางร้าน

สะดวกซ้ือมากยิง่ข้ึน 

 

 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ 
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3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวก
ซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้รับเฉล่ียต่อเดือน และ
อาชีพท่ีแตกต่างกนั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูซ้ื้อเคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ี
เลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ีเลือกซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการ
ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีแตกต่างกนั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้าน
สะดวกซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3.ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกัน  กัน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือ 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากร ( Population( ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
เคร่ืองส าอางจากร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง (Sample( ท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 400 คน ซ่ึงค านวณจากสูตร 
ไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 50 เขต    

2. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ มีนาคม 2559 - เมษายน 2559 
3.ตวัแปรในการศึกษา 
 3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable( ประกอบไปดว้ย 
  3.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดรั้บเฉล่ียต่อ
เดือน 
  3.1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
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    -  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product( 
    -  ดา้นราคา (Price( 
    -  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place( 
    -  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion( 
    - ดา้นบุคคล (People( 
    -  ดา้นเทคนิคและกระบวนการ (Process( 
    -  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence( 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables( ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ซ้ือ

เคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าจ ากดัความในการวจัิย 

แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดย

บุคคลจงใจ กระท าพฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี ต้องการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan 

1996) 

ส าอาง เป็นค านาม แปลวา่ เคร่ืองส าหรับแต่ง. ในภาษาไทยเรียกเคร่ืองแป้ง เคร่ืองแต่งหนา้ 

เช่น แป้ง ลิปสติก รูจทาแก้ม ว่า เคร่ืองส าอาง.  ถ้าเป็นราชาศพัท์จะใช้ว่า เคร่ืองพระส าอาง.  ค า

ลกัษณนามท่ีใชก้บัค าวา่ เคร่ืองส าอาง คือค าวา่ ช้ิน อยา่ง ชนิด ยีห่้อ   เช่น ฝากซ้ือเคร่ืองส าอางสัก 2 

ช้ินนะ.(บทวทิยรุายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”. 2550, ตุลาคม 21(.   

 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1.ท าใหท้ราบทศันคติซ่ึงหมายถึงความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก ความคิดเห็นและแนวโนม้

ช่องทางร้านสะดวกซ้ือ 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางสามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาไป 

ประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ตลอดจนถึงผูท่ี้สนใจไดท้ราบขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวก

ซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในงานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 แรงจูงใจ หมายถึง แรงพลกัดนัของบุคคลในการใชค้วามรู้ความสามารถ ของตนเองในการ

ท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยความเตม็ใจ 

เคร่ืองส าอาง หมายถึง วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช ้ทา ถู นวด โรย พน่ หยอด ใส่ อบ หรือดว้ย

อ่ืนใด ต่อ ส่วน หน่ึงส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมใหเ้กิดความ

สวยงาม ตลอดจนเคร่ืองประทินผวิต่างๆดว้ย (พระราชบญัญติั เคร่ืองส าอาง 2517( 

- เพศ  - อายุ 
- การศึกษา - รายได ้
- อาชีพ 
 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

 

 
 
 
 
 
 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทาง
ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

- ใครเป็นผูใ้ชห้ลกั 
- ประเภทเคร่ืองส าอาง 
- เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
- ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ 
- สถานท่ีเลือกซ้ือ 
- ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
 

ตัวแปรตาม 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 ชวัลนุช สินธรโสภณ (2556) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานครจากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65 อายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท ปัจจยัเพศ 
ปัจจยัการศึกษา ปัจจยัอาชีพ ปัจจยัด้านสินคา้ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และปัจจยัด้านการสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ  ไม่ส่งผลต่อมูลค่าสินคา้ท่ีซ้ือต่อคร้ังท่ีร้าน
เซเวน่อีเลฟเวน่ ส่วนปัจจยัอาย ุปัจจยัรายไดต่้อเดือน ปัจจยัสถานภาพ ปัจจยักระบวนการ และปัจจยั
บุคคลากร ส่งผลต่อมูลค่าสินคา้ท่ีซ้ือแต่ละคร้ังท่ีร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ 
  วโิรจน์ ตระกูลสุขสันต์ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 20 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครยกเวน้  ด้านราคาท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า 7- Catalog ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตากต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า 7- 
Catalog ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตากต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 7- Catalog ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ตาก 
 รจนา มะลิวัลย์  (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 7- Catalog ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัตาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-45 ปี มีสถานะ
สมรสแล้ว การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10000-15000 บาท ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า 7- 
Catalog ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตาก 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

 อัศราพรรณ ภูจ าปา (2553) ไดศึ้กษาบุคลิกภาพและทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
แบรด์เคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคในจังหวดัปทุมธานี พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ 
การศึกษา รายได้ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
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ปทุมธานี บุคลิกภาพมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกแบรนด์เคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานี มีจ านวน 2 ตวั คือ บุคลิกภาพแบบซับซ้อน  รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบห้าวหาญมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนดเ์คร่ืองส าอางเอเชีย  
 
 คงศักดิ์ ฉันทภักดี (2553) ไดศึ้กษาทศันคติของผูช้ายกลุ่มเมโทรเซ็กชวลในช่วงอายุ 20-40 

ปีต่อเคร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่  มีอายุ 20-25 ปี (ร้อยละ 53.0) 

มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 77.00) เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา (ร้อยละ 35.00) จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี (ร้อยละ 72.00) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง พบว่า ระดบัการศึกษา มีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับเมโทรเซ็กชวลอย่างมีนัยส าคญั การศึกษาในคร้ังน้ี

สามารถน าไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 

 ณฐัพล เสตกรณุกูล (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภคในร้านคา้ปลีก : กรณีศึกษาร้านสุขเจริญผล พบว่า ส่วนใหญ่ลูกคา้เป็นผูห้ญิง มีอายุ

มากกวา่ 40 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี สถานภาพ โสด อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาก

การวเิคราะห์ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือสินคา้ใน

ร้านคา้ปลีก 

ส่วนประสมการตลาด 

 วิชาญ มณีวงค์ (2556) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือและ
ร้านมินิมาร์ท ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคมีความชอบต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านคา้ปลีกแตกต่างกนั ซ่ึงผูค้า้ปลีกไดพ้ยายามท่ีจะนาเสนอสินคา้และบริการท่ีเป็นจุด
แข็งและเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของตนเองมานาเสนอผูบ้ริโภคให้มีความชอบร้านคา้ปลีกของตนเอง เช่น 
ร้านเซเวน่อีเลฟเวน่จะนาเสนอสถานท่ี /ทาเลท่ีตั้ง ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สมกบัราคาท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งจ่ายแพงกวา่ ขณะท่ีร้านมินิมาร์ทอ่ืนๆทัว่ไป ก็จะนาเสนอกระบวนการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และ
ราคาท่ีจูงใจผูบ้ริโภคให้มาใชบ้ริการ จานวนสาขาและความพร้อมในการให้บริการทางดา้นจานวน
สินคา้ของร้านคา้ปลีกเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีใชบ้ริการและเกิดความชอบต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั เน่ืองจากเป็นความสะดวกสบายสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดเ้ป็นอยา่งดี  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

191 
 

 
  ดวงกมล ศรีอมรชัย (2557) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานเอกชน มีรายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ภาพลกัษณ์องคก์รไม่
มีความสัมพัน ธ์กับการตัดสินใจเลือก ซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภค ท่ี เซ เว่น อี เลฟ เว่นใน เขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในทางตรงกนัขา้มพบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้และ
ความไวว้างใจในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่น
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 อุษณีย์ พุกกะมาน (2552) ได้ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านสะดวกซ้ือ 
จังหวดัร้อยเอ็ด พบว่ามีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผูป้ระกอบการท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ท าเลท่ีตั้ง ระยะเวลาในการด าเนินงาน แหล่งเงินทุน 
และขนาดเงินลงทุนต่างกนัมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาด
ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ ทราบขนาดตวัอยา่งของ  W.G. Cochran โดยก าหนดระดบั
ค่าความเช่ือมนัร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, 
หนา้ 74) ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
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เม่ือ n = จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
    p=สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม 0.50 
    z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (0.05( 

e = ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = 0.05 
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n = 384.16 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดป้รับเป็นจ านวน 404 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค ร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม 
(questionnaires)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ลกัษณะ

ข้อมูลจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัไดเ้ขา้พบกลุ่มตวัอยา่ง และอธิบายวตัถุประสงค์ของการแจกแบบสอบถามเพื่อขอ

ความกรุณาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอยา่งตามเขตต่างๆ โดยก าหนดเก็บขอ้มูลกลบัคืนภายใน 30

นาที 

2. เม่ือครบก าหนด ผูว้จิยัไดติ้ดตามเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน

และมีความสมบูรณ์จ านวน 404 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจ ัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบ
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าความถ่ี (frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage)  

2. ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (frequency 
distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 

3. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถ่ี 
(frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 

4. ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (mean) ค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าต ่าสุด (min) และค่าสูงสุด (max) 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

193 
 

5. การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ T-Test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีระดบั 0.05 
ท าการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลงัการทดสอบความแปรปรวน  
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 76.49 อายุ 26-35ปี คิดเป็นร้อยละ 69.06 

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 78.96  รายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 20,001 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 57.43 อาชีพพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อยละ 71.53 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 404 ชุด พบวา่ ส่วนใหญ่นั้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง

ในร้านสะดวกซ้ือตวัเองเป็นผูใ้ช้หลัก   ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือท่ีท่านซ้ือเป็น

ประจ าคือลิปสติก  เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือคือ สะดวก 

ช่วงเวลาท่ีท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือ คือช่วงเวลา 17.00 -19.00 น. ส่วน

ใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือใกลบ้า้นมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือคือตวัเอง ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือ คือนอ้ยกวา่ 1 เดือนคร้ัง 

 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 404 ชุด พบว่า ส่วนใหญ่ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือท่ีท่านใช้เป็นประจ า คือ Mistine ราคาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

คในร้านสะดวกซ้ือท่ีซ้ือเป็นประจ า คือ 101-250 บาท ร้านสะดวกซ้ือ ท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง คือ ร้านสะดวกซ้ือใกล้บ้าน ส่วนใหญ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางในร้านสะดวกซ้ือใหค้วามส าคญั คือ โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 

ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวก
ซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
จากการส ารวจพบว่า แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือเพราะหาซ้ือได้
ง่าย ค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือเพราะมี
ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 3.45 แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือเพราะ
ราคาถูก ค่าเฉล่ีย 3.40แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือเพราะราคาถูก 
ค่าเฉล่ีย 3.40 แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือเพราะราคาถูก ค่าเฉล่ีย 
3.40 แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือเพราะโปรโมชั่นส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉล่ีย 3.37 และมั่นใจว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางร้านสะดวกซ้ือมีความหลากหลาย 
ค่าเฉล่ีย 3.34ตามล าดบั 
 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 จากการวจิยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้าน
สะดวก 

ซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  t-test 0.002 ยอมรับ 
อาย ุ F-test 0.396 ปฎเิสธ 
ระดบัการศึกษา  F-test 0.000 ยอมรับ 
รายได ้  F-test 0.001 ยอมรับ 
อาชีพ  F-test 0.001 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภค  
ใครเป็นผูใ้ชห้ลกั F-test 0.00 ยอมรับ 
ประเภทเคร่ืองส าอาง F-test 0.00 ยอมรับ 
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ F-test 0.00 ยอมรับ 
ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ F-test 0.00 ยอมรับ 
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สถานท่ีเลือกซ้ือ F-test 0.00 ยอมรับ 
ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ F-test 0.00 ยอมรับ 

ความถ่ีในการซ้ือ F-test 0.05 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ F-test 0.00 ยอมรับ 
ดา้นราคา F-test 0.00 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย F-test 0.00 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.00 ยอมรับ 

 
ปัจจัยส่วนบุคคลขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
แตกต่างกนัจึงปฎิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ เพศ การศึกษา
รายไดแ้ละ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
ช่องทางร้านสะดวก ซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัในการ

เลือกซ้ือ ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ ลกัษณะการใชง้าน ส่ือ

ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือและโอกาสในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับ

สมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี 

 อุบลรัตน์ เหมะวงษ์และ ณัฐแก้ว ข้องรอด (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีร้านสะดวกซ้ือเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พบวา่ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีร้านสะดวกซ้ือ เขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ าแนกตามเพศ พิจารณาโดยภาพรวมแลว้ 
ไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ และจ านวน
สมาชิกในครอบครัว พิจารณาโดยภาพรวมแลว้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05 

พิไลลักษณ์ช่ืนสุขศรี(2556)ได้ท าการวิจยัการศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัย
ดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง พบวา่ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัการซ้ือรองพื้นเพื่อใชแ้ต่งหนา้เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเองในดา้น
การแสวงหาขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเช่นนิตยสาร Internet 
การรีวิวต่างๆในดา้นการประเมินทางเลือกผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัการ
เลือกจากคุณภาพท่ีตรงตามความตอ้งการในดา้นการตดัสินใจซ้ือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
ให้ความส าคญักบังบประมาณท่ีมีในดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะกลบัไปซ้ือสินคา้ซ ้ าถา้พอใจในสินคา้ 

ชลกานต์มะโหธร(2554)ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท
ผลิตภณัฑ์ส าหรับแต่งหน้าท่ีน าเขา้จากต่างประเทศของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาสภาพการใช้และการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์ส าหรับแต่ง
หนา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ผลการวิจยัสรุปผลไดด้งัน้ี การศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อแสดงให้เห็นวา่
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูซ้ื้อมากท่ีสุดคือเพื่อน  
 
ส่วนประสมทางการตลาด  ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ดงัน้ี 

ทศัไนย โฆษะปัญญาธรรม (2552)ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ของนักศึกษามหาวิทยาลยับูรพาโดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 คน ซ่ึงได้วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดคือเร่ืองของ
คุณภาพโดยมีค่าเฉล่ียนอยู่ท่ี 4.32 คะแนน ปัจจยัรองลงมาคือด้านราคา โดยราคาเคร่ืองส าอาง
เหมาะสมกบัคุณภาพโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.01 คะแนนปัจจยัต่อมาคือช่องทางการจดัจ าหน่าย คือมี
การจดัเป็นสัดส่วน สามารถเขา้ถึงไดง่้ายโดยมีค่าเฉล่ีย3.83คะแนน ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดคือ
การลดราคาสินคา้โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 คะแนน 

ณัฐชา ประวาลปัทม์กุล (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง ของ
นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรี พบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางไดจ้  าแนกเป็น 5 ดา้น 
ได้แก ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการคน้หาขอ้มูล ด้านการประเมินผลขอ้มูล ด้านการตดัสินใจซ้ือ 
และด้านการประเมินผลหลงัการซ้ือ จากการศึกษาในคร้ังน้ี โดยภาพรวม พบว่าพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกิดจากการใช้เคร่ืองส าอางยี่ห้อนั้นเป็นประจ า และแหล่งขอ้มูลท่ีได้รับ
ความรู้เพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่มาจากโทรทศัน์ 
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ดุษฏี วิชัยเมฆพัตร (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของสตรีต่อเคร่ืองส าอางเกาหลีใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองส าอางจากประเทศไทยมากท่ีสุด โดยให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากการวจิยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวก 
ซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยแบ่งขอ้เสนอแนะเป็น 4 ส่วน ตาม 4P’s ดงัน้ี 

1. 1.Product ในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวก 
ซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ ลิปสติก และเหตุผล

ส่วนใหญ่ท่ีประชากรเลือกใช ้คือ สะดวก  

2. Place ในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชากรเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านสะดวกซ้ือใกลบ้า้นมากท่ีสุด 

3. Price ผลิตภณัฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดส าหรับผิวหนา้ท่ีประชากรเลือกซ้ือ ราคาอยูท่ี่ 101-

250 บาท 

4. Promotion ประชากรส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่น ผา่นทาง ทีว ี

วทิยุ และส่ือออนไลน์ต่างๆ เนน้จุดขายไปท่ีความหลากหลาย ขอเคร่ืองส าอาง สามารถซ้ือ

ใชไ้ดจ้ริง โดยเนน้ไปในกลุ่มของสาววยัท างาน 

IMC 

1. การส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ารโฆษณาผา่นส่ือต่างๆโดยใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงในการ
แนะน าผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และคุณค่าของสินคา้ เนน้ความหลากหลายของสินคา้ 

2. การขายโดยบุคคล เช่นการใชพ้นกังานประชาสัมพนัธ์ในห้างสรรพสินคา้ เพื่อชกัชวนให้
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 

3. การประชาสัมพนัธ์ โดยการติดป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆและตึกส านกังาน และป้ายดิจิตอล
ตามสถานีรถไฟฟ้า 

4. ส่งเสริมการขายโดยการท าโปรโมชั่นเช่น ซ้ือสินคา้รวมถึง 100 บาทแลกสินคา้เทสเตอร์ 
หรือ ส่วนลดราคาสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางเป็นตน้ 

5. การส่งเสริมการตลาดทางตรงเช่น การขายผา่นแคตตาล็อกต่างๆเช่น 7 –catalog การสั่งซ้ือ
ผา่นไปรษณียเ์พื่อลดตน้ทุนการเช่าร้าน  
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แรงจูงใจในการซ้ือผลติภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Purchasing Motivation of Toner Products in Counter Brand in Bangkok Metropolitan Area 
 

สุขธัญญาพชัร์  ซ ามะกุล 

นกัศึกษา โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม
การเลือกซ้ือและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ ผ่าน
ช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ 
Quantitative Research  (มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 401 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบสอบถาม และ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้งอิงท่ีใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) โดยมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 การทดสอบ
สมมติฐานเป็นการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และจบการศึกษาปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ผูใ้ชห้ลกัคือ ตวัเอง  
ลกัษณะเน้ือผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ท่ีใชเ้ป็นชนิดน ้า เหตุผลท่ีเลือกใชเ้พื่อท าความสะอาดส่ิงสกปรกบน
ใบหนา้ ช่วงเวลาเยน็ท่ีบา้น อิทธิพลในการเลือกซ้ือคือตวัเองความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์โทนเนอร์มี
การใชทุ้กวนั  ตราสินคา้ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ นีเวีย ราคาท่ีเลือกซ้ืออยูร่ะหวา่ง 301-500 บาท สถานท่ี
ท่ีเลือกซ้ือ Watson และ Boots โดยการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในการเลือกซ้ือคือ มีส่วนลดในการ
ซ้ือสินคา้  แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ผ่านช่องทาง Counter Brand ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ การซ้ือผ่าน Counter Brand นั้นเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาก
ท่ีสุด  รองลงมา การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์เพราะ มัน่ใจในการซ้ือโทนเนอร์เพื่อปรับ
สภาพผวิ มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ช่วยท าความสะอาดไดอ้ยา่งหมดจด การส่งเสริมการขายผา่น 
Counter Brand ท าให้มีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ง่ายข้ึน และตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์เพื่อท าความสะอาดผวิหนา้ 
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ผลการวจัิยพบว่า  
1 . ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้น อายุ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูใ้ชห้ลกั ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
สถานท่ีใช ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจซ้ือผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ผ่านช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นช่วงเวลาท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์แตกต่างกนั 
ไม่ มี อิท ธิพลต่อต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โทนเนอร์ ผ่าน ช่องทาง Counter brand ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาผลิตภณัฑ์ สถานท่ีเลือกซ้ือ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์
ผ่านช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 แต่ดา้นตรายี่ห้อสินคา้แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ 
ผา่นช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ  แรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์, Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

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 
 

บทน า 
เคร่ืองส าอางเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างมาตั้งแต่อดีตและพฒันารูปแบบมาจนถึงปัจจุบนั ให้ตามกบั

ยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ปฏิเสธไม่ได้ว่าเคร่ืองส าอางเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัซ่ึงใน
ปัจจุบนัทั้งชายและหญิงต่างให้ความส าคญักบัผิวพรรณมากข้ึน ในตลาดโลกได้แบ่งออกเป็น 4 
ประเภทใหญ่ๆคือ ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม (make-up  (เคร่ืองหอม ( Fragrance  (ผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดร่างกาย ( Bath and shower  (ผลิตภณัฑดู์แลผวิ ( Skin care( 
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ตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทย เป็นธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ือง ถึง จะอยู่ในยุคสมยัท่ีมีเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งมีการฝืดเคือง ส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑ์ความ
งามท่ีมากท่ีสุด คือ กลุ่ม สกินแคร์ มีมูลค่าถึง 400,000 ลา้นบาท เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อบ ารุงผวิขาว 48%  

ผลิตภณัฑ์เพื่อบ ารุงผิว ทัว่ไป 43% และผลิตภณัฑ์เพื่อบ ารุงผิวให้คุณประโยชน์เฉพาะ 9% 
นิตยสาร SMEs (4 กรกฎาคม 2557 ) แต่การบริโภคเคร่ืองส าอาง กลุ่ม สกินแคร์ ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์
ครีมบ ารุงผิวหน้า มียอดขายและการขยายตวัท่ี  เพิ่มข้ึนสูงมากในทุกๆปี และยงัเป็นสินคา้ท่ีมีให้
เลือกมากมายมากยิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง การแข่งขนัธุรกิจ จะตอ้งมีการคิดส่ิงใหม่ออกมาอยู่เสมอ
เพื่อท่ีจะเขา้ตีตลาด ตลาดในภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทย  เป็นธุรกิจท่ีโตเร็ว ซ่ึงท าให้มีการ
แข่งขนัทางการตลาดธุรกิจ ท าให้มีการคิดสร้างสรรคผ์ลิตใหม่ออกมาก เขา้ตีตลาดอยา่งไม่ขาด ท า
ให้มูลค่าตลาดมีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา ส าหรับผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงท่ีมี ทั้ งกลางวนัและ
กลางคืน จะช่วยให้ความชุ่มช่ืน ลดความหมองคล ้ าและตา้นอนุมูลอิสระช่วยปรับสีผิวให้ กระจ่าง
ใสข้ึน กลุ่มสินคา้ใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุระหว่าง 20 ปีข้ึนไป ท่ีมีความตอ้งการ 
ดูแลผิว และเน้นการเจาะตลาดให้เขา้กบักลุ่มผลิตภณัฑ์ เพื่อความงามส าหรับสาวท างานออฟฟิศ 
เพราะ การซ้ือของสาวออฟฟิศจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่และราคาไม่แพง การใชจ่้ายในการซ้ือ
จะใชเ้งินสด 80% และใชบ้ตัรเครดิต 57% เพราะตอ้งการส่วนลด การท่ีเจาะกลุ่มสาวท างานเพราะ
ยงัมีช่องว่างใน การตลาดสูง ถา้เทียบกบัการเขา้ไปเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคระดบับน ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี
ความจงรักภกัดีกบัตวั สินคา้แบรนดท่ี์ใชก้นัเป็นประจ า (ไทยโพสต์ , 2552)  

ธุรกิจเคร่ืองส าอางมีอตัราการเจริญเติบโตมากข้ึนเร่ือย ๆ และมีอุตสาหกรรมดา้นความงาม
เกิดข้ึนใหม่เป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับและขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาด
และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจ าหน่าย เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดส่งผลให้
ตลาดเคร่ืองส าอางมีแนวโนม้การแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือยๆ เคาเตอร์แบรนด์ จึงเป็นอีกแนวทางเลือกหน่ึง
ท่ีเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายท่ีสะดวกและมีตัวเลือกสินค้าหลากหลาย สร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผูบ้ริโภคหากในชีวิตประจ าวนัท่ีเราใชเ้คร่ืองส าอาง การแต่งหนา้  ระหวา่งวนัท่ีเราตอ้งเจอทั้งมลพิษ
และมลภาวะ การลา้งหนา้ดว้ยโฟมหรือคลีนซ่ิงอาจจะท าความสะอาดส่ิงตกคา้งไม่หมด โทนเนอร์
จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง เพื่อปรับสภาพผิวและท าความสะอาดคราบมนับนใบหน้าจากครีมต่างๆ
ออกให้หมด ก่อนบ ารุงในส่วนถดัไป หากเราท าความสะอาดผวิหนา้ออกไม่หมด แน่นอนวา่ผลเสีย
ท่ีตามมาคือร้ิวรอยก่อนวยั ปัญหาผวิหนงั ไม่วา่จะเป็นสิวอุดตนั สิวผด เป็นตน้ 

จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผูท่ี้สนใจต้องการศึกษา ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ผ่านช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์และเพื่อท าการตลาดส าหรับผูผ้ลิตและผู ้
จ  าหน่ายผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1.2.1  (เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์

ผา่นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.2.2  (เพื่อศึกษาควา มแตกต่างพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีมีต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทน

เนอร์ผา่นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.2.3  (เพื่อศึกษาความแตกต่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทน

เนอร์ผา่นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานการวจัิย 

1 . ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่าง
กนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ผา่นช่องทาง Counter brand ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ผูใ้ชห้ลกั ลกัษณะเน้ือผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ี
เลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สถานท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ 
ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ผา่นช่องทาง 
Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ตรายีห่้อสินคา้ ราคาผลิตภณัฑ์ สถานท่ีเลือก
ซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์
โทนเนอร์ผา่นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ท าให้ทราบทศันคติซ่ึงหมายถึงความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก ความคิดเห็นและแนวโนม้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ 

2. เพื่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์โทนเนอร์สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไป
ประยุกตใ์ช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลอด
จนถึงผูท่ี้สนใจไดท้ราบขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทน
เนอร์ผา่นช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามใน
การส ารวจ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการ
วจิยัไดด้งัน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 
- อาชีพ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั 
- ลกัษณะเน้ือผลิตภณัฑท่ี์ใช ้
- เหตุผลท่ีเลือกใช ้
- ช่วงเวลาท่ีเลือกใช ้
- สถานท่ีใช ้
- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีเลือกซ้ือ 
- ความถ่ีในการใช ้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

แรงจูงใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ ผา่น
ช่องทางเคานเ์ตอร์แบรนด ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอสิระ 
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
 
ทฤษฎีแรงจูงใจ 

สมพร สุทัศนีย์ (2542 : 29) ได้กล่าวไวว้่า การจูงใจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลมีความ
กระตือรือร้นหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการ
ท างาน โดยเฉพาะในองค์การ ผู ้น ามีหน้าท่ีโดยตรงในการจูงใจผูร่้วมงานเพื่อให้งานประสบ
ความส าเร็จ ทั้งน้ี เพราะมนุษยจ์ะท างานเต็มความสามารถหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัความเต็มใจในการ
ท างานการจูงใจเป็นเร่ืองของการสนองความตอ้งการท่ีท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจเพื่อท่ีจะปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

การิสัน (Garrison, 1997:208 อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540 : 40) ได้ให้ความหมายของ
แรงจูงใจวา่เป็นแรงขบัภายใน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมออกในระยะแรกเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละพฤติกรรมต่อไปเร่ือยๆเม่ือประสบผลส าเร็จ 

 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ 
การใช ้การประเมินผล ในผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเขาคาดหวงัวา่จะท าใหค้วามตอ้งการของเขาไดรั้บ
ความพอใจ (ศุภร เสรีรัตน์ , 2540 : 5) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า 35) ให้ความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลได้ท าการค้นหา (Searching) ได้ท าการซ้ือ(Purchasing) 
การใช้ (Using) มีการประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในตวัผลิตภณัฑ์และ 
บริการโดยคาดว่าจะตอบสนองต่อความตอ้งการของเขา หรือหมายถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจ 
และการกระท า ต่างๆ ของผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการเพื่อตอบสนอง 
ต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง มีกระบวนการตดัสินใจและมีลกัษณะของ 
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือทา การประเมินผล(Evaluating) การไดรั้บ (Obtaining) การใช ้(Using) 
และการด าเนินการภายหลงัการบริโภค (Disposing) สินคา้และบริการ 

 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

แมคคาที และ เพอรัล(McCarthy and Perreault. 1990 : 153) ได้ อธิบายความหมายของ
ส่วนประสมทางตลาด(Marketing mix) วา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

จากการศึกษาของ Kotler ( 1994 ( พบวา่ ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้ผูข้ายใชเ้พื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 
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1 . ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงท่ีถูกเสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ การก าหนด
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งนึกถึงปัจจยัต่างๆ เช่น คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯ 
และก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์เพื่อแสดงความแตกต่างและสร้างจุดยนืในใจ
ของผูซ้ื้อไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

2 . ราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงิน ผูบ้ริโภคจะท าการเปรียบเทียบ
คุณค่าของผลิตภณัฑ์กับราคา หากเห็นว่าคุณค่านั้ นสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ การ
ก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัมูลค่าท่ีผูซ้ื้อยอมรับเป็นหลกั 

3 . การจดัจ าหน่าย (Place) คือ สถานท่ีหรือตลาดท่ีใชเ้คล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูข้ายไปยงั
ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนัยอ่มมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของ
สินคา้นั้นๆ เป็นส าคญั 

4 . การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อกบัผูซ้ื้อเพื่อแจง้ข่าวสารหรือเพิ่ม
แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเนน้การท าใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ ไดแ้ก่ การใชส่ื้อ
โฆษณาให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย การจา้งพนกังานขายเพื่อแจง้ข่าวสารท่ีน่าสนใจแก่ผูซ้ื้อ การ
ส่งเสริมการขายนอกเหนือจากการโฆษณา เช่น การใหส่้วนลดพิเศษ และการใหข้่าวสารและการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร เป็นตน้ 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการส ารวจความพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ โทน เนอร์ ผ่าน ช่องทางเคาน์ เตอร์แบรนด์ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัได้ใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ 
ผา่นช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบนัจ านวน 401 คน ซ่ึง
ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างตามสูตรเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน ดังนั้ นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ ทราบขนาดตัวอย่างของ  W.G. 
Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ( กลัยา 
วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74 ( โดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวกการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บ
ข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
พรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ท่ี
ระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่องทาง
เคาน์เตอร์แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 เพศหญิง 
จ านวน  337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.03 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 26-35 ปี จ  านวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.15 อายุ 36-45 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 อายุ 18 - 25 ปี จ  านวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.44  ส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.08 สูง

กวา่ปริญญาตรี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67 และมธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ จ  านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.23 ส่วนใหญ่ รายไดต่้อเดือน 15 , 001-20 , 000 บาท จ านวน 196 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.87  รายไดต่้อเดือน สูงกวา่ 20 ,001 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 รายไดต่้อ
เดือน 10 , 001 - 15 , 000 จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 ส่วนใหญ่ อาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 

239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.69 อาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 12.21  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ส่วนใหญ่ผูใ้ชห้ลกัเป็นตวัเอง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.34 พ่อ-แม่ จ  านวน 71 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.70 คู่สมรส จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 ส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดน ้ า 
จ  านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 52.86 เจล จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19 ครีม จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.20 ส่วนใหญ่ เลือกใช้เพราะ ช่วยท าความสะอาดส่ิงสกปรกบนใบหน้า จ  านวน 

186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.38 กระชบัรูขุมขน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43 ปรับสภาพผิว 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.45 ส่วนใหญ่ เลือกช่วงเวลาเย็น จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.40 กลางคืน จ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 32.16 เชา้ จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 ส่วน

ใหญ่ เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีบา้น จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.08 รองลงมาคือท่ีท างาน จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 และมหาวิทยาลัย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 ส่วนใหญ่ 

อิทธิพลในการเลือกซื้้อคือตวัเอง จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.89 พนกังานขาย จ านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.45 คู่สมรส จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 ส่วนใหญ่ ใชผ้ลิตภณัฑ์โทน

เนอร์ทุกวนั จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.37  อาทิตยล์ะ 2-3 คร้ัง จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.69  อาทิต ยล์ะคร้ัง จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนใหญ่ เลือกใช้ยี่ห้อนีเวีย จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.19 Sk 2 จ านวน 74 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.45 นูโทรจีน่า จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือในราคา 301-
500 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16 ราคา 501-1,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.68 น้อยกว่า 300 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.69 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ Watsons Boots 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.39 ห้างสรรพสินคา้ จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 ร้าน
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สะดวกซ้ือ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ส่วนใหญ่เลือกมีส่วนลดในการซ้ือสินคา้ จ  านวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.69 มีสินค้าให้ทดลอง ณ จุดขาย จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.19 มี

พนกังานใหข้อ้มูล ณ จุดขาย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.44   
ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์โทนเนอร์ 

ส่วนใหญ่แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์มัน่ใจในการซ้ือผ่าน Counter Brand ว่า
เป็นสินคา้มีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์เพื่อปรับสภาพผิว มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.97มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ช่วยท าความสะอาดไดอ้ยา่งหมดจดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั
3.96  ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์เพื่อท าความสะอาดผิวหน้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91และการ
ส่งเสริมการขายผ่าน Counter Brand ท าให้ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ง่ายข้ึน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.91 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทน
เนอร์ ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศ รายได้ต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่องทาง Counter brand ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 แต่ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้น อาย ุการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ 
ผา่นช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ผูใ้ช้หลัก ลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ 
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ีใช ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง
กัน มี อิท ธิพ ล ต่อแรงจูงใจ ซ้ื อผ ลิตภัณฑ์ โทน เนอ ร์ผ่ าน ช่องท าง  Counter Brand ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคดา้นช่วงเวลาท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทน
เนอร์ ผา่นช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคาผลิตภณัฑ์ สถานท่ีเลือกซ้ือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑโ์ทนเนอร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ทน
เนอร์ผ่านช่องทาง Counter Brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นตรายี่ห้อสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
อิท ธิพ ล ต่ อ ต่ อแรง จู งใจ ซ้ื อผ ลิ ตภัณ ฑ์ โทน เน อ ร์  ผ่ าน ช่ อ งท าง  Counter brand ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

210 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-test (0.0000) ยอมรับ 
อาย ุ F-test (0.1835) ปฏิเสธ 
การศึกษา F-test (0.1397) ปฏิเสธ 
รายไดต่้อเดือน F-test (0.0010) ยอมรับ 
อาชีพ F-test (0.0654) ปฏิเสธ 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ผูใ้ชห้ลกั F-test (0.0285(  ยอมรับ 
ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ F-test (0.0000(  ยอมรับ 
เหตุผลท่ีเลือกใช ้ F-test (0.0196(  ยอมรับ 
ช่วงเวลา F-test (0.7363(  ปฏิเสธ 
สถานท่ีใช ้ F-test (0.0003(  ยอมรับ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล F-test (0.0003(  ยอมรับ 
ความถ่ีใชง้าน F-test (0.0002(  ยอมรับ 
สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ตรายีห่้อผลิตภณัฑ์ F-test (0.3329(  ปฏิเสธ 
ราคาผลิตภณัฑ์ F-test (0.0052(  ยอมรับ 
สถานท่ีเลือกซ้ือ F-test (0.0010(  ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ ์

F-test (0.0015(  ยอมรับ 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ ผา่น

ช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศ รายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรา
ภรณ์ ระหงส์ (2550) ได้ท าวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในธุรกิจขายตรงแอมเวยข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ระด้ับการศึกษาและรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ในธุรกิจขายตรงแอมเวย ์และณัฐพชัร์ ทิมดี (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทาง
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การตลาดของร้านเต็มรัก” พบว่า ผูบ้ริโภคสินคา้จากร้านเต็มรักท่ีมี อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดบริการในการซ้ือ
สินคา้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูบ้ริโภคสินคา้จากร้านเต็มรักท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการซ้ือสินคา้แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูใ้ชห้ลกั ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
สถานท่ีใช้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการใช้ผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล
แรงจูงใจซ้ือผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ผ่านช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ กอบแก้ว มะหะหมดั 
(2552) การตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และส่ือท่ีท าให้รู้จกัผลิตภณัฑ ์
ดา้นอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือท่ีเหมือนกนั คือ ประเภท
ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือต่อ
คร้ัง สถานท่ีซ้ือ และขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ์ท่ีพิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยดา้นอาย ุวฒิุการศึกษา ยงั
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ดา้นวุฒิการศึกษา อาชีพ ยงัมีความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ี
ท าให้รู้จกั เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ และด้านอาชีพ ยงัมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ท่ีเลือกซ้ือ และ
สุดทา้ยดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคท่ี์เลือกซ้ือ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคาผลิตภณัฑ์ สถานท่ีเลือกซ้ือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจซ้ือผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ ผ่าน
ช่องทาง Counter brand ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับและสุรีพร มิลิวงศ์ (2553  (การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรและศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพร ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีเพียง 3 
ปัจจยั คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( Beta= . 29 ( ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta= . 22 ( และดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย (Beta= . 16 ( และทั้ง 3 ปัจจยัร่วมกนัท านายการตดัสินใจซ้ือไดร้้อยละ 29 และ ค ารณ 
สันติพรวทิย์ ( 2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผวิหนา้

ยี่ห้อนีเวียส าหรับผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นค่าใชจ่้าย (บาท /เดือน  (มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองบ ารุงผิวหน้า
ยีห่อ้นีเวยีส้ าหรับผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน 

อาชีพ เพื่อสามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ผูใ้ช้หลัก ลักษณะเน้ือผลิตภณัฑ์ เหตุผลท่ี
เลือกใช ้ช่วงเวลา สถานท่ีใช ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ เพื่อสามารถน าขอ้มูลมา
เป็นแนวทางผูป้ระกอบการให้ความส าคญัดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์โทนเนอร์ ให้มีคุณสมบติัตรง
ตามความตอ้งการผูบ้ริโภค 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ตรายี่ห้อสินคา้ ราคาผลิตภณัฑ์ สถานท่ีเลือกซ้ือ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ สามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการให้
ความส าคญัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด การจดัท าโปรโมชั่นสินคา้ให้น่าสนใจ กลยุทธ์การตั้ง
ราคา เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1 . ควรท าการเก็บขอ้มูลมากกวา่หน่ึงวิธี เพิ่มหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือการวจิยั เพื่อใหก้าร
แปลความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน  

2. ควรท าการศึกษาซ ้ าในเร่ืองน้ี ติดตามผล ประเมินผล เป็นระยะ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั 
ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

3. ศึกษาจงัหวดัใกล้เคียง หาฐานขอ้มูลเพิ่มเติมจากจงัหวดัเดิม โดยเจาะฐานขอ้มูลเชิงลึก
เฉพาะกลุ่ม 
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ปัจจัยคุณภาพชีวติในการท างานทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานบริษัทเอกชน 

Quality of Work Life Factors Affecting to Work Efficiency by Employees of Private 
Organization 

 

กฤษฎา มูฮัมหมัด 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานบริษัทเอกชน (2( เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทเอกชน (3( เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชน 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม มีพนกังานจ านวนทั้งส้ิน 238 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวจิยัจ  านวน 148 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีคุณภาพรายขอ้ ได้แก่ 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอ านาจจ าแนก และคุณภาพทั้งฉบบั คือ ค่าความเช่ือมัน่ไดคุ้ณภาพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
 ผลการวจิยัพบวา่  

1. ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นความสมดุล
ระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.80) ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัจากสูงสุดไปต ่าสุดดงัน้ีคือ ด้านการยอมรับจากเพื่อน
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ร่วมงาน ( X = 3.33) ดา้นโอกาสกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถ ( X = 3.32) ดา้นค่าตอบแทน
ท่ีเพียงพอและยติุธรรม ( X = 3.12) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ( X = 2.96) ตามล าดบั 

2. ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.90) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ พนกังานบริษทัมีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงสุด คือ ดา้นค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการผลิต ( X  = 4.14) รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ( X  
= 3.95) และดา้นผลผลิต ( X  = 3.60) ตามล าดบั 

3. ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 70.90 พบวา่ปัจจยัดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติ
ส่วนตวัมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม และการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั 

  
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

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 

 

บทน า 

 การด าเนินธุรกิจในทุกประเภทอุตสาหกรรม ตอ้งการผลประกอบการท่ีดี ความเติบโตใน

ทุก ๆ ดา้นต่อไปในอนาคต พนกังานในองคก์รทุกคนเป็นหน่ึงฟันเฟืองในการขบัเคล่ือนองคก์รให้

สู่เป้าหมาย พนัธกิจท่ีองค์กรต่าง ๆ ได้ก าหนดไว ้การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว พนักงาน
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จะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท าให้เกิดการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ หน่ึงในนั้นคือคุณภาพชีวติในการท างานดา้นต่าง ๆ นั้น เพราะหากพนกังานมีคุณภาพ

ชีวิตในการท างานท่ีดี ก็ท  าให้พนักงานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร มีความสบายใจในการท างาน 

รู้สึกมัน่คงในการท างานและความปลอดภยั บริหารเวลาไดท้ั้งในเร่ืองชีวติส่วนตวัและเร่ืองงาน 

 คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นส่ิงซ่ึงสะทอ้นความผูกพนัและความพึงพอใจของพนกังาน

ในทุกระดบัชั้นท่ีมีต่อองคก์ร อนัเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความส าคญัต่อพนกังานใน

ฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงท่ีสุด ดว้ยการสร้างสภาพแวดลอ้มและระบบงานท่ีดี ไม่ใช่เพียง

แค่ลมปาก (lips service) เท่านั้น เพราะการพูดให้ดูดีนั้นใครก็พูดได ้แต่การกระท าต่างหากท่ีเป็นส่ิง

บ่งช้ีวา่ใช่ และผลสะทอ้นท่ีส าคญัดูไดจ้ากอตัราการเขา้ออกของพนกังาน (turnover rate) ในองคก์ร 

(สถาบนัท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในราชการ, 2559( 

 ดงันั้น เห็นไดว้า่การสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 

คุณภาพชีวิตการท างานจะส่งผลต่อการปฏิบติังาน และยงัเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดความตอ้งการท างาน 

ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษทัหรือองค์กร คือบรรลุเป้าหมายของทั้ง

บุคคลในฐานะสมาชิกขององคก์รและกบัองค์กรเอง นอกจากน้ียงั ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอีกดว้ย ผูว้ิจยัจึงมีสนใจและเห็นความส าคญัในการศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานวา่

มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์รต่าง ๆ 

ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ ปรับปรุง ส่งเสริม ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชน 

 2. เพื่อศึกษาระดบัของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชน 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชน 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

มีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน 238 คน 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample size)ใชว้ธีิเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970, pp. 608-609) ขนาดประชากร 240 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีขนาด
ของความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวจิยัจ  านวน 148 คน  

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงระดบัของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานและระดบัของประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังาน  

2. ไดท้ราบถึงอิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

ตวัแปรอิสระ (Independent 

Variables) 

ตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. ด้านคา่ใช้จา่ย ต้นทนุของการผลติ 

2. ด้านกระบวนการ 

3. ด้านผลผลติ ผลลพัธ์ 

ปัจจัยคุณภาพชีวติในการท างาน 

1. คา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและยตุธิรรม 

2. สภาพแวดล้อมการท างานท่ีดมีีความ

ปลอดภยั 

3. โอกาสก้าวหน้าและการพฒันา

ความสามารถ 

4. การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

5. ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 
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 3. เพื่อเป็นแนวทางให้บริษทัน าขอ้มูลไปประยกุตใ์ชเ้พื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติในการท างาน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนไป 

 การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนักงานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง” ผูว้ิจยัได้ศึกษา ค้นควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ต ารา 

เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน พบวา่มีนกัวิชาการท่ีให้

ความสนใจและไดน้ าเสนอแนวคิดต่าง ๆ ไวด้งัต่อไปน้ี 

 Walton (1974) ได้เสนอแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 

ประการดงัน้ีคือ 

 1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม หมายถึง ค่าจ้างในรูปของเงินเดือน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยองคก์รไดจ่้ายให้กบัพนกังานเพื่อเป็นส่ิงตอบ

แทนท่ีพนกังานไดท้ างานกบัองคก์ร 

 2. สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีมีความปลอดภยั หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อ

อ านวยความสะดวกสบาย และปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 

 3. โอกาสก้าวหน้าและการพฒันาความสามารถ หมายถึง การพฒันาความก้าวหน้าและ

ความสามารถท่ีพนกังานมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจากองคก์รอยา่งเท่าเทียมกนั 

 4. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การท างานร่วมกนัของพนกังานในองคก์รเป็น

ความสัมพนัธ์ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 5. ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั หมายถึง การบริหารเวลาระหวา่งการท างานและ

ชีวติส่วนตวั 
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 Hackman & Suttle (1977) ได้อธิบายถึงหลักการส าคัญในการท าให้คนงานมีชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่ดีดว้ยการปรับปรุงคุณภาพชีวติในการท างานภายใตห้ลกัการเบ้ืองตน้ 4 ประการดงัน้ีคือ 

 1. หลักความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (the principle of security) เช่น การป้องกัน

อนัตรายจากสารเคมี อากาศเป็นพิศ รายได้ท่ีเพียงพอต่อการเล้ียงชีพ ความมัน่คงในการท างานระยะ

ยาว มีความกา้วหนา้ในการท างาน 

 2. หลกัความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค (the principle of equity) คือไดรั้บผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสม ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหดี้ข้ึน เป็นตน้ 

 3. หลกัปัจเจกบุคคล (the principle of individualization) คือส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัพฒันา

ตนเอง มีโอกาสใชอ้ านาจตดัสินใจดว้ยตนเองตามขอบเขตท่ีก าหนด 

 4. หลกัประชาธิปไตย (the principle of democracy) คือ เปิดโอกาสให้คนงานไดใ้ช้อ านาจ

ตดัสินใจ มีการควบคุมและร่วมมือกนัท างานเป็นทีม หัวหน้างานได้รับการเลือกจากกลุ่มคนงาน

โดยตรง  

 Skrovan (1983) ไดอ้ธิบายถึงคุณภาพชีวติในการท างานมีองคป์ระกอบอยู ่3 ประการคือ 

 1. การพฒันา (development) คือการพฒันาทั้งในดา้นวิธีการหรือการด าเนินการดา้นต่าง ๆ 

ในอนัท่ีจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี และมีการพฒันาในดา้นคุณภาพชีวิตของบุคคลดว้ย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศกัด์ิศรีของแต่ละ

บุคคล 

 2. การเคารพและยอมรับ (dignity) คือการยอมรับความสามารถ ให้ความส าคญัในทศันะ

ของผูอ่ื้น ไดรั้บการยกยอ่ง 

 3. การฝึกฝนงานเป็นประจ า (daily practice) คือการฝึกฝนงานเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดย

บุคคลทัว่ไปใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงในการท างานแต่ละวนั ยอ่มมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน การ

พฒันาคุณภาพชีวติของแต่ละบุคคล การปรับปรุงการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีของบุคคล 

 Danial (1988) ไดน้ าเสนอหลกัเกณฑใ์นการวดัคุณภาพชีวิตในการท างานดงัน้ี 

 1. ผลตอบแทนและความมัน่คงในการวา่จา้ง 
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 2. มีความเครียดท่ีพอเหมาะ และมีความกลมกลืน บางคร้ังจะช่วยใหเ้กิดแรงจูงใจใหท้  างาน
ไดบ้รรลุผล 

 3. มีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดี 

 4. มีทางเลือกในการท างาน มีการยดืหยุน่เวลาท างาน 

 5. มีส่วนร่วมในการท างานและควบคุมงาน 

 6. มีการยอมรับในความเป็นคนของพนกังาน 

 7. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัหวัหนา้งาน 

 8. มีกระบวนการอุทธรณ์และกระบวนการยติุธรรม 

 9. มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

 10. มีระบบอาวุโสและมีความยติุธรรมในการจา้งงาน 

 11. มีขอบเขตและขีดความสามารถในการจา้งงานภายนอก 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดทางดา้นคุณภาพชีวติในการท างานและได้

พิจารณาเลือกแนวคิดของ Walton มาประยกุตใ์ชเ้ป็นองคป์ระกอบ เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีเน้ือหา

ครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ของคุณภาพชีวติในการท างาน และน าเสนอใหเ้ห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ทิพวดี เมฆสวรรค ์(2538( ช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึง

ผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัไดห้ลายมิติตามแต่วตัถุประสงคท่ี์

ตอ้งการพิจารณาคือ 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของการผลิต (input) ไดแ้ก่ การใช้

ทรัพยากร การบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลย ีท่ีมีอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสีย

นอ้ยท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ไดแ้ก่ การท างาน ท่ีถูกดอ้ง

ไดม้าตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกวา่เดิม 
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3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ (output) ไดแ้ก่ การท างานท่ีมีคุณภาพเกิด 

ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน และบริการเป็นท่ี

พอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ 

ผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าว เพื่อท าการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีครอบคลุม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตั้งแต่ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ท่ีได ้

 วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง มีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั คือ  

 ศึกษาระดับของปัจจัยและอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ คือ (1) การก าหนดประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล (3) การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยั (4) วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล (5) วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม มีพนกังานจ านวนทั้งส้ิน 238 คน 

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample size)ใชว้ิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970, pp. 608-609) ขนาดประชากร 240 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีขนาด
ของความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวจิยัจ  านวน 148 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรับขั้นตอนน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน ตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาวา่เป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีจะวดั และผลท่ีไดรั้บจากการวดัจะถูกตอ้งตามความตอ้งการหรือไม่ โดยใช้วิธี
หาค่า IOC เพื่อหาค่าความสอดคลอ้งหรือดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้
กับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence--IOC( ซ่ึงปรากฏผลว่าข้อค าถามทุกข้อ
สามารถวดัไดต้ามวตัถุประสงค ์

การวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการศึกษา น าผลการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด
มาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยระเบียบวธีิการทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
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สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงน้ี สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวจิยัจากการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างาน เพื่ออธิบายผลตาม
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 

เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานมีคะแนนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.80) ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
เรียงล าดบัจากสูงสุดไปต ่าสุดดงัน้ีคือ ด้านการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ( X = 3.33) ด้านโอกาส
กา้วหน้าและการพฒันาความสามารถ ( X = 3.32) ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ( X = 
3.12) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ( X = 2.96) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน เพื่อ
อธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ 
 เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้ว ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน  พบว่า มีค่าคะแนน
เฉล่ีย ( X  = 3.90) ซ่ึงมีค่าอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด คือ พนักงานบริษทัมีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด คือ ดา้นค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนการ
ผลิต ( X  = 4.14) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ( X  = 3.95) และด้านผลผลิต ( X  = 3.60) 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ
ขั้นตอน (stepwise method) เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ 

1. ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดย

ภาพรวมปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั 

รองลงมาคือ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั โดย

มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .709 หมายถึง ปัจจยัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงาน โดยภาพรวมได้ร้อยละ 70.90 แสดงว่า ปัจจยัดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิต

ส่วนตวั ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และดา้นการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
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ดา้นโอกาสความกา้วหน้าและการพฒันาความสามารถไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

2. ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ดา้นค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนของการผลิต ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีมีความปลอดภยั ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เท่ากับ .696 หมายถึง ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้าน

ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนของการผลิต ไดร้้อยละ 69.60 แสดงว่า ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม ปัจจยัด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานท่ีดีมีความปลอดภยั ตามล าดบั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้น

ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนของการผลิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี

ก าหนดไว ้ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีมีความปลอดภยั และปัจจยัดา้นโอกาส

ก้าวหน้าและการพฒันาความสามารถ และปัจจยัด้านการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

3. ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ดา้นกระบวนการ ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิต

ส่วนตวั รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และปัจจยัดา้นการยอมรับจาก

เพื่อนร่วมงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .533 หมายถึง ปัจจัยส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นกระบวนการ ไดร้้อยละ 53.30 แสดงวา่ ปัจจยัดา้น

ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และปัจจยั

ดา้นการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส่วน

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีมีความปลอดภยั และปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหน้าและการ

พฒันาความสามารถ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นกระบวนการ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
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4. ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ดา้นผลผลิต ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

รองลงมาคือ ปัจจยัด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และปัจจยัด้านการยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .555 หมายถึง ปัจจยัส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านผลผลิต ได้ร้อยละ 55.50 แสดงว่า ปัจจยัด้านความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ปัจจยัด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และปัจจยัด้านการ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ด้าน

ผลผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส่วนปัจจยัดา้น

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีมีความปลอดภยั และปัจจยัด้านโอกาสก้าวหน้าและการพฒันา

ความสามารถ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านผลผลิต อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

จากการศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทัน้ี สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (stepwise method) ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ไดข้อ้คน้พบจากผลการวิจยัวา่ ปัจจยัดา้น

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั

โดยภาพรวมซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยั

ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

บริษทัด้านค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนของการผลิตมากท่ีสุด ซ่ึงอธิบายได้ว่า การท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมนั้น เป็นคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน

การท างาน ท าให้พนกังานตอ้งการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนท่ีเกิด

จากการปฏิบติังานดงักล่าวดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภรนิพิฐ (2550( ท่ีได้

วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานและผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท ไทยตาบูชิอิเล็คทริค จ ากัด ผล

การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานคิดเป็นร้อยละ 28.84 และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน

คิดเป็นร้อยละ 49.14 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2. ปัจจยัดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั ไดข้อ้คน้พบจากการวจิยัวา่ ปัจจยัดา้น

ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

บริษทัโดยภาพรวมซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ปัจจยัด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนักงานบริษทัด้านกระบวนการ และดา้นผลผลิตมากท่ีสุด ซ่ึงอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานนั้นย่อม

ตอ้งการมีความสมดุลระหว่างเวลาในการท างานและเวลาในชีวิตส่วนตวั ซ่ึงหากทั้งสองอย่างน้ี

สามารถสมดุลกันได้ ก็จะท าให้พนักงานเกิดคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี เปรียบเสมือนมีเวลา

พกัผอ่น ไดใ้ชชี้วิตอยูก่บัครอบครัวไดเ้ต็มท่ี เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งมาปฏิบติังานก็ไม่ตอ้งเป็นกงัวลใด ๆ 

ในเร่ืองชีวิตส่วนตวั ก็จะส่งผลให้มีสมาธิ ตั้งใจอยู่กบังานท่ีท า ท าให้กระบวนการท างานดี และมี

ผลผลิตตามมาดีดว้ยในท่ีสุด สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทศพร จีรกิจวิบูลย ์(2558( ท่ีได้วิจยัเร่ือง 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและแนวทางในการปฏิบติังานท่ีดี ท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ

ต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

คุณภาพชีวิตในการท างานและแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการ

ท างานอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ปัจจยัดา้นการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ไดข้อ้คน้พบจากผลการวิจยัว่า ปัจจยัดา้นการ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัโดยภาพรวม

ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ งไว ้และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทด้าน

กระบวนการ และดา้นผลผลิตอีกดว้ย ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การปฏิบติังานนั้นยอ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีต้องท างานร่วมกนั การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีความสามคัคี 

ร่วมมือกนันั้น ท าใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ณัฏฐรินีย ์พิศวงษ์ (2555( ท่ีได้วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ

ท างานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารออมสินภาค 1 ผลการศึกษา

พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานในด้านความมัน่คงในการงาน ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร

และองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้ข้อค้นพบจากผลการวิจยัว่า ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่ส่งผลต่อส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

227 
 

บริษทัโดยภาพรวมซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนกังานบริษทัดา้นค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของการผลิต ซ่ึงอาจเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ท่ีอาจแตกต่างกนัในแต่ละประเภทธุรกิจ ท าใหไ้ม่ส่งผลใด ๆ ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐรินีย ์พิศวงษ์ (2555( ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ

ชีวิตในการท างานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน กรณีศึกษา พนกังานธนาคารออมสินภาค 1 ผล

การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานในด้านสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย มี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูน้ าผลการวจิยัไปปรับใช ้ดงัน้ี 

1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั โดยเรียงล าดับตามระดบัอิทธิพล ได้แก่ ปัจจยัด้านความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ปัจจยัด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และปัจจยัด้านการ

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานนั้น องคก์รสามารถน าผลท่ีไดด้งักล่าว มาก าหนดยุทธศาสตร์ ในการปรับ

ใชก้บัองคก์ร และส่งเสริมปัจจยัในแต่ละดา้น เพื่อเป็นแรงเสริมให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีมีความปลอดภยั 

ถึงแมจ้ากผลการวจิยัท่ีพบในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยภาพรวม แต่ก็

ยงัส่งผลในการพิจารณาเฉพาะดา้นในดา้นค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนของการผลิต ดงันั้น องค์กรต่าง ๆ 

ควรให้ความสนใจในเร่ืองน้ี เช่นกัน  เน่ืองจากบ ริบทของประเภทกิจการท่ีแตกต่างกัน 

สภาพแวดล้อมในการท างานจึงแตกต่างกนัไปด้วย ซ่ึงหากส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานด้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างานน้ี ก็จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานได ้
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       ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้บริการโรงแรมระดับสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนักธุรกจิไทย 
FACTORS AFFECTING TO CHOOSE A THREE STAR HOTEL NEAR THE 

SUVARNABHUMI AIRPORT OF THAI BUSINESSMEN  
 

วรวทิย์ พลทองสถิตย์ 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ
โรงแรมระดบัสามดาวแถวสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย (2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้
บริการมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 
(3) ปัจจยัทางส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบิน
สุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย  
              กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น นกัธุรกิจไทย จ านวน 401 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test 
และ F-Test โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตาม 
              ผลการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักธุรกิจไทยท่ีมาใช้บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบ
สนามบินสุวรรณภูมิ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูร่ะหวา่ง 31- 40 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 1000,000 บาท  
 

 

 

 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

230 
 

ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้ มีอิทธิพลต่อการใช้

บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ 

ประเภทโรงแรม สาเหตุในการเขา้พกั สถานท่ีท่ีท่ีใกลก้บัโรงแรม และช่วงราคา มีอิทธิพลต่อการใช้

บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 

3. ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย รูปแบบอาคาร ปัจจยัดา้นราคา 

สถานท่ีใกลเ้คียง โปรโมชัน่ การบริการ การดูแลแกไ้ขปัญหา และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อ

การใชบ้ริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 

ค าส าคญั : นกัธุรกิจไทย, โรงแรมระดบัสามดาว, แถบสนามบินสุวรรณภูมิ,การใชบ้ริการ 

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, 

บทน า 

ในปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมการโรงแรมขนาดเล็ก สามารถเป็นทางเลือกของนักท่องเท่ียว

และนักธุรกิจ ซ่ึงสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยได้หลายล้านบาทต่อปี จากขอ้มูลธุรกิจโรงแรม

สามารถสร้างรายได้ 513,000 ล้านบาท ในปี 2558 และคาดว่า ปี  2559 จะเติบโตข้ึน 4.7-6%  

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2558)  เน่ืองด้วยประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและ

น่าสนใจ ท่ีภูมิประเทศท่ีหลากหลายและสวยงาม และ ยงัเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเชียน (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ข าเดช, 2557) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

โรงแรม มีส่วนเก่ียวเน่ืองในหลายๆ ภาคธุรกิจ ในส่วนธุรกิจท่ีเห็นได้ชดัเจนท่ีสุด ท่ีมีการเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง คือ ธุรกิจโรงแรม ซ่ึงท าให้สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิซ่ึงถือเป็นประตูทางเขา้-ออก 

ของประเทศไทยล าดบัตน้ๆ เป็นส่วนส าคญัมากต่อการเดินทางของนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจทั้งใน

และนอกประเทศ ไม่วา่จะเป็นการเลือกเป็นจุดหมายการเดินทางหรือจุดเช่ือมการเดินทางไปยงัหัว

เมืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีการเติบโตของการเศรษฐกิจก็จ  าตอ้งเดินทางมากรุงเทพมหานคร 

โดยการโดยสารเคร่ืองบินมายงัท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิเป็นส่วนมาก และรวมถึงสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศดว้ยได ้ดงันั้นท าให้ ปัจจุบนัในบริเวณท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ 

มีการเติบโตข้ึน เน่ืองจากไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้และยงัมีระบบ

ขนส่งเข้ากรุงเทพได้สะดวกอีกด้วย จึงมีการสร้างท่ีพักในหลายๆ รูปแบบ เช่น Guest House, 
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Hostel, Hotel เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว และนกัธุรกิจต่างชาติและคนไทย ธุรกิจไทยจึงนิยมบริเวณ

สนามบินสุวรรณภูมิน้ีเป็นแหล่งประชุม พบปะ แหล่งแสดงสินคา้ ใหก้บัคู่คา้คนไทย และต่างชาติ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าวจิยัจึงมุ่งศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบัสาม

ดาวแถบสุวรรณภูมิ ของนักธุรกิจไทย เน่ืองจากโรงแรมแถบน้ีเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ดังนั้นการใช้

บริการโรงแรมจึงเป็นทางเลือกท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค และ นักลงทุน เพื่อเป็นแนวทางต่อ

ผูป้ระกอบการในการตัดสินใจลงทุนท าโครงการโรงแรม หรือผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการปรับปรุง

ธุรกิจโรงแรม โดยแยกพิจารณาออกเป็นลักษณะปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วยด้านเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และลกัษณะส่วน

ประสมทางการตลาด 7P’s 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการโรงแรม 

ระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 

 2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการ

โรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการโรงแรม

ระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เขา้ใจถึงนกัธุรกิจไทยท่ีใชบ้ริการโรงแรมเพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการมีแนวทาง

ในการประกอบธุรกิจใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. เพื่อเป็นการสรุปข้อมูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมให้สามารถ

น าไปใชใ้นการพฒันาโรงแรมใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 3. เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผูท่ี้สนใจด าเนินธุรกิจโรงแรมสามารถน าข้อมูลน้ีไปใช้

ประกอบการพิจารณาท่ีตั้งเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรมในสถานท่ีใดบา้ง  
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะพฤติกรรม ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการใช้

บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย 

 2. ผูว้จิยัท าการศึกษาขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ของคนไทยเท่านั้น 

กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย  

ก าหนดกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ  

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                                                   ตวัแปรตาม 

                                                                           

 

                                                        

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ                                4. ระดบัการศึกษา 

2. อาย ุ                               5. อาชีพ 

3. สถานภาพ                     6. รายไดต่้อเดือน 

 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

1.Who : ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

2. What : ผูบ้ริโภคใชบ้ริการโรงแรมประเภทใด 

3. Why  :  ท าไมผูบ้ริโภคถึงบริการโรงแรม 

4. Whom  : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเช่า 

5. When   :  ผูบ้ริโภคบริการโรงแรมเม่ือใด 

6. Where  : ผูบ้ริโภคบริการโรงแรมท่ีใหน 

7. How : ผูบ้ริโภคตอ้งการราคาห้องพกัเท่าไหร่ 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 

1. Product: ดา้นรูปแบบ อาคารและห้องพกั 

2. Price : ดา้นราคาค่าท่ีพกั 

3. Place : ท าเลท่ีตั้ง 

4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด 

5. People : ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

6. Process : กระบวนการให้บริการ 

7. Physical Evidence : ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ 

การใช้บริการโรงแรมระดับสามดาว

แถบสนามบินสุวรรณภูมิของนักธุรกิจ

ไทย
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แนวความคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

วรรณภา ปรือทอง (2547: 41) อธิบายประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทาง

ประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตวัและการเปล่ียนแปลงประชากร ในเชิงท่ีสัมพนัธ์

กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืน ๆ ปัจจยัทางประชากรอาจเป็นไดท้ั้งสาเหตุและผล

ของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

โดยสรุปแนวคิดด้านประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดท่ีพยายามช้ีให้เห็นประเด็นของความ

แตกต่างในดา้นคุณสมบติัทางประชากรระหวา่งบุคคลซ่ึงมีผลต่อการแสดงความพึงพอใจท่ีแตกต่าง

กนั ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าตวัแปรทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  มาใช้ในการศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ของ

บุคคลดงักล่าวท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจ 

2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบ

ความส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ท่ีว่าการท าให้

ลูกคา้พึงพอใจดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาด

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

 (ดารา ทีปะปาล.2541: 49) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใช้

สอยผลิตภณัฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากได้ให้ไดรั้บ

ความพอใจ  

ชิฟแมน และคานุ  (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค หมายถึง

พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การ

ประเมินผล (Evaluating) การใชส้อยผลิตภณัฑ ์(Disposing) สินคา้ บริการ และความคิด 
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การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis consumer behavior) 

เป็นการคน้ควา้หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึง

ลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ท่ีจะช่วยให้นักการตลาด

สามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้

อย่างเหมาะสมค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะและพฤติกรรมผู ้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง

ประกอบดว้ย WHO ?, WHAT?, WHY?, WHEN?, WHERE?,WHOM ?และ HOW?  

3.แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดของธุรกจิบริการ 

(ศิริวรรณ, 2541 : 337) ส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีนกัการตลาดจะตอ้งให้ความสนใจ เพื่อสร้าง

ความรู้สึกให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการและก่อใหเ้กิดการตอบสนองตามโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ีส าคญั คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเรียกวา่ 4 P's   

       (Kotler 1997:92) โดยท่ีมี ส่วนประกอบเพิ่ม เติม 3 ส่วน จะประกอบด้วยบุคคล 

(People( หรือพนักงาน (Employee) กระบวนการในการให้บริการ (Process) และการสร้างและ

น าเสนอรูปลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกับตลาดเพื่อความ

สนใจ (Attention) ความอยากได้ (Acquisition) การใช้ (Using) หรือการบริโภค (Consumption) ท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความจ าเป็น ต่อการตดัสินใจในลกัษณะของผลิตภณัฑ์และ

การบริการ  

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหรับส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงแสดงถึง

มูลค่าต่างๆ เพี่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ต่อมูลค่า (Value) ในตวัสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคท า

การตดัสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือมูลค่ามากเกินกวา่ราคา  

3. กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution Strategy) จะตอ้งพิจารณาถึงวิธีการ

น าเสนอผลิตภณัฑเ์พื่อการจดัจ าหน่าย ไดรั้บอิทธิพลจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
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4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) การส่งเสริมการตลาด 

หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรม

การซ้ือ เพื่อจูงใจและเตือนความทรงจ าลูกคา้เป้าหมายบริษทัและการส่งเสริมการตลาด    

5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) บุคคลหรือพนักงานซ่ึงต้องอาศัยการ

คดัเลือก (Selection)การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึง

พอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 

6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การ

สร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

Management Delivery: TQM.)   

7. กระบวนการในการให้บริการ (Process) การบวนการในการให้บริการเป็นการส่งมอบ

คุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) 

 

4. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการเป็นท่ียอมรับกันอย่างกวา้งขวางทั่วโลกเน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจภาคบริการ 

(Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้  

พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman; et al. n.d.) ไดท้  าการวจิยัใหม่และไดมี้การสรุปรวม

ปัจจยัในการประเมินเกณฑ์ในการวดัคุณภาพของการบริการ 5 หมวดทั้งน้ีเพื่อลดความซ ้ าซ้อนใน

บางดา้น และมีรายละเอียดมากเกินไปท าใหย้ากในการประเมินซ่ึงเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของ

บริการน้ี  เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) โดยประเมินคุณภาพ 5 ด้านดังรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ เป็น

รูปธรรมรับรู้ได ้

2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถ ท่ีจะท าให้ผูรั้บบริการ

รู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บมีความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจได ้
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3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม

และความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ  

4. การให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีความสามารถใน

การใหบ้ริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีดีในการใหบ้ริการ  

5. การเขา้ใจ รู้จกั รับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึงความสามารถใน

การดูแล ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูรั้บบริการ  

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจความ

แตกต่างของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสุวรรณภูมิ กลุ่ม

ตวัอย่างประชากรท่ีศึกษา คือ นักธุรกิจไทยท่ีใช้บริการโรงแรมระดับสามดาวแถบสุวรรณภูมิ

จ านวน 401 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ

เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ขอ้มูล ลกัษณะทวัไป, ปัจจยัส่วนบุคคล, 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการใช้บริการโรงแรมระดับสามดาวแถบสุวรรณภูมิ  โดยใช้สถิติเชิง

บรรยาย (descriptive statistics) และสถิติ  เชิงอ้างอิง (inferential statistic) คือ t-Test และ  F-Test 

(One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการโรงแรมระดบั

สามดาวแถบสุวรรณภูมิ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า จากจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 401 คนมีจ านวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.86 และ ร้อยละ45.14 

ตามล าดบั ส่วนใหญมีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.36 มีสถานภาพโสด คิด

เป็นร้อยละ 53.87  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.87 โดยส่วนใหญ่มีรายได้

ต ่ากวา่ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.41 

 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูต้ดัสินใจเลือก

โรงแรมดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 44.64 เลือกท่ีพกัประประเภท Hotel คิดเป็นร้อยละ 65.59 สาเหตุ
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ท่ีใชบ้ริการโรงแรมส่วนใหญ่ มาเพื่อพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 47.38 โดยจองโรงแรมผา่นอินเตอร์เน็ต 

คิดเป็นร้อยละ 45.39 จะใชร้ะยะเวลาเขา้พกัส่วนใหญ่ 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 48.63  และ เลือกโรงแรม

ท่ีใกลก้บัสถานท่ีท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 46.63  และปัจจยัสุดทา้ยท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกค่าหอ้งพกัใน

ราคา 1,500-2,500 บาทต่อคืน คิดเป็นร้อยละ 45.39 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมาใช้

บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสุวรรณภูมิ ให้ความส าคญักบัโรงแรมท่ีมีห้องขนาดใหญ่, มีความ

กวา้งขวาง, แอร์ คิดเป็นร้อยละ 36.41 เลือกราคาค่าห้องมีความเหมาะสมมากสุด คิดเป็นร้อยละ 

64.34 เลือกโรงแรมท่ีใกล้เส้นทางหลกัในการเดินทางคมนาคมสะดวก คิดเป็นร้อยละ 54.36 โดย

เลือกโปรโมชั่น ลด 10% ถ้าใช้กับบตัรเครดิตท่ีร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 51.12 และต้องการ

ไดรั้บการเอาใจใส่จากพนกังานในการใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 53.12 ส่วนการแกปั้ญหาผูส้อบถาม

ส่วนใหญเลือก การให้บริการด้วยความเต็มใจและฉับไว คิดเป็นร้อยละ 55.11 ปัจจยัสุดทา้ยด้าน

ส่ิงแวดลอ้มเลือก ความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 54.11  

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจในปัจจยัต่างๆโดยภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัพอใจมาก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 1. หอ้งพกั

กวา้ง สะอาด สะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.8653, ค่ามาตรฐาน 1.2617(, 2.มีท่ีจอดรถ เดินทางสะดวก

(ค่าเฉล่ีย 3.8204, ค่ามาตรฐาน 1.1886(,  3. มีบริการท่ีดีจากพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.9451, ค่ามาตรฐาน 

1.1345)  4. ราคาค่าเช่าห้องมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.9377, ค่ามาตรฐาน 1.1374(, 5. มีส่ิงอ านวย

ความสะดวกมากมาย (ค่าเฉล่ีย 3.9476, ค่ามาตรฐาน 1.0999(, อยูใ่นระดบัมีความพึงพอใจมาก  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั พบวา่ อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมสามดาวแถบสุวรรณภูมิ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ

การใชบ้ริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิ 

 สมมติฐานที่2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้

บริการ, ประเภทโรงแรม, สาเหตุในการเข้าพกั, สถานท่ีท่ีท่ีใกล้กบัโรงแรม และราคาห้องพกัท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจใช้บริการโรงแรมสามดาวแถบสุวรรณภูมิ แตกต่างอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในดา้นการจองห้องพกั, ระยะเวลาใน

การเขา้พกั ไม่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิ 

 สมมติฐานที่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ด้าน รูปแบบท่ีพัก , ราคาท่ี

เหมาะสม, ท าเลท่ีตั้ ง, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ, ด้านกระบวนการ

ให้บริการ, ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการโรงแรมสามดาวแถบ

สนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

      สมมติฐานที่ 4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในปัจจยัต่างๆโดยภาพรวมของนกัธุรกิจไทยท่ีใช้

บริการโรงแรมระดบัสามดาวแถบสุวรรณภูมิ อยูใ่นระดบัพอใจมาก(ค่าเฉล่ียช่วง 3.51-4.50) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 1. หอ้งพกักวา้ง สะอาด สะดวกสบาย(ค่าเฉล่ีย 3.8653, ค่ามาตรฐาน 1.2617(, 2. มีท่ีจอดรถ 

เดินทางสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.8204, ค่ามาตรฐาน 1.1886( 3. มีบริการท่ีดีจากพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 

3.9451, ค่ามาตรฐาน 1.1345(, 4. ราคาค่าเช่าหอ้งพกัมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.9377, ค่ามาตรฐาน 

1.1374(, 5.มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย (ค่าเฉล่ีย 3.9476, ค่ามาตรฐาน 1.0999( 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ สถิติทีใ่ช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล    

เพศ t-Test 0.8836 สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test 0.0175 สอดคลอ้ง 

สถานภาพ t-Test 0.7159 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.0210 สอดคลอ้ง 

สมมติฐานที ่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

ผูบ้ริโภคใชบ้ริการโรงแรมประเภทใด F-Test 0.0393 สอดคลอ้ง 

ท าไมผูบ้ริโภคถึงใชบ้ริการโรงแรม F-Test 0.0003 สอดคลอ้ง 

ผูบ้ริโภคจองหอ้งพกัอยา่งไร F-Test 0.1463 ไม่สอดคลอ้ง 

ผูบ้ริโภคเขา้พกัโรงแรมนานเท่าไร F-Test 0.0771 ไม่สอดคลอ้ง 

ผูบ้ริโภคเลือกโรงแรมใกลส้ถานท่ีใด F-Test 0.0018 สอดคลอ้ง 
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ผูบ้ริโภคจองหอ้งพกัราคาเท่าไร F-Test 0.0017 สอดคลอ้ง 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นรูปแบบอาคารและหอ้งพกั F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

ดา้นราคาคอนหอ้งพกั F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

ดา้นท าเลท่ีตั้งใกลส้ถานท่ีใด F-Test 0.0017 สอดคลอ้ง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-Test 0.0340 สอดคลอ้ง 

ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

ดา้นการน าเสนอรูปลกัษณ์ทางกายภาพ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

 

อภิปรายผล  

             จากการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ประกอบดว้ย อาย ุการศึกษา และรายได ้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจการใชบ้ริการโรงแรมสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย แตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

 ทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้

บริการ ประเภทโรงแรม สาเหตุในการเขา้พกั สถานท่ีท่ีท่ีใกลก้บัโรงแรม และราคา มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจการใช้บริการโรงแรมสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนักธุรกิจไทย แตกต่าง

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ดา้นราคา ด้านสถานท่ี ด้านโปรโมชั่น 

ดา้นการแกปั้ญหา และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการโรงแรมสามดาว

แถบสนามบินสุวรรณภูมิของนกัธุรกิจไทย  แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ 

วางแผนและก าหนดกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิ ดงัน้ี 
1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่พบว่า อายุ การศึกษา และ

รายได ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการใช้บริการโรงแรมสามดาวแถบสนามบินสุวรรณภูมิของนัก
ธุรกิจไทย   
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2. ด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ท่ีกลุ่มนกัธุรกิจไทยนิยมเลือกดว้ยตนเอง 
ชอบท่ีพกัประเภทHotel ใกลเ้ส้นทางหลกั เน้นมาประชุมสัมมนา ซ่ึงนิยมจองห้องพกัทางอินเตอร์ 
เลือกค่าห้องประมาณ 1,500-2,500 บาทต่อคืน ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมีการโปรโมทและการ
จองพกัทางอินเตอร์ใหม้ากข้ึนเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้คนไทยมากข้ึน      

3. ด้านปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบห้องพกัท่ีมี
ห้องขนาดใหญ่, มีความกวา้งขวาง, แอร์ ชอบราคาท่ีเหมาะสม ชอบราคาท่ีมีโปรโมชัน่ลด 10% กบั
บตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ ท่ีส าคญัส่วนใหญ่จะเลือกโรงแรมท่ีเดินทางสะดวกและมีความปลอดภยั 
ดังนั้ นผูป้ระกอบธุรกิจประเภทโรงแรมสามดาวในแถบสุวรรณภูมิน้ี ควรค านึงถึงราคา ความ
ปลอดภยัของลูกคา้ ท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัในขณะท่ีใชบ้ริการท่ีโรงแรม 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจการใช้บริการ

โรงแรมสามดาวแถบสุวรรณภูมิของนักธุรกิจไทยโดยท าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดธุรกิจบริการในภาพรวมทั้ง 7 ดา้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึนในการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรมีการศึกษาในด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะโดยท่ีจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านของลักษณะห้องพัก และราคา ผูศึ้กษาจึงมี

ความเห็นวา่ควรท าการศึกษาถึงรายละเอียดเฉพาะของปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นหอ้งพกั ซ่ึงมี

ความส าคญัในระดบัมากเพื่อให้ธุรกิจโรงแรมเป็นการตลาดท่ีจะเพิ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัธุรกิจคนไทย

มากข้ึน สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัได้

อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรม 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือคอนโด Low rise ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATION FOR BUYING A CONDO LOW RISE 

CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN AREA  
 

ภารดี  ติค ารัมย์ 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทความ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโด Low riseของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2( 

ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโด Low rise ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low riseของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ 

F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตาม 

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีข้ึนไป มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000-50,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-riseท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัในการเลือกซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ และผูมี้อิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, 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 

 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย  ๆ ทั้ง

คนในพื้นท่ีเองและการเพิ่มของประชากรนอกพื้นท่ีซ่ึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนตาม

ไปดว้ยแต่เน่ืองจากท่ีอยูอ่าศยัแบบปกติ คือ ท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบในตวัเมืองมีนอ้ยและราคาสูงมาก

ท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่หนัไปเลือกท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบใหม่ คือ ท่ีอยูอ่าศยัในแนวสูงและการเลือกท่ี

อยู่อาศยัในรูปแบบใหม่นับวนัจะยิ่งเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและไม่ทดัเทียมกนัในแต่ละพื้นท่ีซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ 

ความเจริญทางเศรษฐกิจมกักระจุกตวัอยู่ในเขตเมืองหรือเมืองหลวงเท่านั้น ความเจริญดงักล่าวจึง

เป็นเหตุจูงใจท าให้ประชากรทุกสารทิศยา้ยถ่ินฐานจากเขตชนบทเขา้มาอยูใ่นเขตเมืองมากข้ึนทุก ๆ 

ปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรุงเทพมหานครซ่ึงนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแลว้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางของความเจริญในดา้นต่างๆ อีกดว้ย 

จากขอ้มูลขา้งตน้ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัและความตอ้งการของ

ประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ ลกัษณะเฉพาะขอคอนโดมิเนียมท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิต

แบบใหม่ท่ีเน้นครอบครัวขนาดเล็ก มีพื้นท่ีพอเหมาะกับความตอ้งการ การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก

เหมือนบ้านเด่ียวหรือทาวน์เฮาส์ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อีกทั้ งท าเลท่ีตั้ งของ

คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ยงัตั้งอยูใ่นท่ีเดินทางไดส้ะดวก และปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้

ประชากรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม คือระดบัราคาขายท่ีต ่ากวา่ท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบแต่สามารถมี
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กรรมสิทธ์ิถือครองไดเ้ช่นกนัเม่ือความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัประเภทของคอนโดมิเนียมเพิ่มมาก

ข้ึน ผูป้ระกอบการจึงเร่งตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ด้วยการสร้างคอนโดมิเนียมข้ึนอย่าง

หลากหลายรูปแบบซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือ คอนโดมิเนียม Low – rise  เพื่อเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกของ

ผูบ้ริโภค ด้วยเหตุน้ีงานวิจยัคร้ังน่ีจึงมุ่งศึกษาไปท่ีแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low - rise  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-

rise ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด 

Low-rise ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโด Low-rise ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบด้วย ปัจจัยในการเลือกซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ผู ้มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัด

จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด 

Low-rise ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2. ท าให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-riseของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใชก้ าหนดแผนส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูง 

3. ท าให้ทราบปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อน ามาปรับปรุงสินคา้และบริการใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุด ซ่ึงจะส่งผลให้ยอดขายและก าไร

ของบริษทัเพิ่มข้ึน 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยูอ่าศยั

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตด้านระยะเวลา มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง 30 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2559 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ  

จากการศึกษาของ วอลเตอร์ ( Walters 1978;115 ) ได้อธิบายความมหมายของค าว่า การ

ตดัสินใจ   

( Decision ) ไวว้่า หมายถึงการเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจากบรรดา

ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่
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2. ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค  

จากการศึกษาของ ชิฟแมนและคะนุค (Schiffman and kanuk,1987) ได้ให้ความหมายของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรอการบริโภค

คาดว่าผลิตภัณฑ์ บริการและแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดจะสามารถตอบสนอง ความ

ตอ้งการของตนได้เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งเงิน 

เวลา และก าลงัเพื่อบริโภค สินคา้และบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือ

เม่ือไหร่ อยา่งไร และบ่อยแค่ไหน 

3. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ , 2541: 35-36, 337 ) ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจ าหน่าย (Place) การ ก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้ก อยา่งหน่ึงวา่ 4’Ps ส่วนประกอบ

ทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั แต่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร

การตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเนน้หนกัท่ี P ใดมากกวา่กนั เพื่อให้สามารถ ตอบสนอง

ความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะท าธุรกิจได้ กิจการนั้น 

จะต้องมีส่ิงท่ีจะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าท่ีมีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะ

ตอบสนองความต้อง การ ได้ การศึกษาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์นั้ น นักการตลาด มกัจะ

ศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิต ภณัฑ์เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้ 

บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผู ้บริโภคได้รับจากการซ้ือสินค้านั้ น 

ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของ กลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้บริโภคและ

สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 

2.  การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาได้นั้น ถึงแมว้่า 

จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามา

ไดเ้ม่ือเกิดความตอ้งการ 2 ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้ง พิจารณาวา่ท่ีไหน เม่ือไร และโดยใครท่ี

จะเสนอขายสินคา้ การจดัจ าหน่ายเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น แต่ก็เป็น ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษา  
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3.  การก าหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนมา รวมทั้งหาช่องทาง

การ จดัจ าหน่ายและวธีิการแจกจ่ายตวัสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งด าเนินการ

ต่อไป คือ การก าหนดราคา ท่ีเหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าไปเสนอขายก่อนท่ีจะ

ก าหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้งมีเป้าหมายวา่จะตั้งราคา เพื่อตอ้งการก าไร หรือเพื่อขยาย

ส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพื่อเป้าหมายอยา่งอ่ืน อีกทั้งตอ้งมี การใช้กล

ยทุธ์ในการตั้งราคาท่ีจะท าใหเ้กิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสาร

ไป ยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกคา้ทราบ

วา่มีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายใน ตลาดพยายามชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือและเพื่อเตือนความ

ทรงจ าระหวา่งผลิตภณัฑก์บัลูกคา้  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. การตดัสินใจ (Decision Making) 

เป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกส่ิงใด ส่ิงหน่ึงจากหลายทางเลือกท่ีมีอยู่

เพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความตอ้งการของ ตนเองให้มากท่ีสุด (ลฎาภา 

พูลเกษม, 2550, หนา้ 8) โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจ 

2.  พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิ ริวรรณ  เส รี รัตน์ และคณ ะ  (2541: 124 – 125) อ้าง อิ งจาก  Kotler, Philip. (1999). 

Marketing Management ไ ด้ ให้ ค ว าม ห ม ายข อ งพ ฤ ติ ก รรม ผู ้บ ริ โภ ค  (Consumer 

behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้

ไดม้าแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการ

กระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

3.   ส่วนประสมทางการตลาด 

 สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537, หน้า 30-31) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ใน

การ ด าเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ด าเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจัย  2 อย่าง คือ ปัจจัยภายในของกิจการ (internal 

factors) ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ 
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ส่วนประสมการตลาด ปัจจัยภายนอก (external factors)ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของกิจการไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น ตอ้งปรับปัจจยัภายในใหส้อดคลอ้งกบั

ปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขนั วฒันธรรม 

กฎหมาย และเทคโนโลย 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 จากการศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบ

แนวความคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได ้
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ช่องแรกในการรู้จกัโครงการ 
- ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
- สาเหตุหลกัในการตดัสินใจซ้ือ 
- สาธารณูปโภคท่ีอยากใหมี้มากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
การตดัสินใจซ้ือคอนโด  

Low rise ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอสิระ 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือ HUAWEI 

ปัจจุบนัซ่ึงมีถ่ินพ านักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการใช้

สูตรค านวณขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1977) ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยั

ตอ้งการสุ่มไวท่ี้ 0.5 มีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ไดข้นาดของกลุ่ม

เท่ากบั 385 คน และเผือ่อีก 15 คนเพื่อป้องกนัความผดิพลาด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน

การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ

ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่พบวา่เพศหญิงจ านวน 226 คนคิดเป็น

ร้อยละ 56.5 และเพศชายจ านวน 174 คนคิดเป็นร้อยละ 43.5ส่วนใหญ่พบว่าอายุ 31-40 ปี คิดเป็น

เป็นร้อยละ 48.75 อายุ21-30ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 อายุ 41ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 11.75 และอายุต ่า

กวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 257 คนคิดเป็นร้อยละ 64.25 ระดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 18.25 และระดับการศึกษาท่ีต ่ากว่า

ปริญญาตรีมีจ านวน 70 คนคิดเป็นร้อยละ 17.5 สถานภาพโสดมีจ านวน 169 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 

42.25 สมรสมีจ านวน 166 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 41.5 และจ านวนคนอยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ  านวน 

65 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 16.25 มีอาชีพหนกังานเอกชนมีจ านวน 160 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 40 

อาชีพคา้ขายมีจ านวน 70 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 17.5 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจ านวน 66 คน 

คิดเป็นอตัราร้อยละ 16.5 อาชีพเจา้ของธุรกิจ/เจา้ของกิจการมีจ านวน 52 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 13 

อาชีพนกัศึกษามีจ านวน 41 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 10.25 และอาชีพรับจา้งทัว่ไปมีจ านวน 11 คน

คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.75 พบวา่ผูมี้รายได ้15,001-30,000 บาทมีจ านวน 157 คนคิดเป็นร้อยละ 39.25 
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ผูมี้รายได ้30,001-50,000 บาทมีจ านวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 29.25 ผูมี้รายได ้50,001 บาทข้ึนไปมี

จ านวน 95 คนคิดเป็นร้อยละ 23.75 และผูมี้รายไดต้  ่ากวา่ 15,000  บาทมีจ านวน 31 คนคิดเป็นร้อย

ละ 7.75 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าผูบ้ริโภครู้จกัโครงการจากช่องทาง

อินเตอร์เน็ตจ านวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 32 จากป้ายจ านวน 98 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 24.5 จาก

โทรทศัน์จ  านวน 84 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 21 จากวิทยุจ  านวน 61 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 15.25 

จากส่ือส่ิงพิมพจ์  านวน 29 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.25 และบุคคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาก

ท่ีสุดคือครอบครัวจ านวน 121 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 30.25 ตนเองมีจ านวน 103 คนคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 25.75 เพื่อนมีจ านวน 92 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 23 พนักงานขายมีจ านวน 77 คนคิดเป็น

อตัราร้อยละ 19.25 และดาราพรีเซ็นเตอร์มีจ านวน  7 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.75 สาเหตุหลกัใน

การตดัสินใจซ้ือคือการอยูอ่าศยัจ านวน 250 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 62.5 ปล่อยเช่ามีจ านวน 88 คน

คิดเป็นอตัราร้อยละ 22 และลงทุนมีจ านวน 62 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 15.5 และส่ิงท่ีผูบ้ริโภคอยาก

ใหมี้มากท่ีสุดในโครงการท่ีเลือกคือระบบรักษาความปลอดภยัมีจ านวน 135 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 

33.75 ท่ีจอดรถจ านวนมากมีจ านวน 129 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.25 สระว่ายน ้ ามีจ  านวน   118 

คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 29.5 และสนามเด็กเล่นมีจ านวน 18 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.5 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ผูบ้ริโภคใชห้ลกัในการ

เลือกคอนโดคือลกัษณะการออกแบบมีจ านวน 130 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.5 บริษทัมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จกัมีจ านวน 111 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 27.75 วสัดุคุณภาพไดม้าตรฐานมีจ านวน  92 คนคิด

เป็นอตัราร้อยละ 23 และขนาดของห้องชุดมีจ านวน 67 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ  16.75 และราคาท่ี

เหมาะสมคือ 700,001-900,000 บาทมีจ านวน 143 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 35.75 ราคา 900,001บาท

ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาทมีจ านวน 126 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 31.5 ราคา 500,001-700,000 

บาทมีจ านวน 102 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 25.5 และต ่ากว่า 500,000 บาทมีจ านวน 29 คนคิดเป็น

อตัราร้อยละ 7.25 ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงง่ายท่ีสุดคือ บูธตามห้างสรรพสินคา้มีจ านวน 137 

คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.25 ห้องตวัอยา่งท่ีโครงการมีจ านวน 110 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 27.5 จดั

จ าหน่ายโดยผ่านเอเจนซ่ีมีจ านวน 102 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 25.5 และการจดัจ าหน่ายโดยผ่าน

โปรแกรมเฉพาะมีจ านวน 51 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.75 และโปรโมชัน่ท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ การ

ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเขา้อยู่มีจ  านวน 140 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 35 มีการรับประกนัหลงั
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การโอนอยา่งน้อย 3 ปีมีจ  านวน  123 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 30.75 มีส่วนลดแลกแจกแถมจ านวน 

70 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 17.5  และมีโปรโมชัน่พิเศษส าหรับลูกคา้เดิมจ านวน  67 คนคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ  16.75 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือจากตารางการตดัสินใจซ้ือ

คอนโด Low riseของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม ตามเกณฑ์จดัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.4675 

โดยตดัสินใจซ้ือคอนโด Low riseเพราะมีราคาถูกและเป็นเจา้ของง่ายระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.7325 

รองลงมาคือตดัสินใจซ้ือคอนโด Low rise เพราะง่ายต่อการเปล่ียนมือระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.5600 

ต่อมาคือการเลือกซ้ือคอนโด Low rise เพราะขนาดของห้องชุดท่ีลงตวัระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.3650 

และตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโด Low rise เพราะต้องการอยู่อาศยัเพียงชั่วคราวระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

3.2125 ตามล าดบั 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล   

เพศ     T-Test  0.7273       ปฏิเสธ 

อาย ุ     F-Test  0.0291      ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา    F-Test  0.5535      ป ฏิ เ ส ธ

   

สถานภาพ    F-Test  0.6219      ปฏิเสธ 

อาชีพ     F-Test  0.0276      ยอมรับ 

รายได ้     F-Test  0.0483      ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมผู้บริโภค 

ช่องทางแรกท่ีรู้จกั   F-Test  0.0112      ยอมรับ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ  F-Test  0.4188      ปฏิเสธ 
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สาเหตุหลกัในการตดัสินใจ  F-Test  0.8769      ปฏิเสธ 

ส่ิงท่ีอยากใหโ้ครงการมี   F-Test  0.6676      ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์    F-Test  0.4155      ปฏิเสธ 

ดา้นราคา    F-Test  0.0179      ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย   F-Test  0.0038      ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  F-Test  0.7450      ปฏิเสธ 

 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีผลเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดLow-riseของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัดงัน้ี  

 วราพร วไิลเลิศ และ ผศ. (พิเศษ( ดร.อิทธิกร ข าเดช (2557, หนา้ 613) พบวา่ อาย ุการศึกษา 

และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 อรอุษา ขนอนกุล และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556, หน้า 324( พบวา่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ของยี่ห้อรถยนต ์

(ค่ายญ่ีปุ่น( ของผูบ้ริผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ลกัษณะการใช้งาน ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และช่วงเวลา

ซ้ือ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัท่ีเหลือเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัใน

การเลือกซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ และผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโด Low-rise ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัดงัน้ี 
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 นิพนธ์ สิรินวฒันานุกูล และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2557, หนา้ 528( พบวา่ ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือ

ในส่วนของความตอ้งการทดลองส่ิงแปลกใหม่ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออีโคคาร์ของ

โครงการรถยนตค์นัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ศิริลกัษณ์ เพชรภา และ ผศ. (พิเศษ( ดร.อิทธิกร ข าเดช  (2557, หนา้ 474( พบวา่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในส่วนของบุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อการตัด สินใจ ซ้ือ ท่ีอยู่อ าศัยประ เภทบ้าน เด่ียวบ ริเวณชาน เมืองของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 มิญช์ลกษัณา นวธนาสนธ์ิ และ ผศ. (พิเศษ( ดร.อิทธิกร ข าเดช (2557 , หน้า 440( พบว่า 

แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด ท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัดงัน้ี 

 สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537, หน้า 30-37) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) ในการด าเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบการท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ด าเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจยั 2 อยา่งคือ ปัจจยัภายในของกิจการ (Internal Factors) ผูบ้ริหาร

หรือผูป้ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสม การตลาด

ปัจจยัภายนอก (External Factors) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการไม่สามารถควบ

คมได้ดังนั้ น ต้องปรับปัจจยัภายในให้สอดคลองกับปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดล้อม  ทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขนั วฒันธรรม กฎหมาย และเทคโนโลย ี

 ธงชยั สันติวงษ ์(2540, หนา้ 34-38) กลาวา่ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ

ประสมท่ี  เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของการก าหนดราคา การส่งเสรมการขาย 

ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจดัจ าหน่าย ไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้ าหรับการเขา้ถึงกลุ่ม 

ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ  
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล จะเห็นไดว้า่เพศ อายุ การศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัของ

ผูบ้ริโภคจะส่งผลใหมี้การตดัสินใจซ้ือคอนโด Low-rise ท่ีแตกต่างกนั จากการส ารวจพบวา่ฐานผูใ้ช้

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสดและมี

อาชีพเป็นพนกังานประจ ารายไดอ้ยูร่ะหวา่ง  

30,000-50,000 บาทซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีก าลังในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองแต่ก็ให้

ความส าคญัในการหาขอ้มูลอยา่งระเอียดก่อนการตดัสินใจซ้ือเช่นกนั 

 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ช่องทางในการรู้จกัโครงการ บุคค

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  สาเหตุหลกัในการตดัสินใจซ้ือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคอยากให้มีมากท่ีสุดใน

โครงการท่ีเลือก จากผลส ารวจพบว่าบริโภคส่วนใหญ่ เขา้ถึงและรู้จกัโครงการคอนโด Low-rise 

จากช่องทางอินเตอร์เน็ตตามเทรนดใ์นปัจจุบนัท่ีการส่ือสารมีความวอ่งไวสูงดงันั้นจึงตอ้งเพิ่มความ

น่าสนใจด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างลูกคา้และโครงการให้มากยิ่งข้ึนนอกจากนั้นผล

ส ารวจยงัพบอีกว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจคือ ครอบครัว ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า

ปัจจุบนัครอบครัวเขา้มามีส่วนช่วยในการตดัสินใจมากข้ึน และสาเหตุหลกัของการตดัสินใจซ้ือมาก

ท่ีสุดก็เพื่ออยูอ่าศยัเน่ืองดว้ยราคาของพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีราคาท่ีสูงมากจึง

ท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นระดบักลางมองหาท่ีพกัอาศยัลอยฟ้า นอกจากนั้นผลการวจิยัยงั

พบอีกด้วยว่าส่ิงท่ีผูบ้ริโภคอยากให้มีมากท่ีสุดในโครงการคือระบบรักษาความปลอดภยัเพราะ

กระแสความรุนแรงในสังคมปัจจุบันท าให้ผูบ้ริโภคต้องการความมั่นใจในระบบรักษาความ

ปลอดภยัท่ีมีมากพอดว้ยเช่นกนั 

 ในส่วนของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดนั้น ทั้งในดา้นตวัผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทาง

จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัลว้นแต่ส่งผลใหมี้การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือคอนโด Low-rise เพราะการออกแบบท่ีดึงดูดใจและค่อยพิจารณาถึง

ความน่าเช่ือถือของโครงการรองลงมาดงันั้นสมควรเนน้ไปท่ีรูปลกัษณ์แรกให้สร้างความประทบัใจ

ให้ไดเ้พราะจะน ามาซ่ึงการตดัสินใจขั้นต่อไปของผูบ้ริโภค ในเร่ืองของราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเลือกก็

ยงัอยู่ในเกณฑ์ราคาท่ีค่อนขา้งต ่าคือไม่เกิน 1 ล้านบาทซ่ึงถือเป็นราคาท่ีต ่าเกินไปกว่าตน้ทุนใน

ปัจจุบนัท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้นจึงตอ้งหาวิธีสร้างความยอมรับในราคาท่ีเหมาะสมกบัตน้ทุน เช่นการ

สร้างความพอใจให้ผูบ้ริโภคหากตอ้งตดัสินใจซ้ือในราคาท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวใ้หไ้ด ้ส่วนช่องทาง
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การเขา้ถึงท่ีลูกคา้ยอมรับมากเป็นการออกบูธหรือการจดัอีเวน้ท์ต่าง ๆ ตามห้างสรรพสินคา้ดงันั้น

ทุกคร้ังหากมีการจดับูธนอกสถานท่ีควรมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจและสร้างความสนุกสนานให้

ลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมต่างๆ  เช่น การร่วมตอบค าถามเพื่อรับส่วนลด เป็นตน้ และโปรโมชัน่ท่ียงัคง

เป็นความตอ้งการสูงสุดคือ การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเขา้อยูด่งันั้นจึงตอ้งให้ความส าคญักบั

ความสะดวกสบายหรือการตั้งสโลแกนของโครงการแบบ กระเป๋าใบเดียวเขา้อยูไ่ดเ้ลย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

เพื่อให้ผลการศึกษาคร้ังน้ี  สามารถขยายต่อไปในมุมมองท่ีกว่างมากข้ึนอันจะเป็น

ประโยชน์ใน การอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืคอนโดมิเนียม หรือปัญหาท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวจิยัจึงขอน าเสนอประเด็นส าหรับการท าวจิยัต่อไปดงัน้ี 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปแนะน าให้ท าการวิจยักบัคนกลุ่มเดียวกนั เช่น นกัศึกษา พนกังาน

บริษทัเอกชน เพราะคน 2 กลุ่มนจะน้ีมีฐานขอ้มูลใหเ้ก็บอยูจ่  านวนมาก 

 2. ศึกษาเก่ียวกบัผูท่ี้ตอ้งการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมโดยมุ่งไปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่

คอนโดมิเนียม Low-rise เลยวา่ปัจจยัใดท่ีท าใหต้ดัสินใจซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

258 
 

บรรณานุกรม 

วีระวฒัน์  อุทัยรัตน์. (2548). บทความทางวิชาการการสร้างภาพลักษณ์โรงเรียน. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศิวฤทธ์ิพงศกรรังศิลป์. (2547). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพท์อ้ป. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2539). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 
(2546). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืน 
ๆ. (2546). ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลก
ธุรกิจ. 

ภทัทช์นก ประตูแกว้. (2556). ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

รุ่งรัตน์ชยัส าเร็จ. (2549) กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ. สืบคน้จาก 
http://www.utcc.ac.th/amsar/about/document13.html 

วมิลรัตน์ ภมรสุวรรณ. (2542) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior). กรุงเทพฯ: ภูมิบณัฑิต. 
ศุภร เสรีรัตน. (2544). พฤติกรรมผูบ้ริโภค (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: เอ.อาร์. บิชิเนส เพรส. 
สมฤทัย ผุยวรรณ์. (2556). ปัจจยัท่ีมีอิทธพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนว

เส้นทาง  รถไฟฟ้าสายสีน้าํเงินของผู ้บริโภคในเขตฝ่ั  งธนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสยาม. 

สายหยดุ เกิดสวสัด์ิ (2545). ความตอ้งการอาคารชุดพกัอาศยัในเขตดินแดงและหว้ยขวาง. 
สาวิตร โกมาสถิตย์. (2549). การตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่อาศยัแบบอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร. 

ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
เสรีวงษม์ณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อิน บิสซิเนส เวิร์ล.

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารการเงิน
การลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ, 3(1), 313-330. 

  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

259 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High Class  
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

FACTORS AFFECTINGDECISION MAKING PROCEDURES ON PURCHASING HIGH 
CLASS CONDOMINIUM IN BANGKOK AND PERIMETERS AREA 

 

ชลธชา นิยะมะ  
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2( 
ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High 
class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีท างาน และอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 5 เขต 
ได้แก่ พระโขนง ทองหล่อ สีลม เอกมยั และลาดกระบงั, จงัหวดัสมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง, 
จงัหวดันนทบุรี อ าเภอบางบวัทอง และจงัหวดัปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง รวมทั้งส้ินจ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าต ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน, t-Test และ F-Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปร
อิสระ และตวัแปรตาม 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพ
โสดการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทอาศยั
อยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร และอาศยัอยูค่นเดียว 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่เพศ, สถานภาพ , ระดับการศึกษา, อาชีพ, ท่ีอยู่ และจ านวน
สมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High 
class ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนอายแุละรายได ้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
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2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือ,ช่องทางในการซ้ือ,ผูมี้อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจ, การวางแผน และท าเลท่ีตั้ง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.05 แต่ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บ และผูท่ี้ร่วมอาศยัอยูด่ว้ย ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ลักษณะคอนโดมิเนียมท่ีต้องการ, ราคา, 
แหล่งขอ้มูล และส่ิงจูงใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, คอนโดมิเนียมประเภท High class, พฤติกรรมผูบ้ริโภค,ปัจจยัดา้นส่วน
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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บทน า 

ท่ีอยูอ่าศยัเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์มนุษยส่์วน
ใหญ่จึงถูกปลูกฝังดว้ยความเช่ือท่ีว่า การมีบา้นเป็นของตนเองเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต แต่ดว้ย
การใชชี้วิตในยุคปัจจุบนั วถีิชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนไป ความเป็นอยูจึ่งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย จาก
ครอบครัวขยายก็กลายเป็นครอบครัวเด่ียว โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจในเขตเมือง และดว้ย
ขนาดของครอบครัวท่ีเล็กลง การซ้ือบ้านซ่ึงเป็นภาระท่ีเกินความจ าเป็นส าหรับหลายๆ คน
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครคนส่วนใหญ่หนัมาสนใจคอนโดมิเนียม ซ่ึงมีราคาเหมาะสม และ
เป็นเจา้ของได ้

เน่ืองจากเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่
แลว้ความเจริญทางเศรษฐกิจมกักระจุกตวัอยูใ่นเขตเมืองหรือเมืองหลวง ท าให้ประชากรยา้ยถ่ินฐาน
จากเขตชนบทเขา้มาอยูใ่นเขตเมืองมากข้ึน เขตเมืองจึงแออดัไปดว้ยผูค้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และด้วยวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ประชาชนต้องใช้ชีวิตด้วย
ความเร่งรีบ ตอ้งการความคล่องตวั การเลือกท่ีอยูอ่าศยัก็เช่นกนั คอนโดมิเนียมถือเป็นทางเลือกท่ีดี
ส าหรับการใช้ชีวิตในเมือง เพราะการดูแลรักษา และท าความสะอาดง่ายกว่าบา้น และในปัจจุบนั
คอนโดมิเนียมประเภท High class มีแนวโน้มจะมีความนิยมสูงข้ึน เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งส่วนใหญ่
อยู่แหล่งเศรษฐกิจ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน  ท่ีตอบโจทยข์องการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบนั
ไดม้ากท่ีสุด 

ดงันั้น การศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High class จึง
เป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหท้ราบวา่ ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผลกลยทุธ์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผู ้บ ริโภค ท่ี มีผลต่อการตัด สินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

6. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน ท่ีอยู่  และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบด้วย วตัถุประสงค์ในการซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ผูมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผูท่ี้ร่วมอาศยัอยูด่ว้ย การวางแผนในการซ้ือ และท าเลท่ีตั้ง ท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ลกัษณะหรือรูปแบบ ราคา แหล่งหา
ขอ้มูล และส่ิงจูงใจท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท High class 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

4. ท าให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. ท าให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อพฒันาสินคา้ และบริการให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และสินคา้มีการเจริญเติบโตอยา่งมีแบบแผน 

6. ท าให้ทราบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน ามาก าหนดแผนส่งเสริมการตลาดได้ตรง
เป้าหมาย 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครในพื้นท่ี 5 เขต
ได้แก่ พระโขนง ทองหล่อ สีลม เอกมยั และลาดกระบงั, จงัหวดัสมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง, 
จงัหวดั 
นนทบุรี อ าเภอบางบวัทอง และจงัหวดัปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรท่ีท างาน และอาศัยอยู่ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร 5 เขต ไดแ้ก่ พระโขนง ทองหล่อ สีลม เอกมยั และลาดกระบงั, จงัหวดัสมุทรปราการ 
อ าเภอพระประแดง, จงัหวดันนทบุรี อ าเภอบางบวัทอง และจงัหวดัปทุมธานี อ าเภอคลองหลวงโดยเก็บ
ขอ้มูลในระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ถึง วนัท่ี 20 เมษายน 2559 จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

1. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process) 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนใน

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปซ่ึงเร่ิมข้ึนก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัการ
ซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยกิจกรรม 5 ขั้นตอนสาคญัคือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2534: 
34) การรับรู้ปัญหา, การค้นหาข้อมูล , การประเมินผลทางเลือก, การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ  

และจากการศึกษาของ พชัรา ป่ินเพชรและไกรชิต สุตะเมือง (2557, หน้า 116( สรุปไดว้่า
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคถือว่าเป็นกระบวนการในการเลือกทางเลือกหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะท า
การตดัสินใจก่อนและหลงัจากการไดรั้บขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา
การซ้ือสินค้า อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์และเวลาท่ีแตกต่างกันอาจส่งผลให้มีกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัขอ้มูลข่าวสารในเวลานั้นๆ 
2. ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

ตวัแปรตาม 

 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท High 

Class ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

-  เหตุผลในการเลือกซ้ือ  -  ช่องทางการซ้ือ 

-  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ -  บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

-  ผูร่้วมอาศยั   -  แผนในการซ้ือ 

-  สถานท่ีตั้ง 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

-   ลกัษะท่ีตอ้งการ 

-  ราคา 

-  แหล่งศึกษาขอ้มูล 

-  ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจ 

 

ตวัแปรอสิระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-  เพศ  -  อาย ุ

-  สถานะภาพ -  การศึกษา 

-  อาชีพ  -  รายได ้

-  จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
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 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539 : 5-6) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการไดรั้บ และการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการ
ตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ี  
 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคม อาจจะเพิ่มขนาดตลาดบางส่วน ลดขนาดของตลาด 
บางส่วน หรือช่วยในการสร้างตลาดใหม่ๆ ดังนั้ นการเข้าใจถึง ส่ิงแวดล้อมด้านสังคมทั้ งในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง กบั ดา้นประชากรศาสตร์และดา้นพฤติกรรมศาสตร์ของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ
ธุรกิจใน ปัจจุบนันั้นหากสามารถเขา้ใจถึงความตอง้การท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่ย่อมเปิดโอกาส
ให้สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดไดดี้กว่า และสามารถชนะใจผูบ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด (อรชร 
มณีสงฆ.์2552)  

ดงันั้น การศึกษาแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า SR Theory เป็น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการซ้ือสินคา้ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้ไปใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ และท าให้เกิดความตอ้งการก่อน แลว้จึงมีผลท าให้เกิดการปฏิบติัตอบสนอง  
ส่ิงกระตุน้สามารถเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย และจากส่ิงกระตุน้ภายนอก ซ่ึงถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้
เกิดการบริโภคสินคา้ กระตุน้ภายนอก ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  (ศริวรรณิ เสรีรัตน์,2541) ส่ิงกระตุน้
ทางการตลาด และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
3. แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยการตลาด 
 ปัจจยัการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษัทต้องใช้เป็นเคร่ืองมือร่วมกันเพื่อ 
สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ปัจจยัการตลาดประกอบดว้ย (สุปัญญา ไชยชาญ 2543: 37) 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ซ่ึงในการก าหนดปัจจยัทางการตลาด บริษทัตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของตลาดเป้าหมาย (Target Market) ซ่ึงเป็นกลุ่มของลูกคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงบริษทัเลือก
เป็นเป้าหมาย ตลาดเป้าหมายอาจเป็นผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก หรือหน่วยรัฐบาล ปัจจยัทาง
การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความตอ้งการซ้ือในผลิตภณัฑ์ ส่วนผสมทั้ง 4 
ประการเรียกวา่ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (The four Ps of The Marketing Mix)  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
ภทัท์ชนก ประตูแกว้ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยูใ่นกลุ่มอาย ุ25-30 ปีมากท่ีสุดจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน /พนักงานธนาคาร ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดโดยพบว่าการ
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ส่งเสริมการตลาดกระบวนการขายและภาพลกัษณ์สินคา้เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

2. พฤติกรรมผู้บริโภค 
สมฤทัย ผุยวรรณ์  (2556) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินของผูบ้ริโภคในเขตฝ่ังธนบุรีพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออาศยัอยู่เองส่วนเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเน่ืองจาก
สะดวกในการเดินทาง และตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง นอกจากน้ียงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีการวางแผนท่ีจะซ้ือ
คอนโดมิเนียมมากกวา่ 3 ปีโดยราคาคอนโดมิเนียมท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือราคา 1,500,000 – 2,000,000 
บาท 

3. ส่วนประสมทางการตลาด 
หน่ึงฤทยั เนาวค์  า (2556) ได้ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

และปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าเร่ืองการ
ส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นแต่การโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย
การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมมีปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้น
การส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมอย่างมีนัยสาคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรท่ีท างาน และอาศัยอยู่ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร 5 เขต ไดแ้ก่ พระโขนง ทองหล่อ สีลม เอกมยั และลาดกระบงั, จงัหวดัสมุทรปราการ 
อ าเภอพระประแดง, จังหวดันนทบุรี อ าเภอบางบัวทอง และจังหวดัปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
ค านวณจากสูตรกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยาวานิชยบ์ญัชา, 2545, หน้า 26) โดยก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถ
ค านวณไดจ้ากสูตร 

n =   Z2 
        4E2 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%(ระดบั .05) 
E = ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดก้ าหนดไวไ้ม่เกิน 5% 

 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

266 
 

แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 

n = 
(1.96)2

4(0.05)2   

    
ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่งและเพื่อป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงท าการเก็บ
ตวัอยา่งเพิ่มแบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 
วธีิการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) คือ
ไม่ไดก้  าหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บเลือกมาจากประชากรทั้งหมดโดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยวิธีการแจก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
ค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test 
และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศเป็น เพศหญิงจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 เพศชาย
จ านวน129คนคิดเป็นร้อยละ32.25ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31-40 ปีจ านวน190 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.50 อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 อายุ 51 ปี ข้ึนไปนอ้ยสุดจ านวน
25คนคิดเป็นร้อยละ6.25ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 214คนคิดเป็นร้อยละ53.50 สมรส 
จ านวน 144 คนคิดเป็นร้อยละ 36.00หยา่ร้าง/หมา้ยน้อยสุดจ านวน 42คนคิดเป็นร้อยละ10.50 ส่วน
ใหญ่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. น้อยท่ีสุด จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 
33.75 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจ านวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 29.50รับจา้งทัว่ไป
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 12.00ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท
จ านวน130คนคิดเป็นร้อยละ32.50รายได ้30,001 - 40,000 บาทจ านวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 22.75 
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาทต ่าสุดจ านวน62คนคิดเป็นร้อยละ15.50 ส่วนใหญ่อาศยัอยู่
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ44.00 อยูจ่งัหวดันนทบุรี จ  านวน 86 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.50อยูจ่งัหวดัปทุมธานี ต ่าสุดจ านวน61คนคิดเป็นร้อยละ15.25ส่วนใหญ่มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 1 คน (อาศยัอยูค่นเดียว( จ  านวน111คนคิดเป็นร้อยละ27.75 จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คนข้ึนไป จ านวน 107 คนคิดเป็นร้อยละ 26.75 จ านวนสมาชิกในครอบครัว2 คนต ่าสุด
จ านวน88คนคิดเป็นร้อยละ22.00 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะท าเลท่ีตั้ง เช่น อยู่
กลางใจเมือง หรือใกลส้ถานีรถไฟฟ้า การคมนาคมสะดวก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
เพราะความตอ้งการมีสภาพแวดลอ้ม/คุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75  ตอ้งการ
การบริการ/ระบบรักษาความปลอดภยั และระบบป้องกนัท่ี ต ่าสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 ส่วนใหญ่เลือกผ่อนช าระกับสถาบันการเงินจ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 ใช้
สวสัดิการท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50ช าระดว้ยเงินสด ต ่าสุด จ านวน 36 คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจอดรถ จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ต้องการฟิตเนส/
ซาวน์น่า/สปา จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ตอ้งการบริการแม่บา้นท าความสะอาดภายใน
ห้องพกัต ่าสุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ส่วนใหญ่ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจคือตนเอง 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 เป็นคู่สมรส/บุตร จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 เป็น
เพื่อน/ญาติ/บุคคลอ่ืนต ่าสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบัคู่สมรส/บุตร 
จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 อาศยัอยู่คนเดียว จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 อาศยัอยู่
กบัเพื่อน/ญาติต ่าสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00ส่วนใหญ่สนใจท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียม แต่ยงั
ไม่ไดว้างแผนเร่ืองระยะเวลา จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50วางแผนจะซ้ือภายใน 1 ปีนบัจากน้ี  
จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50มีความสนใจจะซ้ือคอนโดมิเนียมในขณะน้ีอยู่แลว้ต ่าสุด จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50ส่วนใหญ่ตอ้งการท าเลท่ีตั้งใกลส้ถานีรถไฟฟ้า/รถไฟใตดิ้น จ านวน 209 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 แถบชานเมือง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00ย่านความเจริญ/ใจกลาง
เมืองกรุงเทพมหานครต ่าสุด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่ต้องการ
คอนโดมิเนียมท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย แต่มีพื้นท่ีใชส้อยเยอะ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 223 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.75ดีไซน์ทนัสมยั สไตล์โมเดิร์น จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50ดีไซน์
โดดเด่น หรูหรา ต ่าสุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ส่วนก าหนดช่วงราคา50,000 – 100,000 
บาท/ตารางเมตร จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75ราคา 100,001 – 150,000 บาท/ตารางเมตร 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75ราคาสูงกว่า 150,000 บาท/ตารางเมตร ต ่าสุด จ านวน 24 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 6.00ส่วนใหญ่หาขอ้มูลจาก Internetจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75จากบูธจดั
รายการตามห้างสรรพสินคา้ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75จากใบปลิว/ส่ือโทรทศัน์/ส่ืออ่ืนๆ 
ต ่าสุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกบัส่วนลด หรือฟรีดาวน์จ านวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50ให้ความสนใจกบัฟรีตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเขา้อยู ่จ  านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.75ให้ความสนใจกบั Voucher เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ต ่าสุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.00 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนมากตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.44 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.7431 คะแนน อนัดบัสองคือระบบรักษาความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐานเท่ากับ 0.7691 คะแนน ส่วนอนัดับสุดท้ายคือภาพลักษณ์ทางสังคม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.64 
คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.9932 คะแนนส่วนมากตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ 
HUAWEI เน่ืองจากความคุม้ค่าของราคาและผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.25 คะแนน
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8279 คะแนน อนัดบัสองคือคุณภาพ/ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.7913 คะแนน ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือความ
สะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.45 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 1.0887 
คะแนน 
สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพโสดจ านวน 214 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมี
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร อาศยัอยูค่นเดียว 
สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือคือท าเล
ท่ีตั้ง โดยมีช่องทางการซ้ือคือผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงิน ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการคือท่ี
จอดรถ ผูมี้อิทธิพลในการเลือกซ้ือคือตนเอง ส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บัคู่สมรส/บุตร และมีความสนใจท่ี
จะซ้ือคอนโดมิเนียมแต่ยงัไม่ไดว้างแผนเร่ืองระยะเวลา 
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สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการคอนโดท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย แต่

มีพื้นท่ีใชส้อยเยอะ มีช่วงราคาอยูท่ี่ 50,000-100,000 บาท/ตารางเมตร แหล่งขอ้มูลท่ีใชค้น้หาขอ้มูล
คอนโดมิเนียมท่ีสนใจคือทาง Internet ส่ิงจูงใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือคือส่วนลด หรือฟรีดาวน์  
สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือ 

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดย
ค านึงถึงท าเลท่ีตั้งเป็นอนัดับหน่ึง รองลงมาคือระบบรักษาความปลอดภยั ส่วนอนัดบัสุดท้ายท่ี
ค านึงถึงคือภาพลกัษณ์ทางสังคม  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ,สถานภาพ,

ระดับการศึกษา,อาชีพ, ท่ีอยู่ และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดบันยัส าคญั 0.0205, 
0.0001, 0.0016, 0.0090, 0.0000และ 0.0019 ตามล าดบัยกเวน้ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

สมมติฐานที่  2 พฤติกรรมผู ้บริโภค จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู ้บ ริโภค ได้แก่ 
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ,ช่องทางในการซ้ือ, ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ, การวางแผน
ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ, และท าเลท่ีตั้ งท่ีต้องการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ประเภท High class ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดับนัยส าคัญ0.0108 , 0.0300, 
0.0067, 0.0012 และ 0.0199ตามล าดบั ด้านความส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการไดรั้บ และผูท่ี้
ร่วมอาศยัอยูด่ว้ย ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด จากการวิจยัพบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะหรือรูปลกัษณ์ท่ีตอ้งการ, ราคา, แหล่งคน้หาขอ้มูล และส่ิงจูงใจ
ในการตัดสินใจ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิ เนียมประเภท High class ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดบันยัส าคญั0.0150, 0.0038, 0.0002 และ 0.0019 ตามล าดบั 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ t-Test 0.0205 สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.3161 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-Test 0.0001 สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.0016 สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.0090 สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.2197 ไม่สอดคลอ้ง 
ท่ีอยู ่ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว F-Test 0.0019 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
เหตุผลหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-Test 0.0108 สอดคลอ้ง 
ช่องทางในการซ้ือ F-Test 0.0300 สอดคลอ้ง 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการไดรั้บ F-Test 0.3317 ไม่สอดคลอ้ง 
ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ F-Test 0.0067 สอดคลอ้ง 
ผูท่ี้ร่วมอาศยัอยูด่ว้ย F-Test 0.1330 ไม่สอดคลอ้ง 
การวางแผนในการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-Test 0.0012 สอดคลอ้ง 
ท าเลท่ีตั้งท่ีตอ้งการ F-Test 0.0199 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ลกัษณะหรือรูปลกัษณ์ท่ีตอ้งการ F-Test 0.0150 สอดคลอ้ง 
ราคา F-Test 0.0038 สอดคลอ้ง 
แหล่งคน้หาขอ้มูล F-Test 0.0002 สอดคลอ้ง 
ส่ิงจูงใจ F-Test 0.0019 สอดคลอ้ง 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวจัิยพบว่า 
1. เพศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2550 : กันยายน( ท่ีพบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกนั 
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2. สถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผู ้บริโภค ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากบทบาท และหน้าท่ีของคนในแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่าง
กนัออกไป ซ่ึงในครอบครัวโสดก็จะตดัสินใจซ้ือด้วยบุคคลเพียงคนเดียว หรือมีบิดามารดาเป็นท่ี
ปรึกษา ส่วนคนท่ีมีสถานภาพสมรสก็จะตดัสินใจซ้ือด้วยการตดัสินใจของหลายบุคคลร่วมกนั เช่น 
พ่อแม่ สามีหรือภริยา บุตร (เสรีวงษ์มณฑา. 2542 : 164) นอกจากน้ีวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life 
Cycle Stage) เป็นขั้นให้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์และ พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตก่างกนั (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์. 2541 : 133)  

3. ระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ซ่ึง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เอมอร วงษ์ ศิ ริ  (2546 : 107) ท่ี ได้ก ล่ าวว่าประชากรใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยั
แตกต่างกนั 

4. อาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ซ่ึง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เอมอร วงษ์ ศิ ริ  (2546 : 107) ท่ี ได้ก ล่ าวว่าประชากรใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

5. ท่ีอยู ่การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุดสอดคล้องกับการศึกษาของศิริลักษณ์อยู่ประเสริฐ  (2551) เพราะปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางและ
เป็นแหล่งรวมความเจริญของประเทศ 

6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ผู บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เอมอร วงษ์ศิริ (2546 : 108) ท่ีพบว่าจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

7. พฤติกรรมผู ้บ ริโภค ท าเลท่ีตั้ งมีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัใกล้ระบบขนส่งเช่น
รถไฟฟ้าความสะดวกในการเดินทางซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ศิริวรรณเสรีรัตน์. 2547 : 48-85) 
กล่าววา่ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีนกัการตลาดจดัท าข้ึนเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ส่ิงกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้าเช่นส่ิงกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
(Distribution) หรือ (Place) เช่นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือ
วา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

8. เง่ือนไขการช าระเงินและสินเช่ือมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ีส าคญัของราคาในดา้น
เง่ือนไขการช าระเงินและระยะเวลาของสินเช่ือ (Philips Kotler. 2547 : 611-630) 
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9. ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาด (4Ps)ในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรัลรัชว ์สุร
ธรรมทว ี(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผู ้บริโภค ทั้ ง 4 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากท่ีสุดระดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

14. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัคร้ังน้ีปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม

ประเภท High class ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะเพ่ือปฏิบัติจริง 
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมีเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ควรให้ความส าคัญในการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการเร่ืองการส่งเสริมการตลาดและ
กระบวนการขายเพื่อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมีเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ควรให้ความส าคญัในการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเร่ืองท าเลท่ีตั้งต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมประเภท 
High class ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึน 

3. ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมีเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ควรให้ความส าคญัเร่ืองการส่งเสริมการตลาดกระบวนการขายและภาพลกัษณ์สินคา้เป็นกรณีพิเศษ
เพื่อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ต่อ 
1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงผูใ้ช้บริโภคมากท่ีสุดในการท าวิจยัคร้ังต่อไปการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างควรจะมีการท าส ารวจให้ครอบคลุมในทุกเขตในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. จากการศึกษาผลการวิจยัในคร้ังน้ีปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆสามารถ
ท านายการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมประเภท High class ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไม่ 100%
ดงันั้น ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมประเภท High class ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลไดอี้ก 

3. ควรศึกษาลกัษณะขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึนเพื่อจะไดรั้บขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดและมีคุณภาพ
ข้ึนเช่น การสัมภาษณ์หรือใชเ้วลาในการคุยกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อให้สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามความเหมาะสม 
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การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
The decision to buy cosmetics through modern trade, consumers in Bangkok and its vicinity 

 

นาถฤทัย ดีเพง็ 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1).ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(2)ความแตกต่างดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3)ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน400คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมMicrosoft Excel สถิติพรรณาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้น
การทดสอบสมติฐานคือ t-TestและF-test(ANOVA)ท่ีระดบันัยส าคญั0.05ในการหาความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด
นั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังาน
เอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท   
ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา,อาชีพ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.05 เพศและอายนุั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคาของเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือ,ผลิตภณัฑ์ท่ี
เลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดท่ีต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ0.05 โมเดิร์นเทรดท่ีเลือกซ้ือและการส่งเสริมการขายนั้นไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด   
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3. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ตราสินคา้ของเคร่ืองส าอาง,บุคคลท่ีไปซ้ือเคร่ืองส าอาง
ดว้ย,เม่ือใดท่ีไปซ้ือเคร่ืองส าอาง,ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ,ค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดท่ีต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 โมเดิร์นเทรดในปัจจุบนัท่ีเลือกซ้ือและเหตุผลท่ีเลือกซ้ือนั้น
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ,เคร่ืองส าอาง,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 10,001-
20,000 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. 
บทน า 

ปัจจุบันน้ีเคร่ืองส าอางเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญของคนเราเพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและสร้างความมัน่ใจแก่คนสมยัน้ีเป็นอย่างมาก การท่ีคนเรานั้นมีบุคลิกภาพท่ีดีและมี
ความมัน่ใจจะช่วยท าให้เลือกซ้ือส่งเสริมการท างานไดเ้ป็นอย่างดีข้ึนดว้ยและในขณะน้ีตลาดของ
เคร่ืองส าอางนั้นมีการแข่งขนักนัอย่างสูงและมีหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท าให้ตอ้งมีกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อสามารถขยายตลาดไดม้ากข้ึนดว้ยและมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท าให้ตอ้งมี
กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถขยายตลาดไดม้ากข้ึนดว้ย 

การตลาดของผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง ในขณะน้ีนั้ นมีการเติบโตค่อนข้างสูงโดยตลาด
เคร่ืองส าอางในช่วง5ปีท่ีผ่านมานั้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเฉล่ีย18%ต่อปี โดยมีมูลค่าใน
ตลาดรวม2.1แสนลา้นบาทแบ่งเป็นตลาดในประเทศ60%มูลค่า1.2 แสนลา้นบาทและตลาดส่งออก
40%มูลค่า9หม่ืนล้านบาท ขณะท่ีภายหลงัท่ีมีการเปิดประชาคมอาเซียนนั้น ธุรกิจเคร่ืองส าอางจะ
แข่งขนักนัรุนแรง และคาดว่าในปี2563 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตวัโดยเฉพาะตลาดการ
ส่งออก ซ่ึงมีโอกาสขยายตวัไปกวา่2 แสนลา้นบาท 

ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านmodern tradeของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหท้  ากลยทุธ์ทางการตลาด
เพิ่มข้ึนและท าให้มีขอ้มูลในการขยายฐานลูกคา้ให้เพิ่มมากข้ึนและไดท้ราบถึงปัญหาทางการตลาด
ต่างๆและท าให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของตลาดในส่วนของmodern tradeเพื่อน าไปพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ขในจุดบกพร่องนั้นใหไ้ดดี้มากข้ึนกวา่เดิม 
วตัถุประสงค์ 
        1.    เพื่ อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
        2.     เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่น โมเดิร์นเทรด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
        3.      เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั มี

อิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดท่ีแตกต่างกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ราคา ผลิตภณัฑ์ สถานท่ีในการจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการขาย  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดต่างกนั 
3.  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ในการเลือกซ้ือ บุคคลท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง สถานท่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เหตุผลในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอาง เม่ือใดท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
ประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรด
จ านวน400คน 

- กรุงเทพมหานคร 6 เขตพื้นท่ีดงัน้ี ลาดกระบงั สวนหลวง บางกะปิ หนองจอก สะพานสูง มีน
บุรี 

-  สมุทรปราการ ในเขตพื้นท่ีสุวรรณภูมิ 
- นนทบุรี ในเขตพื้นท่ีบางบวัทอง 
- ปทุมธานี ในเขตพื้นท่ีคลองหลวง-รังสิต สามโคก 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 
        1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านmodern 
tradeของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อน าขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลนั้นไป
ปรับใชใ้นการท าการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 
        2. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
modern tradeของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อน าขอ้มูลดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดนั้นไปพฒันากลยทุธ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
       3. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านmodern tradeของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อน าไปเป็น
ขอ้มูลในการก าหนดรูปแบบทางการตลาด 
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       4. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหธุ้รกิจเคร่ืองส าอางนั้นน าไปปรับปรุงและพฒันาตนเองให้สามารถเป็น
ท่ียอมรับของผูบ้ริโภคและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดีและเป็น
แนวทางท าใหธุ้รกิจนั้นเป็นผูน้ าในตลาดของเคร่ืองส าอาง 
กรอบแนวคิดของการวจัิยจากการทบทวนแนวคิด 
        ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการ
วจิยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
      
 
 
 
 
 
 
           

 
 

 
 

 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎหีลกัการตลาด4P 

หลักการตลาด4P คือส่วนผสมทางการตลาดท่ีน ามาเป็นเคร่ืองมือหรือใช้เป็นกลยุทธ์
วางแผนทางการตลาดซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ   - อายุ 
- การศึกษา - อาชีพ 
- รายได ้

 

ตวัแปรอิสระ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ราคา 
- ผลิตภณัฑ์ 
- สถานท่ีในการจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการขาย 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- ผลิตภณัฑใ์นการเลือกซ้ือ 
- บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
- สถานท่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
- เหตุผลในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
- เม่ือใดท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 

-ค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
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1.ผลิตภัณฑ์(Product)คือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือ
ผลตอบแทนให้กบัองคก์ร หลกัการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆเช่นความตอ้งการของลูกคา้  
คุณภาพของสินคา้ รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความทนัสมยั และสามารถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัได ้

2.ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ส าคญั ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกคา้แล้วการตั้งราคาขายยงัเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีท าให้ต่อสู้กบัคู่แข่งขนัได้ใน
ธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place)คือการน าสินคา้ไปให้ถึงมือลูกค้า โดยยึดหลักความมี
ประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยัและความรวดเร็ว วิธีขายหรือการะจายสินคา้ท่ีสามารถ
ท าใหเ้กิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion)ส่ิงส าคัญของการส่งเสริมการขายคือท าอย่างไรให้
สามารถขายสินคา้หรือบริการให้ไดม้ากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทท่ีส าคญัมากและมีอยู่
หลายวิธีเช่นการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ การท าส่งเสริมการขายต่างๆ หรือขายตรงโดยการน าเสนอ
ของพนกังาน 
พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือสินคา้
และบริการไปเพื่อกินเองใช้เอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซ้ือสินคา้และ
บริการไปเพื่อวตัถุประสงค์เช่นวา่น้ีรวมกนัเรียกว่าตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความแตกต่าง
ในลกัษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุ รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี ค่านิยม และรสนิยมเป็นตน้ ท าให้พฤติกรรมการกินการใช้ การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้และบริการหลายๆชนิดท่ี
แตกต่างกนัออกไป  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษาของลักขณาพร วานมนตรีและวินัย สยอวรรณ(2556,หน้า 155) เร่ืองปัจจยัท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางสมุนไพรส าหรับผิวหน้าของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี 60 พรรษา จงัหวดันครนายก 
พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางสมุนไพรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุพฤกษา ท่าสระท่ีแตกต่างกนั
(2551,หนา้91)แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กชพรรณ วลิาวรณ์(2554,หนา้106)  

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
จากการศึกษาของกอบแก้ว มะหะหมัด(2553,หน้า100)เร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยในการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางสมุนไพรท่ีเป็นสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค พบว่าดา้น
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ราคา,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางสมุนไพรท่ีแตกต่างกันแต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพรเพชร แก้วอ่อน
(2551,หนา้ 86) 

3. ปัจจัยส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภค 
จากการศึกษาของอรุณวรรณ แกว้ศิลป์(2552,หน้า 106)เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางโอเรียลทอล พร้ินเซสในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านผลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางโอเรียลทอล พร้ินเซสท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของเขมิกา ทองประพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั(2552,หนา้68)และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
สุภสัสรณ์ กิจกรสกุลชยัท่ีแตกต่างกนั(2550,หนา้175) 
วธีิในการด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรท่ีซ้ือสินคา้ในโมเดิร์นเทรดในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 6 เขต และปริมณฑล  ได้แก่ ลาดกระบงั สวนหลวง บางกะปิ หนองจอก 
สะพานสูง มีนบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ ในเขตพื้นท่ีสุวรรณภูมิ, จงัหวดันนทบุรี อ าเภอบางบวัทอง 
และจงัหวดัปทุมธานี อ าเภอคลองหลวงและสามโคก เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงก าหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตร กรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, หนา้ 26) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้มี
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตร 
n =  Z2   
      4E2 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
E = ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดก้ าหนดไวไ้ม่เกิน 5% 

แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 

          
ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าการเก็บ
ตวัอยา่งเพิ่มแบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 
วธีิการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) คือ
ไม่ไดก้  าหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บเลือกมาจากประชากรทั้งหมด โดย
ใช้วิ ธีการแบบ เฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) เพื่ อให้ได้ก ลุ่มตัวอย่างท่ีตัดสินใจซ้ือ
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เคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ T-test และ F-test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวเิคราะห็ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อย
ละ60.50และเป็นเพศชายจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปีจ านวน 160 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุ 20-30 ปี จ  านวน133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ อายมุากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.75  ระดบัการศึกษามธัยม/ปวช./ปวส. จ านวน137คน คิดเป็นร้อยละ 34.25  ระดบัการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ14และสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน56 คน คิดเป็นร้อยละ14  
ส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  รายไดม้ากกว่า 30,000 
บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75  และมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.25 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดราคาของเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ซ้ือคือราคา 101- 500บาท จ านวน 189คน คิดเป็นร้อยละ 47.25%  ราคาของเคร่ืองส าอางท่ี 501-
1,000 บาท จ านวน115คน คิดเป็นร้อยละ 28.75  และ ราคาเคร่ืองส าอาง ต ่ากว่า 100 บาท จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 5  ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือใช ้ส่วนใหญ่ คือลอรีอลั จ  านวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.75 เมยเ์บลลีน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75  เรฟลอน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 และเวสแอนด์ไวด์ จ  านวน42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50  โมเดอร์นเทรดท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เลือกซ้ือใช้คือวตัสัน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ25  เซ็นทรัลจ านวน 97คน คิดเป็นร้อยละ 24.25  
และแมคโครไม่มีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง การส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่วนใหญ่
คือ การประชาสัมพนัธ์ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38  การลดราคาจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
37  และการโฆษณาทางโทรทศัน์ จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
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กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่าเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคท่ีปัจจุบนั
เลือกซ้ือใช้ส่วนใหญ่คือลอรีอลั จ  านวน122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  เมยเ์บลลีน จ านวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ22.50     และเรฟลอนจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50  บุคคลท่ีผูบ้ริโภคไปเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางดว้ยส่วนใหญ่คือเพื่อน จ านวน 146คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  ครอบครัว จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25  และคู่สมรสจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 โมเดิอร์นเทรดท่ีในปัจจุบัน
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคือวตัสัน จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26  เซ็นทรัลจ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และแมคโคร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านห้างโมเดิอร์นเทรดคือมีความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39 ใกลท่ี้พกัอาศยัของผูบ้ริโภค จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และโมเดิอร์นเท
รด มีหลายสาขาจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75  เม่ือใดท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
นั้นคือ เม่ือเคร่ืองส าอางใกล้หมด จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 เม่ือมีเคร่ืองส าอางรุ่นใหม่หรือ
แบบใหม่ จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และเม่ือมีการส่งเสริมขายต่างๆ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.25  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือ เพื่อน จ านวน
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 พนักงานขาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75  และคู่สมรส จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 8  ค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านห้างโมเดิอร์นเทรดของผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ในแต่ละคร้ังคือ 501-1,000 บาท ต ่ากว่า500 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ 
1,001-1,500 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคผา่น
โมเดอร์นเทรดพบว่ากลุ่มตวัอย่างนั้นตดัสินใจซ้ือเพราะใกลท่ี้อยู่อาศยัและสะดวกสบายในการเลือก
ซ้ือเป็นอนัดบัหน่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.47 คะแนน  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7383 คะแนน อนัดบั
สองตดัสินใจซ้ือเพราะมีความหลากหลายของตราสินค้า ค่าเฉล่ีย 4.22 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.7917 คะแนน และอนัดับสุดท้ายตดัสินใจซ้ือเพราะพนักงานมีอัธยาศยัไมตรีดี 
สุภาพ น่าเช่ือถือ อธิบายรายละเอียดไดเ้ป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย  3.71 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.0133 คะแนน 
สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000
บาท 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีราคา101-500 บาท

และผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องลอรีอลัและโมเดิอร์นเทรดท่ีเลือกซ้ือคือวตัสัน การ
ส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือ การประชาสัมพนัธ์ 
สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นตราสินคา้ในปัจจุบนัท่ีเลือกซ้ือคือลอ
รีอัล บุคคลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปซ้ือเคร่ืองส าอางด้วยคือเพื่อน โมเดิร์นเทรดใน
ปัจจุบันท่ีเลือกซ้ือคือวตัสัน เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดเพราะมีความ
สะดวกสบายในการเลือกซ้ือลกัษณะการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคือเม่ือสินคา้ใกลห้มด ผูท่ี้มีอิทธิพล
ในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางนั้นเป็นเพื่อนและค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางในแต่ละคร้ังจ านวน
501-1,000 บาท 
สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือ  

 จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเพราะใกล้ท่ีอยู่อาศยัและ
สะดวกสบายในการเลือกซ้ือ รองลงมาเพราะมีความหลากหลายของตราสินคา้ และเพราะพนกังาน
มีอธัยาศยัไมตรีดีเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลจากการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้คเฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดบันยัส าคญั 0.0056,0.0493และ 0.0551ตามล าดบั ยกเวน้ เพศ
และอายไุม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดจากการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ได้แก่ ราคาของเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือและผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดบันยัส าคญั 
0.0019และ0.0073ตามล าดบั ยกเวน้ ห้างบโมเดิร์นเทรดท่ีเลือกซ้ือและการส่งเสริมการขายท่ีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด 

   สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมของผูบ้บริโภคจากการวิจยัพบวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดแ้ก่
ตราสินคา้ในปัจจุบนัท่ีเลือกซ้ือ บุคลท่ีไปซ้ือเคร่ืองส าอางดว้ย ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางในแต่ละคร้ัง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
โมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดบันยัส าคญั 0.0214,0.0000,0.0020,0.0001 
และ0.0191ตามล าดับ ยกเวน้ห้างโมเดิร์นเทรดในปัจจุบันท่ีเลือกซ้ือและเหตุผลท่ีเลือกซ้ือไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรด 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผ ล ก า ร

ทดสอบ 
สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ  t-Test 0.7175        ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0. 5853 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.0056 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.0493 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.0551 ยอมรับ 
สมมติฐานที ่2 ส่วนประสมการขาย    
ราคาของเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือ F-Test 0.0019 ยอมรับ 
ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือ F-Test 0.0073 ยอมรับ 
หา้งโมเดิร์นเทรดท่ีเลือกซ้ือ F-Test 0.1573       ปฏิเสธ 
การส่งเสริมการขายท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-Test 0.5262        ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่3 พฤติกรรมของผู้บริโภค    
ตราสินคา้ในปัจจุบนัท่ีเลือกซ้ือ F-Test 0.0214 ยอมรับ 
บุคคลท่ีไปซ้ือเคร่ืองส าอางดว้ย F-Test 0.0000 ยอมรับ 
หา้งโมเดิร์นเทรดในปัจจุบนัท่ีเลือกซ้ือ  F-Test 0.1028         ปฏิเสธ 
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ F-Test 0.8723         ปฏิเสธ 
เม่ือใดท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง F-Test 0.0020         ยอมรับ 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ  F-Test 0.0001         ยอมรับ 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางในแต่ละคร้ัง F-Test 0.0191         ยอมรับ 
อภิปรายผลการวจัิย 
จากการวจัิยพบว่า 

1. ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงสอดคล้องกับงานของวิสัชนา บัวละบาลได้ศึกษาเร่ือง
การศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวกายของผูช้ายในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น(2556,หน้า74)พบวา่ผูช้ายท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายในขั้นตอนการตดัสินใจแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั0.05เน่ืองจากผูท่ี้มี
การศึกษาสูง ยอ่มผา่นการเรียนรู้มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า จึงท าให้มีพฤติกรรมท่ีจะสนใจข่าวสาร 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

285 
 

ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆตอ้งมีการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือ 

2. อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดี(2556)ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่า
ด้านอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีผล ต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองส าอางเกาห ลีของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัแสดงว่าอาชีพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ืงสอดคลอ้งกบังานของ ภทัราวดี กุฏศรี(2557)ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางผา่นทางระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์(E-
Commerce)พบว่ารายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์   

4. ราคาสินค้าของเคร่ืองส าอางมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
โมเดิร์นเทรดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของพทัธนนัท ์รุ่งเจริญ(2555)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์ สาขาอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐมพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นราคามีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอาง ดา้นเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง 

5. ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเท
รดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของพิไลลกัษณ์ ช่ืนสุขศรี(2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ผลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกน 

6. ตราสินคา้ในปัจจุบนัท่ีเลือกซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์น
เทรดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของจิรประภา สุดสวสัด์ิไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีของนกัศึกษา มหาวทิยาลยักรุงเทพ(2553)พบวา่คุณค่าตราสินคา้ดา้นความ
ผกูพนักบัตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีในแต่ละตราสินคา้ และมีผลต่อความถ่ีในการใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลี 

7. เม่ือใดท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
โมเดิร์นเทรดซ่ึงสอดคล้องกับงานของศมพร เพ็งพิศได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าจะซ้ือ
เคร่ืองส าอางเม่ือสินคา้หมด,มีการลดราคาสินคา้และมีสินคา้แบบใหม่ 

8. ค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางในแต่ละคร้ังมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของฉวีวรรณ บุผาสน,นชชนนัธ์ รักเหยา้,รมณีย ์
ยิ่งยงได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(2551,หน้า81)พบว่าปัจจยัทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าการศึกษา อาชีพและระดบัรายไดมี้ส่วนในการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดดงันั้นผูผ้ลิตควรร่วมมือกบัผูป้ระกอบการดา้นโมเดิร์นเทรดน าเสนอ
สินคา้ท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มอาชีพต่างๆและระดบัราคาของสินคา้นั้นสอดคลอ้งกบัรายไดเ้ฉล่ียกบักลุ่ม
อาชีพนั้นๆ 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่าราคาของเคร่ืองส าอางท่ี เลือกซ้ือและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านโมเดิร์นเทรดดงันั้นควรมีสินคา้ให้มี
ความหลากหลายมากข้ึนหลากหลายผลิตภณัฑ์และราคาของสินคา้นั้นมีหลายระดบัราคาเพื่อให้
ผูบ้ริโภคนั้นมีทางเลือกส าหรับการตดัสินใจท่ีเพิ่มมากข้ึน 

3. ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบวา่ตราสินคา้ทีเลือกซ้ือ,บุคคลท่ีไปซ้ือเคร่ืองส าอางดว้ย
,เม่ือใดท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง,ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจและค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางในแต่ละ
คร้ังมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดดงันั้นควรมีการส่งเสริมการขายโดยให้
สร้างภาพลกัษณ์และสร้างตวัแทนสินคา้นั้นให้เป็นท่ีรู้จกัเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและเกิดการตดัสินใจซ้ือท่ี
เพิ่มมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าควรท าการวิจยัคร้ังต่อไปโดยท าการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆเพิ่มข้ึนเพื่อให้ทราบวา่ช่องทาง
ในการจดัจ าหน่ายใดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2. ควรท าจากการวิจยัให้ครอบคลุมให้มากกว่าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยท าการวิจยัในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เห็นความแตกต่างของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคของแต่ละ
ภูมิภาคนั้นมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออยา่งไร 

3. ควรท าการวิจัยเชิงลึกว่าสินค้าเคร่ืองส าอางประเภทใดนั้ นท่ีผู ้บริโภคมีการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโมเดิร์นเทรดเพื่อจะไดท้  าการตลาดส าหรับสินคา้ประเภทนั้นๆ 
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อทิธิพลของการก ากบัการแสดงออกของตนเอง และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการซ้ืออย่าง
ฉับพลนัของสินค้าแฟช่ันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The Effects of Self-monitering and Integrated Marketing Communication on Impulse Buying of 
Fashion Goods in Bangkok Metropolitan Region. 

 

สุรภาส ภัทรทวสุีข 
นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณะบดีฝ่ายวจิยัการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่การซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

กลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการ

สุ่มโดยสะดวกตามห้างสรรพสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ ดว้ยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

โดยใชส้ถิติวเิคราะห์สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และ ทดสอบความแปรปรวนแบบ 1 

ทาง (one-way ANOVA) และวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
 ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีการซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าแฟชั่นแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ อายท่ีุแตกต่างกนัมีการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ อาชีพไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้อย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชัน่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการซ้ือ
อยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ การก ากบัการแสดงออกของตนเองไม่มี
อิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
อย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ การก ากบัการแสดงออกของตนเองและการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการร่วมกนัท านายการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 

ค าส าคัญ: การก ากบัการแสดงออกของตนเอง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การซ้ืออยา่งฉบัพลนั 
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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 
 
บทน า 
 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา วฒันธรรมจากต่างประเทศไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะดา้น

การแต่งกาย ส าหรับภาพรวมตลาดเส้ือผา้ส าเร็จรูปในปี 2555 นั้นมีมูลค่าสูงถึง 100,000 ลา้นบาท โดยเป็น

สัดส่วนของเส้ือผา้ แบรนด์ต่างชาติ 50% ซ่ึงแนวโน้มในอนาคตจะมีการแข่งขนัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ขณะเดียวกนัพฤติกรรมคนไทยในปัจจุบนัหนัมาดูแลตวัเองมากข้ึน มีความสนใจดา้นการแต่งกาย ท าให้

ประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของแฟชัน่ในแถบอาเซียนได ้ซ่ึงอตัราการเติบโตของตลาดเส้ือผา้ 

อาจเติบโตได้อีกเท่าตวัในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และจากข้อมูลของกรมศุลกากรระบุการน าเข้าเส้ือผา้

ส าเร็จรูปของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555 มีมูลค่ากว่า 1.55 หม่ืนลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มข้ึนจาก

ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้กว่า 25% ในจ านวนน้ีเป็นการน าเขา้จากประเทศจีนมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วน 

57% รองลงมาคือญ่ีปุ่น ฮ่องกง เวียดนาม และกมัพูชาสัดส่วน 4.4, 3.6, 3.3 และ 3.1% ตามล าดบั โดยการ

น าเขา้จากกมัพูชา ส่วนหน่ึงเป็นการน าเขา้เส้ือผา้มือสอง เฉพาะเดือนพฤศจิกายนล่าสุด การน าเขา้เส้ือผา้

จากญ่ีปุ่น ขยายตวัสูงถึง 235% จากสหรัฐอเมริกาขยายตวั 54% ยุโรป 58% อาเซียน 37% และจากแหล่ง

อ่ืนๆ ทุกแหล่งรวมกนั ขยายตวัถึง 33% 
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 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชัน่มีหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอก ซ่ึงปัจจยัภายในไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผูบ้ริโภค เช่น ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพต่างๆของผูบ้ริโภค ซ่ึง

งานวิจยัในปัจจุบบัพบความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัการแสดงออกของตนเอง (Self Monitoring( และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทางด้านปัจจัยภายนอกเป็นปัจจยัส่ิงเร้าท่ีผูบ้ริโภคได้สัมผสั เช่น การส่ือสาร

การตลาด ท่ีส่งผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือไดง่้ายข้ึน  

 ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาถึงอิทธิพลของการก ากบัการแสดงออกของตนเอง และการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ เพื่อน าไปประยุกต์ใชก้บักลยุทธ์ทางการตลาด

ในการวางแผนการขายสินคา้ต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัในดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีมีต่อ

การซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการก ากบัการแสดงออกของตนเอง ท่ีมีต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้

แฟชัน่ 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้

แฟชัน่ 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

2. ทราบถึงอิทธิพลของการก ากบัการแสดงออกของตนเองท่ีส่งผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของ

สินคา้แฟชัน่ 

3. ทราบถึงอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

4. น าผลการวิจยัจากปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ไปใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

แฟชัน่ 

5. น าผลการวิจยัจากอิทธิพลของการก ากบัการแสดงออกของตนไปใช้ในการวางแผนด้านการ

ส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบับุคลิกภาพดงักล่าว 

6. น าผลการวิจยัจากอิทธิพลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไปใช้ในการวางการตลาด เพื่อ

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้แฟชัน่ 
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สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

การซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การก ากบัการแสดงออกของตนเองมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 การก ากบัการแสดงออกของตนเองและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการร่วมกนั

ท านายต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี

การซ้ืออย่างฉับพลนั (Impulse Buying) 

 Applebaum (1951) กล่าวว่า “การซ้ืออย่างฉับพลนั เป็นผลจากการการส่งเสริมการขายและการ

ซ้ือท่ีไม่ไดต้ดัสินใจล่วงหนา้ของผูบ้ริโภคก่อนท่ีจะเร่ิมเดินช็อปป้ิง” Stern (1962) สนบัสนุนความคิดเห็น

น้ี และก าหนดใหก้ารซ้ืออยา่งฉบัพลนัเป็น การซ้ือโดยไม่ไดว้างแผน (unplanned buying( เขาไดนิ้ยามการ

ซ้ืออย่างฉับพลนัว่าเป็นความฉับพลันแบบผสมผสาน (The impulse mix( โดย Stern (1962) ได้จ  าแนก

ประเภทการซ้ืออยา่งฉบัพลนัออกเป็น 4 ประเภท 

1. การซ้ืออยา่งฉบัพลนัอยา่งแทจ้ริง (Pure impulse buying)  

2. การซ้ืออยา่งฉบัพลนัจากการระลึกได ้(Reminder impulse buying(  

การก ากบัการแสดงออกของตนเอง 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟนชัน่ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. รายได ้

4. อาชีพ 
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3. การซ้ืออยา่งฉบัพลนัจากการเสนอแนะ (Suggestion impulse buying(  

4. การซ้ืออยา่งฉบัพลนัตามแผน (Planned impulse buying( 

 ต่อมา Rook (1987( ได้พฒันาแนวคิดเก่ียวกบัการซ้ืออย่างฉับพลนั โดยพฒันาจากพฤติกรรม

หุนหนัพลนัแล่น (Impulsive behavior( เขามุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมหุนหนัพลนัแล่นจากพฤติกรรมการซ้ือ 

และนิยามออกมาเป็นการซ้ืออยา่งฉบัพลนั ส าหรับค านิยามของเขาคือ การซ้ืออยา่งฉบัพลนัเป็นการซ้ือท่ี

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือบางส่ิงในทนัทีเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริโภคอาจซ้ือ

สินคา้โดยไม่คาดคิดมาก่อน เม่ือเกิดความตอ้งการอย่างรุนแรงจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ในทนัที 

ดงัเช่นการได้เห็นสินคา้แล้วเกิดความตอ้งการอยากได้มาครอบครอง ส่งผลให้เกิดการซ้ือสินค้าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในทนัที พฤติกรรมลักษณะน้ีมกัก่อให้เกิดความสุขข้ึนชั่วขณะ สร้างความ

ต่ืนเตน้ ท าให้รู้สึกวา่การซ้ือในปริมาณมากไม่ใช่เร่ืองใหญ่ เป็นการซ้ือโดยใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล แต่

เม่ือเวลาผา่นไป หลงัจากไตร่ตรองอยา่งรอบคอบผูบ้ริโภคมกัเกิดความขดัแยง้ทางอารมณ์ เน่ืองจากบุคคล

ไม่ไดต้อ้งการสินคา้จริงๆ และอาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ความผิดหวงัจากตวัสินคา้ ความกงัวล

เก่ียวกบัปัญหาทางการเงิน นอกจากน้ีเม่ือผูบ้ริโภคมีเป้าหมายการช็อปป้ิงท่ีแน่นอน แต่การซ้ืออย่าง

ฉบัพลนัจะเป็นการขดัจงัหวะการช็อปป้ิง เช่น เม่ือผูบ้ริโภคตั้งใจท่ีจะซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า แต่เม่ือผา่นร้าน

เส้ือลดราคา ผูบ้ริโภคจึงหยุดจงัหวะการซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเลือกซ้ือเส้ือลดราคาก่อน ดงันั้น การซ้ือ

อยา่งฉบัพลนัโดยส่วนใหญ่มกัถูกมองในดา้นลบมากกวา่ในดา้นบวก (Rook, 1987) 

  จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การซ้ืออยา่งฉบัพลนั หมายถึง การซ้ือโดยไม่ไดว้างแผน ซ้ือแบบ

ไม่ไดค้าดคิดและไม่ตั้งใจ เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพบกบัส่ิงเร้าภายในร้าน เช่น สินคา้ การส่งเสริมการขาย ท า

ให้ผูบ้ริโภคมีความต้องการและเกิดการซ้ือสินค้าในทันที เกิดความขัดแยง้ระหว่างความต้องการ

ครอบครองสินคา้ทนัทีและผลท่ีตามมาหลงัการซ้ือ  

การก ากบัการแสดงออกของตนเอง (Self Monitoring) 

Snyder (1974) ได้กล่าวถึงการก ากับการแสดงออกของตนเอง หมายถึงความสามารถในการ

ควบคุมตนเองใหเ้ป็นท่ีพึงปรารถนาในสังคม โดยสามารถแบ่งการก ากบัการแสดงออกของตนเองไดเ้ป็น 

2 ลกัษณะ คือ การก ากบัการแสดงออกของตนเองสูง (High self-monitoring) และ การก ากบัการแสดงออก

ของตนเองต ่า (Low self-monitoring) (Snyder, 1979( 

บุคคลท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองสูงนั้นจะเป็นบุคคลท่ียืดหยุน่ต่อสถานการณ์ต่างๆ 

และสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ในขณะนั้น 
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บุคคลท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองต ่านั้น จะเป็นบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมตามความ

เช่ือ ความรู้สึกsของตน โดยไม่สนใจสถานการณ์รอบขา้ง 

การศึกษาบุคลิกภาพการก ากบัการแสดงออกของตนเองกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีการคน้พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากับการแสดงออกของตนเองกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในระดับปานกลาง 

(Zuckerman et al., 1998) กล่าวคือความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัการแสดงออกของตนเองและลกัษณะ

ของผลิตภณัฑ์ยงัไม่ค่อยเขม้ขน้มากนกั พบขอ้คน้พบท่ีแสดงผลท่ีเขม้ขน้ท่ีสุดในความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การก ากบัการแสดงออกของตนเองกบัภาพลกัษณ์และคุณภาพสินคา้ แมว้า่บางงานวิจยัจะไม่มีนยัส าคญั 

(Debono and Pack, 1991( มีการวิจยัพบวา่การก ากบัการแสดงออกของตนเองสูงจะตอบสนองกบัโฆษณา

ท่ีมุ่งเนน้ภาพลกัษณ์ และการก ากบัการแสดงออกของตนเองต ่าจะตอบสนองกบัโฆษณาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ 

และพบว่าบุคคลท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองต ่าจะเลือกสินคา้ท่ีคุณภาพ และบุคคลท่ีมีการ

ก ากบัการแสดงออกของตนเองสูงจะเลือกสินคา้จากภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Debono, 2006) จากขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์แบบอ่อนๆระหวา่งการก ากบัการแสดงออกของตนเองและพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยบุคคลท่ี

มีการก ากบัการแสดงออกของตนเองต ่าจะมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ และบุคคลท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของ

ตนเองสูงจะมุ่งเนน้ท่ีภาพลกัษณ์ ผูว้ิจยัจึงพฒันาเป็นสมมติฐานท่ีวา่ การก ากบัการแสดงออกของตนเองมี

อิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

 การส่งเสริมการตลาด เป็นหน่ึงในส่ีของส่วนประสมทางการตลาด องคป์ระกอบของการส่งเสริม

การตลาดประกอบดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารมากมาย เช่น การโฆษณา การใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย 

การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง การผสมผสานเคร่ืองมือส่ือสารอยา่งนอ้ย 1 อยา่งหรือมากกวา่ 

เรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ซ่ึงเคร่ืองมือต่างๆ เหล่าน้ีใชเ้พื่อให้ขอ้มูลกบั

ลูกคา้เก่ียวกบัประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ชกัชวนกลุ่มลูกคา้เหล่านั้นให้เกิดการทดลองผลิตภณัฑ์ ย  ้าเตือน

อีกในภายหลงัเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

 ในอดีตนักการตลาดมกัใช้เคร่ืองมือส่ือสารเหล่าน้ีอย่างอิสระและไม่สอดคลอ้งกนั ซ่ึงท าให้

ความพยายามในการส่ือสารนั้นไม่สัมพนัธ์กนั หรือในบางกรณีไม่ไปในทิศทางเดียวกนั ปัจจุบนัแนวคิด

ในการส่ือสารการตลาดนั้นตอ้งเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัในทุกกิจกรรม การโฆษณา การใชพ้นกังานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง เพื่อใหเ้กิดขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัไปยงัผูรั้บส่ือ

ทุกคน ซ่ึงเรียกว่า การส่ือสารแบบบูรณาการหรือการส่ือสารแบบองค์รวม (Integrated Marketing 

Communication-IMC) (นิเวศน์ ธรรมะ และ คณะ, 2552) 
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 มานิต รัตนสุวรรณ และ สมฤดี ศรีจรรยา (2553( กล่าวว่า สมาคมบริษัทโฆษณาแห่ง

สหรัฐอเมริกา (American Association of Advertising Agencies) ท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทอย่างสูงใน

วงการโฆษณาสหรัฐไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ แนวความคิดการวาง

แผนการส่ือสารการตลาด โดยตระหนักถึงคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนของแผนด าเนินการรวมท่ีครบครัน โดยวิธิ

ประเมินคุณค่าบทบาทความส าคญัและการจดัระเบียนการใชก้ารส่ือสารทุกส่ือท่ีหลากหลาย ตวัอยา่งเช่น 

การโฆษณาทัว่ไป การใชส่ื้อเขา้ถึงตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ และผนึกก าลงัการใช้

ส่ือเหล่านั้นอย่างมีระเบียบ เพื่อให้เกิดความชดัเจนเป็นหน่ึงเดียวเสมอตน้เสมอปลาย และสร้างให้เกิด

พลงัการส่ือสารท่ีหนกัแน่นไดป้ระโยชน์สูงสุด 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีมีการ

ซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าแฟชั่น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน ใชสู้ตรการค านวนกลุ่มตวัอยา่งแบบนบัไม่ได ้ใชว้ธีิสุ่ม

โดยสะดวกตามหา้งสรรพสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

จากการวจิยัคร้ังผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลแบบ Check List 

2. มาตรวดัการก ากบัการแสดงออกของตนเอง พฒันาโดยผูว้จิยัโดยพฒันามาตรวดัจากมาตรวดัการ

ก ากบัการแสดงออกของตนเอง (Snyder, 1974)  

3. มาตรวดัทศันคติของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อสินคา้แฟชัน่ พฒันาโดยผูว้จิยั  

4. มาตรวดัการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของการซ้ือสินคา้แฟชัน่ พฒันาโดยผูว้จิยั  

วธีิด าเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามการซ้ือสินคา้อยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ตามหา้งสรรพสินคา้ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลทัว่ไป และน าส่ง

ลงรหสัในคอมพิวเตอร์ผา่นโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน่ 20 

ผลการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวจิยัคร้ังน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1  
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1. เพศท่ีแตกต่างกันมีการซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าแฟชั่นแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

[t(1,377) = -3.40 , p < .01]  

2. อายุท่ีแตกต่างกันมีการซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าแฟชั่นแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

[F(4,374) = 4.34 , p < .01]  

3. อาชีพไม่มีอิทธิลต่อการซ้ือสินคา้อยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ [F(4,374) = 1.35 , ns] 

4. รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

[F(4,374) = 2.54 , p < .05] 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า การก ากับการแสดงออกของตนเองไม่มี

อิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ (β = 0.07, ns)  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณพบวา่ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพล

ต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β = 0.61, p < .001)  

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบวา่ การก ากบัการแสดงออกของตนเองและการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการร่วมกนัท านายการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ [R2 = .32, F(1,372) = 139.41, p < .001]  

อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของการก ากบัการแสดงออกของตนเองและการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการซ้ืออยา่งฉับพลนัของสินคา้แฟชัน่ โดยมีการอภิปรายผลการวิจยั 

ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินค้า

แฟชัน่แตกต่างกนั 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างกนั 

การวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีการซ้ืออยา่งฉับพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ โดยเพศหญิงมีการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่นมากกว่าเพศชาย อาจเกิดจากเพศหญิงมี

ความสนใจประเภทสินคา้แฟชัน่มากกวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Broden and Soderberg (2011) 

1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างกนั 

การวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ โดยกลุ่มอายุ 31 - 35 ปี มีการซ้ืออย่างฉับพลนัมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี และ

กลุ่มอาย ุ36 - 40 ปี มากเป็นอนัดบั 3 อาจเกิดจากการท่ีกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ตอ้งการน ายคุน าสมยั จึงใส่ใจ
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ในการแต่งกาย เม่ือพบสินคา้แฟชัน่จึงมกัตดัสินใจซ้ือสินคา้ทนัที และจะเปล่ียนสินคา้บ่อยคร้ัง ในขณะท่ี

กลุ่มอาย ุ41 ปีข้ึนไปจะไตร่ตรองในการซ้ือสินคา้แฟชัน่มากกวา่ โดยจะค านึงถึงความคุม้ค่ามากกวา่ความ

ทนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Broden and Soderberg (2011) 

1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างกนั 

การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีการซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าแฟชั่นแตกต่างอย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มอาชีพคา้ขายมีการซ้ืออยา่งฉับพลนัของสินคา้แฟชัน่มากท่ีสุด รองลงมาคือ

กลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน และกลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมากเป็นอนัดบัท่ี 3 อาจเกิดจากทุกอาชีพมี

โอกาสในการซ้ืออยา่งฉบัพลนัในสินคา้แฟชัน่พอๆกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Yang et al. (2011) 

1.4 รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่แตกต่างกนั 

การวิจัยคร้ังน้ี พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันมีการซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าแฟชั่นแตกต่างอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่นมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มรายได ้40,001 บาทข้ึนไป และกลุ่มรายได ้20,001 – 30,000 บาท มากเป็นอนัดบัท่ี 3 

อาจเกิดจากกลุ่มผู ้มีรายได้ 20,001 บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้เพียงพอในการซ้ือสินค้าแฟชั่น 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Yang et al. (2011) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การก ากบัการแสดงออกของตนเองมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า การก ากบัการแสดงออกของตนเองไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนั

ของสินคา้แฟชัน่ ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีส ารวจมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองค่อนขา้ง

ต ่า (M = 4.71) ซ่ึงบุคคลท่ีมีการก ากับการแสดงออกของตนเองต ่าจะเลือกสินค้าท่ีคุณภาพมากกว่า 

(Debono, 2006) ส่งผลใหมี้การคิดไตร่ตรองมากกวา่การซ้ืออยา่งฉบัพลนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

การวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของ

สินคา้แฟชัน่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเพราะวา่ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการซ้ือ

อย่างฉับพลันของสินค้าแฟชั่นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมการขาย คือ การลด แลก แจก แถม 

ตวัอยา่งท่ีอาจเห็นไดช้ดัคือเม่ือผูบ้ริโภคพบเห็นป้ายลดราคา (Sale) ผูบ้ริโภคจะไปยงัส่ิงเร้าทนัที และเม่ือ

พบสินคา้โดนใจก็จะตดัสินใจซ้ือทนัที นอกจากน้ี การโฆษณาจะช่วยท าให้ผูบ้ริโภคระลึกถึงสินคา้ได้

ง่ายข้ึน อาจส่งผลใหเ้กิดการซ้ืออยา่งฉบัพลนัไดง่้ายข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stern (1962( นอกจากน้ี 

พนักงานขายยงัมีผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่นเป็นอย่างมาก เน่ืองจากพนักงานขายท่ี
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อธัยาศยัดี คอยสนบัสนุนและให้ค  าแนะน าต่างๆ อาจช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจไดง่้ายข้ึน สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ Yang et al. (2011)  

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 การก ากบัการแสดงออกของตนเองและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการร่วมกนั

ท านายต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

การวิจยัคร้ังน้ี พบว่าการก ากบัการแสดองออกของตนเองและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การร่วมกนัท านายต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่

บุคคลท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองสูง จะมุ่งมัง่ท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ในสังคมและจะตอบสนอง

กบัโฆษณาท่ีมุ่งเนน้ภาพลกัษณ์ และจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีภาพลกัษณ์ (Debono, 2006) เม่ือไดรั้บส่ิงเร้าคือ

โฆษณาท่ีมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ อาจเกิดการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่นจากการระลึกได ้

ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองต ่า จะแสดงพฤติกรรมตามความเช่ือและทศันคติ

ของตนเอง ซ่ึงจะตอบสนองกบัโฆษณาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ และจะเลือกสินคา้ท่ีคุณภาพ (Debono, 2006) 

ดงันั้นอาจเป็นไปไดว้า่ บุคคลท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองต ่าจะซ้ืออยา่งฉบัพลนัจากการระลึก

ได ้กล่าวคือ บุคคลจะระลึกถึงสินคา้แฟชัน่ท่ีตนเองเคยซ้ือ และอาจจะเกิดการซ้ือซ ้ าเม่ือสินคา้ดงักล่าวมี

การส่งเสริมการขายต่างๆ อาจเพราะวา่สินคา้ท่ีตนเองเคยซ้ือเป็นส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ ท าให้ตดัสินใจซ้ือไดง่้าย

ข้ึน จึงเกิดการซ้ืออยา่งฉบัพลนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่น ซ่ึงใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติผูบ้ริโภคจะมีการหาขอ้มูลและเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือ แต่การซ้ือ

อย่างฉับพลันเป็นการท่ีผูบ้ริโภคขาดการไตร่ตรองในการเลือกซ้ือสินคา้ ส่งผลให้เกิดการซ้ือสินค้า

ในทนัที ดงันั้นการซ้ืออยา่งฉบัพลนัเป็นหนทางใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองใชสิ้นคา้ และรับรู้ตระหนกัในตรา

สินคา้ งานวิจยัคร้ังน้ีจึงศึกษาถึงปัจจยัต่างๆเพื่อให้เกิดการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่น และให้

ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ไดง่้ายข้ึน 

2. การขายสินคา้แฟชัน่ อาจก าหนดกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี รายได ้20,001 บาท

ข้ึนไป เน่ืองจากมีการวิจยัพบวา่ กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวจะมีการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชั่นมาก

ท่ีสุด  

3. ส าหรับกลยุทธ์ทางการส่ือสารการตลาดของสินคา้แฟชัน่ ควรเนน้ทางดา้นการส่งเสริมการขาย 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะไวต่อป้ายลดราคา สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคให้เขา้ร้านและเลือกซ้ือสินคา้ได ้การลด

ราคาท่ีมากเพียงพอจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ในทนัที การโฆษณาก็เป็นอีกทางหน่ึงท าให้
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ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัสินคา้ ไดรั้บประสบการณ์ในตวัสินคา้ และเม่ือพบสินคา้จะท าใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

ซ่ึงจะสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองสูงนอกจากน้ีพนกังานขายก็มีผลอยา่ง

มาก โดยเฉพาะผูบ้ริโภคเพศหญิงจะเพิ่มการซ้ืออยา่งฉบัพลนัไดด้ว้ยการใชพ้นกังานขาย การใชพ้นกังาน

ขายท่ีอธัยาศยัดี ให้ความช่วยเหลือสนบัสนุน และให้ขอ้มูลสินคา้อยา่งดีจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้

แฟชั่นได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ีการจดังานแสดงสินคา้ก็มีผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลัน เน่ืองจากสามารถ

กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคท่ีมีการก ากบัการแสดงออกของตนเองต ่าใหมี้การซ้ืออยา่งฉบัพลนัไดเ้พราะผูบ้ริโภค

ไดท้ดลองใชสิ้นคา้ ถา้สินคา้คุณภาพดีจะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือได ้และหากมีการส่งเสริมการขาย

ภายในร้านจะช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายยิง่ข้ึน 

4. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้จ ากดัคือการวิจยัยงัไม่ครบถว้นในหลายๆดา้น และการวิจยัเก่ียวกบัการซ้ือ

อยา่งฉบัพลนัในประเทศไทยยงัมีนอ้ย จึงเป็นพฤติกรรมท่ีน่าศึกษาร่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆนอกจากน้ีการซ้ือ

อยา่งฉบัพลนัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากส าหรับการท าการตลาด เน่ืองจากเป็นการท าให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลอง

ใชสิ้นคา้ ดงันั้นงานวจิยัในอนาคตควรศึกษาการซ้ืออยา่งฉบัพลนักบัสินคา้ประเภทอ่ืน 

5. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงอาจไม่ไดพ้ฤติกรรมท่ีแทจ้ริง อีกทั้งยงัมีตวัแปรแทรก

ซ้อนอีกมาก ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาดว้ยการทดลอง โดยจดัสถานการณ์ต่างๆในห้องทดลอง 

เพื่อศึกษาว่าผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้จริงหรือไม่ นอกจากน้ียงัควรควบคุมตวัแปร ไม่ให้เกิดตวัแปรแทรก

ซอ้นข้ึน เพื่อจะไดศึ้กษาวา่ปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัอยา่งแทจ้ริง 

6. การวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในเชิงลึกถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่ 

เช่น การวจิยัวา่ควรโฆษณาโดยใชส่ื้อใดจะก่อใหเ้กิดการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้แฟชัน่มากท่ีสุด หรือ

การจดัร้านแบบใดจึงจะท าให้เกิดการซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้แฟชัน่มากท่ีสุด เพื่อใช้ในการวางกล

ยทุธ์การตลาดต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของอุปกรณเสริมอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ 

FACTORS OF DECISION ON IMPLUSE BUYING OF GADGET OF CUSTOMER 
IN BANGKOK AND SAMUTPRAKARN AREA 

 

ภรรคมน อ า่เพิม่ผล 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัในดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และ

สมุทรปราการ (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ืออย่างฉับพลันของอุปกรณ์ เส ริมอิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บ ริโภคในเขตกรุงเทพ และ

สมุทรปราการ (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัด้านอ่ืนๆ ได้แก่การรับรู้ตราสินค้า การ

ระลึกถึงตราสินคา้ ความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉับพลนัของ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคใรเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นกลุ่มบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จ านวน 400 คน 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใชว้ธีิการสุ่มโดยสะดวกตามห้างสรรพสินคา้ท่ี

ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม 

Excel โดยมีการค านวณและวิเคราะห์ค่าสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วย ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (M) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ของตวัแปรในการศึกษา เพื่อใช้อธิบายคุณลักษณะของขอ้มูล  (2)วิเคราะห์สถิติ

อา้งอิง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และทดสอบความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way 

ANOVA)  

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66 มีอายุ 25-

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.25 และมีรายได ้

20,001 - 30,000 บาท  
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คิดเป็นร้อยละ 27.5 โดยผลการวิจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ มีอิทธพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออย่างฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อยา่งฉบัพลนัของอุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ พบว่า การรับรู้ตราสนคา้ และความจงรักภคัดีต่อ

ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ 0.05 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

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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บทน า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ไดก้ลายมาเป็นปัจจยัเสริมในการด ารงคชี์วิตของ

มนุษยใ์นยุคปัจจุบนั วิวฒันาการของเทคโนโลยีมีการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการ

คุยโทรศพัย ์โดยไม่ตอ้งยกหูโทรศพัท์ แต่ใชเ้พียงการเช่ือมต่อสัญญาณ บลูทูธไร้สายก็สามารถคุย

กนัไดอ้ยา่งสะดวก หรือจะเป็นการฟังเพลงผา่นล าโพงแบบไร้สาย โดยจะเช่ือมต่อล าโพงกบัเคร่ือง

เล่นเพลง โดยใช้สัญญาณบลูทูธเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี ผูป้ระกอบการด้านการผลิตสินค้าประเภท

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์จึงแข่งกนัออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูค้นใน

ปัจจุบนัมากข้ึน 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่าง

ฉบัพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ เน่ืองจาก

ปัจจุบนัได้มีสินคา้ประเภทอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ วางขายกนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงผลิตภณัฑ์

ต่างๆท่ีออกมาวางขายนั้น นอกจากจะเป็นนวตักรรมใหม่แลว้ ยงัมีรูปลกัษณ์ทนัสมยั สีสันโด่ดเด่น 

และราคาท่ีไม่แพง ท าใหส้ามารถดึงดูดผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือไดอ้ยา่งง่ายดายโดยท่ีไม่ตอ้งตดัสินใจนาน 

โดยเป้าหมายของงานวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อจะน าไปขอ้มูลวิจยัท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งไปเป็นแนวทางใน

การวางแผนการตลาด และปรับปรุงกลยุทธ์ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นท่ีนิยม และ

น ามาปรับปรุงเพื่อแข่งขนักบัขู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ี

ดี และรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

4. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผบูริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ 

5. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนั

ของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผบูริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ 

6. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการซ้ืออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการต่างกนั 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ การรับรู้ตราสินคา้ การระลึกถึงตราสินคา้ และความจงรักภคัดีต่อตรา

สินคา้ แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรทัว่ไปใน

เขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดท้  าการศึกษาส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ว่ามีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉับพลนัของอุป

กรณฺเสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการหรือไม่ 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร จะศึกษาเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั ดงัน้ี 

3.1 ตวัแปรตน้ 

3.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ และรายได้ 

3.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการ

จดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

3.1.3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การรับรู้ตราสินคา้, การระลึกถึงตราสินคา้ และ

ความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ 

3.2 ตวัแปรตาม 

3.2.1 การตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

7. เพื่อน าขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของอุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ ไปใชใ้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของสินคา้อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

8. เพื่อน าข้อมูลปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลันของ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ไปใชใ้นการวางแผนธุรกิจต่อไป 
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9. เพื่อน าข้อมูลความเป็นไปของตลาดของสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ใน

ปัจจุบนั และสามารถน าผลวิจยัไปปรับปรุงและวางแผนกลุยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่ง

ทางธุรกิจได ้

 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การซ้ืออยา่งฉบัพลนั หมายถึง การซ้ือโดยท่ีไม่มีการวางแผน หรือคิดไตร่ตรองมาก่อน

ล่วงหนา้ 

2.  อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรนิกส์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชเ้พื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้

งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลกั เช่น หูฟังไร้สายท่ีใชส้ัญญาณบลูทูธในการเช่ือมต่อ  

3.  ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของประชาชนท่ีแตกต่างทางดา้นปัจจยั

หลายๆอยา่ง เช่น อายุ เพศ อาชีพ และรายได ้ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารแตกต่าง

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายได้ 

 
สว่นประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 

4. การสง่เสริมการตลาด 

การตดัสินใจซือ้อยา่งฉับพลนัของ

อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพ และสมทุรปราการ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

1. การตระหนกัรับรู้ในตรา

สินค้า 

2. การระลกึถึงตราสนิค้า 

3. ความจงรักภคัดีตอ่ตราสินค้า 
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ออกไปตามแต่ลกัษณะของประชากร คุณสมบติัเหล่าน้ีมีผลต่อการรับรู้การ ตีความและความเขา้ใจ

ในการส่ือสารทั้งส้ิน ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

4.  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการขายให้เหมาะสมกบั

สินคา้ท่ีจะจดัจ าหน่ายตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยใช ้4 กระบวนการคือ  

4.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงซ่ึงสนองความตอ้งการของมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ

ใหแ้ก่ ผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคจะไดรั้บผลประโยชน์ ในท่ีน้ีหมายถึงอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2 ดา้นราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงจะเปรียบเทียบระหวา่ง

คุณค่ากบัราคา ของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

4.3 ด้านการจดัจ าหน่าย หมายถึง เป็นช่องทางในการน าเสนอผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึง

ส่งผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค ในดา้นคุณภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภฑัท่ี์น าเสนอ 

4.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเพื่อ

แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีจะซ้ือสินคา้ 

5. การรับรู้ตราสินคา้ หมายถึง ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ประกอบดว้ย การมองเห็น การไดย้นิการได้

กล่ิน การรับรส และการสัมผสัได ้ของผูบ้ริโภค 

6. การระลึกถึงตราสินคา้ หมายถึง ความสามารถในการบอกช่ือตราสินคา้ในทนัทีได้โดยไม่

ตอ้งมีส่ิงเร้า 

7. ความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการท่ีเจาะจงตัว

สินคา้หรือบริการโดยการซ้ือสินคา้หรือบริการซ ้ า เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นต่างๆของ

ผูบ้ริโภค และจะเกิดการซ้ืออยา่งสม ่าเสมอ 

ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 (อ้างถึงใน  รัฐนันท์  วิริยะอ่องศรี, 2557) วารุณี ตันติวงศ์วานิช และคณะ  (2546)  ให้

ความหมายส่วนประสมทางการตลาดวา่ หมายถึง  เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้ง

กิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทาง การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้

มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

 (อ้างถึงใน อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล, 2553) ตราสินค้ามีความส าคญัมากทางด้านการ

จดัการตลาดในปัจจุบนั เน่ืองดว้นการแข่งขนัทางการตลาดจุมุ่งเน้นปัจจยัการตลาดแต่เพียงอย่าง

เดียวไม่ได ้ตอ้งค านึงถึงตราสินคา้ท่ีส่ือออกไปยงัผูบ้ริโภคดว้ย เพราะตราสนคา้ถือเป็นสัญลกัษณ์ ท่ี



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

307 
 

บ่งบอกถึงภาพลักษณ์และคุณค่าของสินค้า ดังท่ีสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

(American Marketing Association) ให้นิยามตราสินคา้ (Brand) ไวว้่า ตราสินคา้คือ ช่ือ (Name) ค า

เรียก (Term) เคร่ืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือการออกแบบ (Design) หรือการรวมกนั

ของส่ิงเหล่านน้ี เพื่อจ าแนกผลิตภณัฑ์หรือบริการหน่ึงๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัใน

ตลาด (Keller, 1998) 

(อา้งถึงใน สุรภาส ภทัรทวีสุข, 2555) การซ้ืออยา่งฉบัพลนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีแพร่หลายใน

การตลาด และไดก้ลายมาเป็นจุดสนใจส าหรับกิจกรรมทางการตลาดอย่างมาก (Gardner & Rook, 

1988; Rook, 1987; Rook & Hoch, 1985) จากการวิจยัท่ีผา่นมาเป็นวดัการตดัสินใจซ้ือ แต่ไม่ใช่การ

ซ้ือเพื่อกกัตุนสินคา้ ถือเป็นการศึกษารูปแบบดั้งเดิมในการวจิยัการซ้ืออยา่งฉบัพลนัท่ีไม่ไดว้างแผน  

ตั้งแต่นั้นมาความน่าสนใจในการวิจยัในหัวขอ้น้ี ไดส้ร้างความพยายามในการส ารวจการซ้ืออยา่ง

ฉับพลนัและผลของพฤติกรรมการซ้ืออย่างฉับพลนัมากข้ึน แต่การรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นแรงขบั

พฤติกรรมการซ้ืออยา่งฉบัพลนัยงัมีนอ้ย ดงันั้นความกา้วหนา้ของการวจิยัทฤษฎีน้ีมีนอ้ยในการวิจยั

ท่ีผา่นมา (Beatty & Ferrell, 1998; Dittmar, Beattie, & Friese, 1995; Rook, 1987) 

 จากแนวคิดข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า การซ้ืออย่างฉับพลนั หมายถึง การซ้ือโดยไม่ได้

วางแผนล่วงหน้า ไม่ได้คาดคิดและไม่ตั้งใจจะซ้ือสินคา้นั้นๆ แต่จะเกิดการซ้ืออย่างฉับพลนัข้ึน

ต่อเม่ือผูบ้ริโภคพบส่ิงเร้าภายในร้าน เช่น รูปลกัษณ์ของสินคา้ท่ีโดดเด่น การส่งเสริมการขาย จึงท า

ให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้ในทนัที ซ่ึงมกัจะเกิดความขดัแยง้ระหวา่งความตอ้งการ

ครอบครองสินคา้ทนัที และผลท่ีจะตามมาหลงัการซ้ือ  

วธีิด าเนินงานวจัิย 

การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัแบบส ารวจ (survey research) ท่ีมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มประชากร 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ

สมุทรปราการ 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และ

สมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มโดยสะดวกตามหา้งสรรพสินคา้ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

2. แบบสอบถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ 

3. มาตรวดัการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

โดยการขอความอนุเคราะห์จากผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมาเดินห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพ 

และสมุทรปราการ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถามให้

กลุ่มตวัอย่างอ่านและกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง จากนั้นรับแบบสอบถามคืนเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งก่อนท าการประมวลผลทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Excel โดยมี 

1. วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณา ประกอบไปดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (M) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรในการศึกษา 

2. วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 

1,2 และ 3 

ผลวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66  และเป็นเพศชายเพียง 

ร้อยละ 34 

2. อาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายท่ีุ 25-30 ปี รองลงมามีอาย ุ41 ปีข้ึนไป และอายตุ  ่า

กวา่ 25 ปี มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.25 

3. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.25 

รองลงมาท าอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 18.75 และอาชีพอ่ืนๆ มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 5.50 

4. รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

27.50 รองลงมามีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25 และต ่ากวา่ 10,000 

บาท มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12 
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นึกถึงประโยชน์การใชง้าน คิดเป็นร้อยละ37.50 

รองลงมาคือ ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 22.50 และรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์โด่ดเด่น 

ทนัสมยั มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 18.75 

2. ราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะซ้ือสินคา้ในราคา 500-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

47.75 รองลงมาอยูท่ี่ ราคา 1,001-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.50 และราคา 1,501 บาทข้ึน

ไป มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ10.50 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือสินคา้ผา่นทางหา้งสรรพสินคา้ 

คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาซ้ือสินคา้ท่ีช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 22.75 และซ้ือ

ทางคอมมูนิต้ีมอลล ์มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.25 

4. การส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกการลด แลก แจก แถม คิดเป็น

ร้อยละ 36.50 รองลงมาคือพนกัการขาย คิดเป็นร้อยละ 21.75 และการโฆษณา มีสัดส่วน

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.75 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

1. การรับรู้ตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้ตราสินคา้จากการโฆษณาต่างๆ คิด

เป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ รับรู้จากการท่ีเพื่อนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 34.75 และจาก

การทดลองใชฟ้รี มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.75 

2. การระลึกถึงตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นึกถึงตราสินคา้นั้นทนัทีเม่ือจะซ้ือ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาคือ นึกถึงตราสินคา้นั้นทนัที

เม่ือมีคนถามถึงอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 34.50 และนึกถึงตราสินคา้นั้น

ทนัทีเม่ือเห็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.25 

3. ความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เกิดการบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 

47.50 รองลงมาคือ เกิดการซ้ือซ ้ า คิดเป็นร้อยละ 39.25 และจะไม่เปล่ียนไปใชย้ีห่อ้อ่ืนอีก

เลย มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.25 
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สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

เพศ        
อาย ุ       
อาชีพ      
รายได ้      

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ ์     
ราคา     
สถานท่ีจดัจ าหน่าย     
การส่งเสริมการตลาด    

ปัจจัยอ่ืนๆ ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับรู้ตราสินคา้        
การระลึกถึงตราสินคา้          
ความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้         

หมายเหตุ 

เคร่ืองหมาย หมายความว่า สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

สรุปผลการวจัิย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66 มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 25.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.25 และมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 27.5            โดยผลการวิจยัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศทีแตกต่างกัน 

มีอิทธพลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพ และสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือการส่งเสริม
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การตลาด ท่ีแตกต่างกัน มี มี อิทธพลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของอุปกรณ์ เส ริม

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ การรับรู้ตราสินคา้ และความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออยา่งฉบัพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ  

อภิปรายผล  

1. จากผลการวิจยั พบวา่ คุณลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นเพศแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ 

และสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณฐัธนญั ศานติมงคงวิทย,์2557) ศึกษาถึง

งานวิจยัของ อมรเทพ อุทยัรัตน์(2551) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์พกพาของประชากรในเขตเมืองพทัยา 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ 

และสมุทรปราการ คือ การส่งเส ริมการขาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์มยุรี ภู่ส าลี,2555) ศึกษาเร่ืองการศึกษาผลการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค

นิยมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการใช้

ประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย 

3. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ และ ปัจจยัดา้นความจงรักภคัดีต่อตรา

สินค้าแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ (เมทินี ชัยบ ารุง และรังสิมา พวงมาลี ,2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับการรับรู้คุณค่า ทีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือละความภคัดีตอตราสินค้าของคอมมูนิต้ีมอลล์เดอะ

เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคของคอมมูนิต้ีมอลลเ์ดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษส่์วนใหญ่

รับรู้ในระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติการจริง 

1. เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ของผู ้บริโภคมีความเช่ือมโยงกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นควรพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค และเพื่อความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 
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2. เพศชายและหญิง มีการตอบสนองต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ เพราะอาจจะไดรั้บการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจยัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผูบ้ริโภคในเชิงเปรียบเทียบตาม

ลกัษณะของประชากรศาสตร์ในต่างจงัหวดั 

2. ควรศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนั

ของผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั เพื่อหาความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์ และดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บรรณานุกรม 

รัฐนันท์  วิ ริยะอ่องศรี. “ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิ เศษในเขต

กรุงเทพมหานคร” วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 

3,2557  

ณฐัธนญั ศานติมงคลวทิย ์“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแทบ็เล็ตของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร” วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี

2,2557  

อุดมทรัพย ์กรรดิพณิชกูล “การพฒันาตราสินคา้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความส าเร็จของพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์. คน้ควา้อิสระ วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2553 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์มยุรี ภู่ส าลี “การศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มในการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร” มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

,2555 

ปูชิตา เลิศธรรมจินดา “อิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ 

ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคโทรศพัทมื์อถือยีห่้อซมัซุง” 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ,2557 

เมทินี ชัยบ ารุง และรังสิมา พวงมาลี “การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค การรับรู้ตราสินค้า และส่ิง

กระตุน้ของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ ศูนยก์ารคา้ชุมชน: กรณีศึกษา เดอะเซอร์เคิล 

ราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร” จุลนิพนธ์ ตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร,2556 

สุรภาส ภทัรทวีสุข “อิทธิพลของอารมณ์ต่อการซ้ืออย่างฉับพลนั” การคน้ควา้ดว้ยตวัเอง จิตวิทยา

ประยกุต ์จุฬามหาวทิยาลยั, 2555  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของผลติภัณฑ์บ ารุงผวิกาย 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(FACTORS AFFECTING ON IMPULSE BUYING OF BODY SKIN CARE PRODUCTS 
 OF CUSTOMERIN BANGKOK METROPOLITAN REGION) 

 

สุธินันท์ มีกรงาม 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลันของ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มโดยสะดวกตามห้างสรรพสินคา้
ท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel  โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา อธิบายความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และใช้สถิติเชิง
อา้งอิง ทดสอบ T-Test, F-Test และทดสอบความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way ANOVA) โดย
ทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,000 – 20,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาตร์  เพศแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือ
อยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ มี
เพียงปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness)  ท่ี
ส่งผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคัญ : การซ้ืออย่างฉับพลนั, ผลติภัณฑ์บ ารุงผวิกาย 
 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

315 
 

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 
 

บทน า 

ปัจจุบนัผูค้นหันมาสนใจในเร่ืองความสวยงามมากยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้น สมยัน้ี

ผูช้ายก็หนัมาดูแลใส่ใจตวัเองมากข้ึน ถา้พูดถึงเร่ืองของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกาย ทุกวนัน้ีก็ผลิตออกมา

วางจ าหน่ายมากมาย หลายชนิด ทั้งครีมบ ารุงชนิดท่ีท าให้ผิวชุ่มช้ืน ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส ลด

เลือนร้ิวรอย นอกจากน้ียงัมีส่วนผสมของสารกนัแดด หรือแมแ้ต่กระทัง่ช่วยให้ผิวกระชบัข้ึน เฟิร์

มข้ึน และลดเซลลูไลท ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ตลาดเคร่ืองส าอาง-สกินแคร์เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง โดยตลาดรวมสินคา้ความงามใน

ประเทศไทยมีมูลค่า 77,720 ล้านบาท มีอตัราการเติบโต 4.6% แบ่งเป็นผลิตภณัฑ์ดูแลผิว (Skin 

Care) 46% คิดเป็น 35,752 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์ส าหรับเส้นผม (Hair) 22% คิดเป็น 17,346 ลา้นบาท 

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง (Make Up) 15% คิดเป็น 12,393 ล้านบาท  ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขอนามัย 

(Hygiene) 13% คิดเป็น 9,925 ลา้นบาท และกลุ่มน ้ าหอม (Fragrance) 3% คิดเป็น 1,305 ล้านบาท 

ในอีก 5 ปี หรือระหวา่งปี 2559-2563 จะยงัคงมีอตัราเติบโต 15-17% แมว้า่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า แต่

ตลาดสกินแคร์และเคร่ืองส าอางจะไม่ไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะเซ็กเมนตอ์อร์แกนิกจะเป็นตลาด
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ท่ีมาแรงทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าตลาดสกินแคร์นั้ นมีส่วนแบ่ง

การตลาดท่ีสูงท่ีสุด 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย

ของผูบ้ริโภค ในหัวขอ้วิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกายของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งไป

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ก าหนดกลยุทธ์ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

7. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อการซ้ืออย่างฉับพลนัของ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกายของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

8. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่ง

ฉบัพลนัของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกายของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

9. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑ์

บ ารุงผวิกายของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

อย่างฉับพลันของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกายของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย

และการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) การระลึกถึงตราสินคา้ 

(Brand Recall) ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการซ้ืออย่าง

ฉบัพลนัของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกายของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ กลุ่มประชากรท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย

ของผูบ้ริโภค  
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ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วน

ประสมทาง 

การตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ วา่มีความสัมพนัธ์ในการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือไม่ 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญัคือ 

3.1 ตวัแปรตน้ (ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยั

อ่ืนๆ) 

3.2 ตัวแปรตาม (การซ้ืออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

และปริมณฑล) 

4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ส ารวจในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 

5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อท าการวิจยัทั้งส้ิน 1 

เดือน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

10. เพื่อน าขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑ์

บ ารุงผวิกาย ไปใชใ้นการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

11.  เพื่อน าข้อมูลปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลันของ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกาย เพื่อน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาธุรกิจต่อไป 

12. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจ สามารถน าขอ้มูล

ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เขา้ถึงหรือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การซ้ืออยา่งฉบัพลนั หมายถึง การซ้ือสินคา้โดยไม่ไดว้างแผน หรือ ตั้งใจไวล่้วงหนา้ 
2. ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย หมายถึง ครีมท่ีมีส่วนประกอบของน ้ าและน ้ ามนั หรือไขมันท่ี

น ามาใชท้าบ ารุงผวิแขนและขา 
3. ประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัในดา้นแนวคิด การ

รับรู้ และพฤติกรรม ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีท าใหมี้การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ต่างกนั 
4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีต่อผลการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
5. การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การท่ีผูบ้ริโภคสามารถจ าช่ือตรายีห่้อของสินคา้

และบริการประเภทใดประเภทหน่ึงได ้

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

5. เพศ  2. อาย ุ

3. อาชีพ       4. รายได้ 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

1. ผลติภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

4. การสง่เสริมการตลาด 

การซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว

กายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

ปัจจยัอื่นๆ 

1. การรับรู้ตราสนิค้า 

(Brand Awareness) 

2. การระลกึถงึตราสนิค้า 

(Brand Recall) 

3. ความภกัดใีนตราสนิค้า  

(Brand Loyalty) 
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6. การระลึกถึงตราสินคา้ (Brand Recall) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเอ่ยช่ือยี่ห้อของสินคา้ไดเ้อง โดย
ไม่ตอ้งมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดช่วยใหเ้ขาระลึกถึง 

7. ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) คือ การท่ีผูบ้ริโภครักและศรัทธาในสินค้ายี่ห้อ
หน่ึงจนยากท่ี 

จะเปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ยีห่อ้อ่ืน  ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกคุน้เคยกบัตรายีห่อ้นั้น   
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยั
แนวคิดท่ีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
 ตราสินค้า 

(อา้งถึงใน อุดมทรัพย ์กรรดิพณิชกูล,2553) ตราสินคา้มีความส าคญัมากทางดา้นการจดัการ
ตลาดในปัจจุบนั เน่ืองดว้นการแข่งขนัทางการตลาดจุมุ่งเนน้ปัจจยัการตลาดแต่เพียงอยา่งเดียวไม่ได ้
ตอ้งค านึงถึงตราสินคา้ท่ีส่ือออกไปยงัผูบ้ริโภคดว้ย เพราะตราสนคา้ถือเป็นสัญลกัษณ์ ท่ีบ่งบอกถึง
ภาพลักษณ์และคุณค่าของสินค้า ดังท่ีสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American 
Marketing Association) ใหนิ้ยามตราสินคา้ (Brand) ไวว้า่ ตราสินคา้คือ ช่ือ (Name) ค าเรียก (Term) 
เคร่ืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือการออกแบบ (Design) หรือการรวมกนัของส่ิงเหล่าน
น้ี เพื่อจ าแนกผลิตภณัฑ์หรือบริการหน่ึงๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัในตลาด (Keller, 
1998) 

การซ้ืออย่างฉับพลนั (Impulse Buying) 

(อา้งถึงใน สุรภาส,2555) หัวข้อเร่ืองการซ้ืออย่างฉับพลันได้รับความสนใจศึกษาอย่าง
กวา้งขวางจากนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และจิตวิทยา การวิจยัก่อนหน้าน้ี
มุ่งเน้นการวิจยัเก่ียวกบัการจดัหมวดหมู่ประเภทผลิตภณัฑ์ แบ่งเป็นประเภทสินคา้ท่ีส่งผลให้เกิด
การซ้ืออย่างฉับพลนัและประเภทสินคา้ท่ีไม่ส่งผลให้เกิดการซ้ืออย่างฉับพลัน ถึงวิธีการน้ีจะมี
ประโยชน์ แต่การซ้ืออยา่งฉบัพลนัไม่ไดเ้กิดจากแรงจูงใจภายนอกจากทางดา้นสินคา้เพียงอยา่งเดียว
เท่านั้ น การซ้ืออย่างฉับพลันยงัเกิดจากแรงจูงใจภายในอีกด้วย (Rook, 1987) ซ่ึงการซ้ืออย่าง
ฉบัพลนัเกิดจากตวับุคคลไม่ไดเ้กิดจากผลิตภณัฑ์เพียงอยา่งเดียวท่ีจะท าให้เกิดประสบการณ์การซ้ือ
อยา่งฉบัพลนั (Rook & Hoch, 1985) 

แรงจูงใจในการซ้ืออย่างฉับพลนั 

 (อ้างถึงใน สุรภาส,2555) การซ้ืออย่างฉับพลันเป็นปฏิกิริยาการซ้ือในบริบทของการ

กระตุน้และแรงจูงใจ แรงจูงใจของการซ้ืออย่างฉับพลนัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แรงจูงใจภายใน

ของตวัผูซ้ื้อเอง และแรงจูงใจภายนอกจากสภาพแวดลอ้มของการช็อปป้ิง ส่ิงเร้าท่ีเกิดจากการจดั
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กระท าของนักการตลาด ในขณะท่ีแรงจูงใจภายในหมายถึงความปรารถนาท่ีจะซ้ือ และ

กระบวนการคิดภายใน (Hoch & Loewenstein, 1991) 
ทฤษฏีส่วนผสมการตลาด  
(อ้างถึงใน ณัฐธนัญ ศานติมงคลวิทย์,2557) Peter, J. Paul and Donnelly, James H., Jr. 

(2007); สุดาภร กุลฑลบุตร (2550) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) ถือว่าเป็นหัวใจ

ส าคญัของการบริหารการตลาด การจะท าให้การด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จได้ก็

ข้ึนอยูก่บัการปรับปรุง และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วน

ประสมทางการตลาดนั้นถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษมัตอ้งใช้ร่วมกนั เพื่อ

สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ปัจจยั

ในทางการตลาด (Internal Marketing Factor) โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

หรือเรียกวา่ 4P’s 

วธีิด าเนินงานวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบส ารวจ (survey research) ท่ีมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว

กาย 

กลุ่มประชากร 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิกาย ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มโดยสะดวกตาม

หา้งสรรพสินคา้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

2. แบบสอบถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผวิกาย 

3. มาตรวดัการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกาย 
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วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

โดยการขอความอนุ เคราะห์จากผู ้บ ริโภคทั่วไปท่ีมาเดินห้างสรรพสินค้าใน เขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงน า

แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างอ่านและกรอกข้อมูลด้วยตวัเอง จากนั้นรับแบบสอบถามคืนเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนท าการประมวลผลทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Excel โดยมี 

1. วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณา ประกอบไปดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (M) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรในการศึกษา 

2. วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 

1, 2 และ 3 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75  และเป็นเพศชายเพียง 

ร้อยละ 25 

2. อาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายท่ีุ 25-30 ปี รองลงมามีอาย ุ31 - 35 ปี และอาย ุ36 - 

40 ปี มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15 

3. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดแป็นร้อยละ 52 

รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15  และอาชีพอ่ืนๆ มีสัดส่วน

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2 

4. รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 

รองลงมามีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26  และรายได ้30,001 - 40,000 

บาท มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีช่วยบ ารุงผิวให้

เนียนนุ่ม ชุ่มช้ืน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ช่วยปรับผวิใหข้าวกระจ่างใส คิดเป็นร้อย

ละ 37 และช่วยลดเลือนร้ิวรอย เป็นล าดบัท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 23 
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2. ราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ราคา 201 – 300 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาอยูท่ี่ราคา 100 – 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 และราคา 401 บาท

ข้ึนไป มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สะดวกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 15 และ

ตลาดนดัเปิดทา้ย มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1 

4. การส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกการลด แลก แจก แถม คิด

เป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ การโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 32 และพนกังานขาย มีสัดส่วนนอ้ย

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10 

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 

1. การรับรู้ตราสินคา้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้ตราสินคา้จากโฆษณา คิดเป็น

ร้อยละ 55 รองลงมาคือ จากการดูรีววิการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากในเวบ็ไซต์ คิดเป็นร้อยละ 26 

และล าดบัท่ี 3 จากเพื่อน หรือคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 20 

2. การระลึกถึงตราสินคา้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระลึกถึงตราสินคา้ทนัทีเม่ือจะ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ ระลึกถึงตราสินคา้ทนัทีท่ีพูดถึงผลิตภณัฑ์ คิด

เป็นร้อยละ 30 และล าดบัท่ี 3 ระลึกถึงตราสินคา้ทนัทีเม่ือเห็นผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 22 

3. ความภกัดีในตราสินคา้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เกิดการซ้ือซ ้ า คิดเป็นร้อยละ 

58 รองลงมาคือ ใชแ้ลว้บอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 36 และล าดบัท่ี 3 จะไม่เปล่ียนไปใชย้ีห่อ้อ่ืน 

คิดเป็นร้อยละ 6 

สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

เพศ      
อาย ุ    
อาชีพ    
รายได ้    

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ผลิตภณัฑ ์      
ราคา      
ช่องทางการจดัจ าหน่าย      
การส่งเสริมการตลาด                

ปัจจัยอ่ืนๆ ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับรู้ตราสินคา้       
การระลึกถึงตราสินคา้    
ความภกัดีในตราสินคา้              
หมายเหตุ 

เคร่ืองหมาย หมายความว่า สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุระหว่าง 

25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 52 และมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 32 โดยผลการวิจยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า 

เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการซ้ืออย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ และช่องทางการ

จดัจ าหน่าย ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ืออยา่งฉับพลนัของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกายของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การรับรู้ตราสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การซ้ืออยา่งฉบัพลนัของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

อภิปรายผล  

1. จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ืออยา่ง

ฉบัพลนัของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ วิลาวรณ์ (2555) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้มี
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อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์จากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีผลการซ้ืออย่าง

ฉบัพลนัของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ 

ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

ปดานี ศรีศกัด์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีมีส่วนผสม

คอลลาเจนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมคอลลาเจน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา

และส่งเสริมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ  เหมือนส้ม,  ชยัสิทธ์ิ ทองบริสุทธ์ิ และ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2557) ศึกษาเร่ือง 

“กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ส าหรับผูช้ายในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ส าหรับผูช้ายในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อย่างฉับพลันของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวกายของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เมทินี ชยับ ารุง และรังสิมา พวงมาลี (2556) ผล

การศึกษาพบว่า การรับรู้ตราสินคา้ส่งผลต่อการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติการจริง 

1. เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ของผู ้บริโภคมีความเช่ือมโยงกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดแตกต่างกัน ดงันั้นควรพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 

2. เพศชายและหญิง มีการตอบสนองต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ เพราะอาจจะไดรั้บการตอบสนองแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจยัพฤติกรรมการซ้ืออยา่งฉับพลนัของผูบ้ริโภคในเชิงเปรียบเทียบตามลกัษณะ

ของประชากรศาสตร์ 

2. ควรศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนั

ของผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั เพื่อหาความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด หรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง 
และผลติภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ 

THE FACTORS ON IMPULSE BUYING OF COSMETIC  
AND DIETARY SUPPLEMENTS ON BUYING ONLINE 

 

ไกรสร ชัยค าดี 
นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Twin Program( รุ่นท่ี 2/1 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างทางด้าน ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนธุรกิจและง่ายต่อการก าหนดลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายส าหรับผูป้ระกอบการ โดยขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีประชากรในการ
วิจยัคือกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น  Facebook , Line ฯลฯ จ านวน 400 ราย ใช้สูตรการค านวณกลุ่ม
ตวัอย่างแบบนบัไม่ได ้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ใช้วิธีการสุ่มโดยสะดวก ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์และประมวลผลดว้ยโปรแกรม Excel โดยมีการค านวณและวิเคราะห์ค่าสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี(Frequency) 
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรท่ีใชใ้นการ
วิจยัเพื่ออธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล การวิเคราะห์สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ประกอบดว้ย 
การทดสอบ T(T-Test) การทดสอบ F-Test(One-Way ANOVA) 

จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัประกอบดว้ย สถานภาพ อาชีพ 
รายได ้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ ปัจจยัดา้นเพศ 
และอายุ ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกันประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนั
ของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ท่ี
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นดา้นอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ปัจจยัดา้นความถ่ีการการซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อเดือนยกเวน้ปัจจยัดา้นความ
ความถ่ีในการใชง้านอินเทอร์เน็ต/เคร่ืองข่ายสังคมออนไลน์เฉล่ียต่อวนั 

ค าส าคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์, การตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนั 

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(One-
Way 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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บทน า 

ปัจจุบันการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นเร่ืองท่ีง่าย เน่ืองมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการพฒันาอยา่งท่ีไม่หยุดย ั้ง  ซ่ึงปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็เปล่ียน
มาใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารมากยิง่ข้ึน จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป   ส่ิงท่ีท าให้คนเขา้ถึงการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีง่ายท่ีสุดในยุคปัจจุบนันัน่คือ สมาร์ทโฟนและแทบเล็ท ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกั
ในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ท่ีหาซ้ือไดง่้าย และราคาไม่แพง ดว้ยการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งกนัท่ีเป็นเร่ืองง่ายน่ีเองท าใหรู้ปแบบของการตลาดในการซ้ือขายสินคา้มีรูปแบบท่ีเปล่ียนไป  
ท าใหก้ารน าสินคา้ออกจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากยิง่ข้ึน 

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดต่างๆ ก็เป็นอีกหน่ึงสินค้าท่ีได้รับความนิยม
ส าหรับผูป้ระกอบการในยุคปัจจุบนั ท่ีสามารถน าสินคา้มาจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ ดว้ยกลุ่ม
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีในชีวติประจ าวนัใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัอยู่
แลว้ เช่น Facebook, Line ฯลฯ ยิง่ท  าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ของผูบ้ริโภคยิง่เป็นเร่ืองง่าย  

เน่ืองด้วยความง่ายของการน าสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมาลง
จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์น่ีเอง ท าให้เกิดคู่แข่งในธุรกิจเยอะมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่กันปรับตวัในการด าเนินธุรกิจในเข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภค ท าให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินค้ามากข้ึน ซ่ึงผูว้ิจ ัยเห็นว่านอกจากปัจจัยในเร่ืองของความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและผลิตภณัฑ์แล้ว ยงัอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดเ้ร็วข้ึนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจอย่างฉบัพลนัของการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและอาหารเสริมผา่นช่องทาง
ออนไลน์ เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่ากลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุดในเร่ืองของการ
ดูแลเร่ืองความสวยความงาม การบ ารุงดูแลรักษาสุขภาพทั้งผูห้ญิงและผูช้าย เพื่อใช้ในการปรับกล
ยทุธ์และวางแผนการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการในล าดบัถดัไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของ
สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนั
ของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้
ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเฉพาะประชากรผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ประเภทสินคา้

เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเท่านั้นจ านวน 400 คน 
2. การวิจยัน้ีมุ่งเน้นเฉพาะการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น เช่น Facebook, Line ฯลฯ 
3. การวิจยัน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย 

เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพและรายได้ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้า
ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

4. การวิจัยน้ีผู ้วิจ ัยต้องการศึกษาความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออยา่งฉับพลนัของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผา่น
ช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

5. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั การเก็บขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามตั้งแต่ 28 มีนาคม 
2559 – 20 เมษายน 2559   

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ รายได ้
2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายดา้นการส่งการขาย 
3.  ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์

เฉล่ียต่อวนั และความถ่ีในการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมต่อ
เดือน 

ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

ของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อใชใ้นการก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
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2. เพื่อใชใ้นการพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ 
3. เพื่อใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกิจในตรงกบัลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ 

 

 

ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 การซ้ืออย่างฉับพลนั(Impulse Buying( เป็นลกัษณะการซ้ือท่ีไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน 
อาจเกิดจากหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่การซ้ือในบางคร้ังก็ยงัไม่สามารถแยกไดว้่า 
การซ้ือในลกัษณะใดท่ีเป็นการซ้ืออยา่งฉบัพลนัไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงลกัษณะการซ้ืออยา่งฉบัพลนัน้ีได้
ความสนใจอยา่งแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ส าหรับประเทศไทยยงัมีงานวจิยัในเร่ืองน้ีไม่มากนกั 

 Applebaum (1951) (อ้างถึงใน สุรภาส ภทัรทวีสุข, 2555) กล่าวว่า การซ้ืออย่างฉับพลัน 
เป็นผลจากการการส่งเสริมการขาย และการซ้ือท่ีไม่ไดต้ดัสินใจล่วงหนา้ของผูบ้ริโภคก่อนท่ีจะเร่ิม
ระหว่างการเดินซ้ือสินค้า Stern (1962) สนับสนุนความคิดเห็นน้ี และก าหนดให้การซ้ืออย่าง
ฉบัพลนัเป็น การซ้ือโดยไม่ไดว้างแผน (unplanned buying( เขาไดนิ้ยามการซ้ืออยา่งฉบัพลนัวา่เป็น
ความฉบัพลนัแบบผสมผสาน (The impulse mix( โดย Stern (1962) ไดจ้  าแนกประเภทการซ้ืออยา่ง

1.ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ  - สถานภาพ 
- อายุ   - อาชีพ 
- รายได ้

การตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้
ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทาง
ออนไลน์ 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ - ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ราคา   - การส่งเสริมการขาย 

3.ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
 - ความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ตและ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่างๆเฉล่ียต่อวนั 
- ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง
และผลิตภณัฑอ์าหารเสริมต่อเดือน 
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ฉับพลนัออกเป็น 4 ประเภท คือ การซ้ืออย่างฉับพลันอย่างแท้จริง การซ้ืออย่างฉับพลันจากการ
ระลึกได ้การซ้ืออยา่งฉบัพลนัจากการเสนอแนะ และการซ้ืออยา่งฉบัพลนัตามแผน  
 Omar และ Kent (2001((อา้งถึงใน สุรภาส ภทัรทวีสุข, 2555( อธิบายการซ้ืออย่างฉับพลนั 
วา่เป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีไม่ไดว้างแผน เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือโดยแบบไม่ทนัย ั้งคิด และกระท า
ทันที และการซ้ืออย่างฉับพลันจะท าให้เกิดความขัดแยง้ทางอารมณ์ การวิจยัของเขามุ่งเน้นท่ี
พฤติกรรมการเดินซ้ือสินคา้ในร้านปลอดภาษีของสนามบิน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในสนามบิน
ส่งเสริมการซ้ืออยา่งฉบัพลนั การท่ีสนามบินเป็นร้านคา้ตลอด24ชัว่โมง รับบตัรเครดิต และบริการ
เงินสดจากตูถ้อนเงินอตัโนมติั ท าให้เป็นตวักระตุน้ต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ท่ีไม่คาดคิด 35% 
ของผูใ้ชส้นามบินจะซ้ือสินคา้ในสนามบิน เช่น ซ้ือของขวญัใหเ้พื่อน 
 จากตัวอย่างของงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าลักษณะของการซ้ือจะเป็นแบบไม่ได้มีการ
วางแผนล่วงหนา้มาก่อนซ่ึงอาจสรุปไดเ้ป็นพฤติกรรมการซ้ือแบบทนัทีทนัใด อาจเกิดจากส่ิงเร้าทั้ง
ภายในและภายนอกของผูบ้ริโภคเอง  
วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกแบบวิจยัเชิงปริมาณ เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งมีการเก็บขอ้มูลทางดา้น
สถิติโดยการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขและการตั้งสมมติฐานแลว้น ามาทดสอบ
ทางดา้นสถิติ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีมีการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้ประเภท
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นทางออนไลน์ 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภท
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน 400 คนใช้สูตรการค านวณ
กลุ่มตวัอยา่งแบบนบัไม่ได ้โดยวธีิสุ่มโดยสะดวก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถามแบบ Checklist เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ รายได ้

ส่วนท่ี 2 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย ระยะเวลาในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ และความถ่ีในการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมต่อเดือน 

ส่วนท่ี 4 มาตรวดัการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทาง

ออนไลน์ต่างๆ และการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสารให้กบับุคลทัว่ไปท่ีมีการซ้ือสินคา้ประเภท
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์และน าค าตอบท่ีไดม้าลงเป็นรหสัใน
คอมพิวเตอร์ผา่นโปรแกรม Excel 
สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Excel โดยมีการ
ค านวณและวเิคราะห์ค่าสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
3. วเิคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปดว้ย ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อย

ละ(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรท่ีใชใ้นการ
วจิยัเพื่ออธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล 

4. วเิคราะห์สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic)  ประกอบดว้ยการทดสอบ T(T-Test) การทดสอบ 
F(One-Way ANOVA) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยส าคัญ 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 0.2082     
สถานภาพ 0.0063     
อาย ุ 0.2449     
อาชีพ 0.0103     
รายได ้ 0.0149     
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อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวจิยัคร้ังน้ีสามารถสรุปประเด็นจากการทดสอบสมมติฐานมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ 

รายได้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 

จากการวจิยัพบวา่ สถานภาพ อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่ง
ฉับพลันของสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ดา้นสถานภาพจากการวิจยัพบว่าสถานภาพโสดมีการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัมากกว่า

สถานภาพสมรส อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มโสดยงัไม่ตอ้งค านึงถึงเร่ืองของภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล

ครอบครัวมากนัก ต่างกับกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีต้องค านึงถึงเร่ืองดังกล่าวท าให้ต้องคิด

ไตร่ตรองในการซ้ือสินค้าก่อนตดัสินใจซ้ือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพี หม่ืนประเสริฐดี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยส าคัญ 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านสมประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.0000     

ดา้นราคา 0.0911     

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.0000     

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.0006     

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 

ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ต/
ส่ือสังคมออนไลน์เฉล่ียต่อวนั 

0.6210     

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ประเภท
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมต่อเดือน 

0.0000     
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(2556). และ รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556(. ท่ีว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ท่ี

แตกต่างกนั 

ดา้นอาชีพจากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัมากสุดคือ กลุ่ม
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รองลงมาคือกลุ่มขา้ราชการ นักเรียน/นักศึกษา ตามล าดบั อาจเป็น
เพราะว่ากลุ่มพนักงานบริษทัมีค่านิยมในเร่ืองของการตามแฟชั่นสมยันิยมมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธรภทัร เรืองขาน (2558). ท่ีกล่าววา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ 
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่าน
ร้านคา้ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

ดา้นรายไดจ้ากการวจิยัพบวา่กลุ่มท่ีมีการซ้ือฉบัพลนัมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 
10,000 -20,000 บาท รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีมีรายได้
เพียงพอต่อการซ้ือในแต่ละคร้ังท าให้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน แต่กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
10,000 บาทอาจมีความกงัวลในเร่ืองของค่าใช้จ่ายต่างๆ มากกวา่ หรือกลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 
บาทข้ึนไปอาจมีความคิดไตร่ตรองในการซ้ือแต่ละคร้ังมากข้ึนเน่ืองจากปัจจยัดา้นภาระค่าใชจ่้ายใน
การดูแลครอบครัวมีมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นารินทร์ สารบุมา (2557). ท่ีกล่าววา่ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

แต่การวิจยัในคร้ังน้ีกลบัพบว่า เพศและอายุท่ีต่างกันไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 
อาจเป็นเพราะความรักสวยรักงาม ความตอ้งการในการดูแลตวัเองในดูดีอยู่เสมอเกิดข้ึนไดใ้นทุก
เพศทั้งชายและหญิง และทุกช่วงวยั จึงท าใหมี้โอกาสเกิดการซ้ืออยา่งฉบัพลนัพอๆกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของ
สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 

จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติโดยจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ค านึงถึงด้านคุณภาพและ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ รองลงมาคือตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และความหลากหลายของ
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ผลิตภณัฑ ์รูปแบบของสินคา้ท่ีโดดเดนและทนัสมยั ตามล าดบั อาจเป็นเพราะในการตดัสินใจซ้ือแต่
ละคร้ังผูบ้ริโภคยอ่มมีความคาดหวงัในเร่ืองของคุณสมบติัและคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั และยิ่ง
สินคา้นั้นตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัมีช่ือเสียงยิ่งท าให้ช่วยในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือไดเร็วยิ่งข้ึนสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ปัทมพร คัมภีระ (2557(. ท่ีกล่าวว่าความส าคญัของปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุคของนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพราะวา่ความน่าเช่ือถือหรือแหล่งท่ีมาของผูข้าย รองลงมาคือความสะดวกรวมถึง
ขั้นตอนการสั่งซ้ือ ความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและความน่าเช่ือถือในการจดัส่งสินค้า 
ตามล าดบั อาจเป็นเพราะวา่การใหค้วามเช่ือมัน่ของการซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคยิง่มี
มากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วมากข้ึนเท่านั้น ถึงแมจ้ะมีความสะดวกมากกว่างช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ ก็ตาม สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554(. ท่ี
กล่าววา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัสินคา้
ตรงตามความตอ้งการ ดา้นราคากบัสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายกบั
ความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกการตดัสินใจ
ซ้ืออย่างฉับพลนัจากการจดัโปรโมชั่นของผูข้ายสินคา้ ด้วยการ ลด แลก แจก แถม รวมถึงความ
หลากหลายของโปรโมชั่น รองลงมาคือการรับประกันความพึงพอใจ การโฆษณาให้เห็นถึง
คุณสมบติัของสินคา้ได้อย่างชัดเจนตามล าดบั อาจเป็นเพราะการจดัโปรโมชั่น เป็นส่ิงเร้าท่ีช่วย
กระตุน้การตดัสินใจซ้ือโดยท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่ได้ค  านึงถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย แต่ก็มีผูบ้ริโภค
บางส่วนท่ีค านึงถึงปัจจยัด้านคุณภาพของสินค้าด้วย สอดคล้องกับงานวิจยัของ จีราวรรณ ชูศรี 
(2557). ท่ีกล่าววา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
คอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญ ท่ี 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการ
ส่งเสริมการขาย 

แต่จากงานวิจัยกลับพบว่าปัจจัยด้านราคาท่ีต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออย่าง
ฉับพลันของสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไดส้นใจในเร่ืองของราคาเพียง
เพราะคิดว่าสินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีตนตอ้งการจะซ้ือ หรือขอ้ค าถามของผูว้ิจยัท่ีใชใ้นเป็นขอ้ค าถาม
อยูใ่นช่วงราคาท่ีไม่สูงเกินไปนกั จึงไม่ค่อยมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้ดงักล่าว 
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆเฉล่ียต่อวนั ความถ่ีในการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้า
ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 

จากการวิจัยพบว่าปัจจัยอ่ืนๆ ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลนัของสินค้า
ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติ จากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียการซ้ือน้อยกว่า 3 คร้ังต่อเดือน 
รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อเดือน ตามล าดบั อาจเป็นเพราะในการซ้ือเฉล่ียต่อเดือนไม่ไดซ้ื้อในจ านวน
มาก เลยท าให้อาจไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในแต่ละคร้ัง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ 
มโนปราโมทย ์(2558(. ท่ีกล่าวว่าปัจจยัด้านทัศนคติ ปัจจยัด้านความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม(ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตา
แกรมเดือนละ 1 คร้ัง 

แต่จากการวจิยักลบัพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆดา้น ความถ่ีในการใชง้านอินเทอร์เน็ต/เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฉล่ียต่อวนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อาจเป็นเพราะวา่พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งใน
ปัจจุบนัท่ีมีการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเร่ืองปกติอยู่แลว้ จึงไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออย่างฉับพลันของสินค้าดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุทามาศ จนัทรถาวร 
(2556). ท่ีกล่าวว่าความถ่ีในการใช้งาน Facebook ท่ีต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสินค้าบน 
Facebook ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

 จากวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัผูว้จิยัมุ่งเนน้การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัของสินคา้
ประเภทเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงลกัษณะการ
ซ้ือดงักล่าวน้ี เป็นการซ้ือท่ีไม่ไดมี้การวางแผนมาก่อน จากผลการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะใน
การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส าหรับผูป้ระกอบการ ควรเป็นผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท ดา้นกลยทุธ์ทางการตลาดของการขายสินคา้ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ควรเน้นท่ีการให้ขอ้มูลในเร่ืองคุณภาพและประโยชน์ของสินคา้ รวมไปถึงการมี
สินคา้ท่ีหลากหลาย ดา้นการจดัจ าหน่ายก็ควรมีความน่าเช่ือถือ มีแหล่งท่ีมาอย่างชดัเจนพร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อาจมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดใหผู้บ้ริโภคอยูเ่ร่ือยๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่สินคา้นั้นน่าสนใจ มีแรงดึงดูด   
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดในหลายๆ ทั้ งในด้านระยะเวลาในการวิจยัท่ีมีจ  ากัด
งานวิจยัเก่ียวกบัการซ้ืออยา่งฉับพลนัในประเทศไทยก็ยงัมีไม่มากนกั ซ่ึงเป็นหัวขอ้ท่ีน่าสนใจใน
การศึกษาวิจยั การวจิยัคร้ังต่อไปอาจศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัร่วมดว้ย 
และเจาะจงสินคา้ท่ีมีผลต่อการซ้ืออยา่งฉบัพลนัไดง่้าย เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการได ้รวมถึงศึกษาอิทธิพลท่ีแทจ้ริงของการตดัสินใจซ้ือท่ีแทจ้ริงดว้ย  
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แรงจูงใจในการซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้หญิง 
ในจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

PURCHASE MOTIVATION TO SKINCARE PRODUCTS FOR WOMEN THROUGH 

ONLINE CHANNEL IN BANGKOK AREA AND PERIMETERS 
 

พริญาณ์ รัตนกติติวงศ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผา่นช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (3) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามผูห้ญิง
ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในการ
หาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นตวัแทนพนักงานบริษทัเอกชนท่ีเป็นเพศ
หญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ 
สถานภาพโสด  อายอุยูร่ะหวา่ง 20-25 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 
ผลการวจัิยพบว่า 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผา่นช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั แต่อาชีพไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผวิผา่นช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

341 
 

2. ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ผูใ้ช้หลัก เหตุผลท่ีซ้ือ และวิธีการช าระเงินท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงใน 
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั แต่เน้ือผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ แหล่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีรับรู้ ความถ่ีในการซ้ือ และผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการ
ขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั แต่ดา้นราคา และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์
ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว, ช่องทางออนไลน์, ผูห้ญิง, จงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

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 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีเร่ืองความงามเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพศหญิงเป็นเพศ
ท่ีให้ความส าคญัเป็นพิเศษในเร่ืองความงาม   และพร้อมท่ีจะดูแลผิวพรรณให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา   
เน่ืองจาก     ความงามท าให้ผูห้ญิงมีรูปลกัษณ์ท่ีดูดี   และยงัท าให้ มีเสน่ห์น่าดึงดูดจากเพศตรงขา้ม    
อีกทั้งยงัท าให้ชวนน่าคน้หามากยิ่งข้ึน   ความงามน้ีเป็นความงามท่ีเกิดจากภายนอกซ่ึงสามารถถูก
สร้างข้ึนมาได้ โดยการดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากข้ึน เช่น หาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมาทาเพื่อให้
ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งข้ึน รับประทานอาหารท่ีดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ออกก าลังกายอย่าง
สม ่าเสมอ  นอนหลับพกัผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น   ส่ิงเหล่าน้ีสามารถเป็นตวัช่วยในการบ ารุง
ผวิพรรณใหดี้ข้ึนได ้หากเพียงใส่ใจและพร้อมท่ีจะลงมือท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเห็นผลไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
 ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมีอยูห่ลายประเภท ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมือ 
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิกาย  เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวแต่ละประเภทนั้นต่างมีขอ้ดีท่ีแตกต่างกนัออกไป  
อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีเหมือนกนั คือ  ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวจะช่วยให้ผิวพรรณของผูบ้ริโภคดูน่าสัมผสัอยู่
เสมอ  อีกทั้งยงัสามารถช่วยลดร้ิวรอยไดด้ว้ย    นอกจากน้ี คุณประโยชน์เหล่าน้ียงัเป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้
ผูบ้ริโภคอยากท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมาใชด้ว้ยเหมือนกนั  ปัจจุบนัน้ีในชีวติประจ าวนัของแต่ละ
คน  เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์  
เพราะ  การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยอ านวยความสะดวก  ทั้ งในด้านการส่ือสาร  
ประหยดัเวลาในการเดินทาง  และการท างานไดม้ากข้ึน  เช่น  สามารถซ้ือสินคา้โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ออกจากบา้น   สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภณัฑ์  ขอ้ดีขอ้เสีย  และ
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ราคาไดม้ากข้ึน  เป็นตน้  ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นตวัท่ีจะช่วยกระตุน้ผูบ้ริโภคให้อยากซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผวิผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน  
 ดังนั้ นการวิจัยในคร้ังน้ีจึงได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เม่ือไดศึ้กษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผา่นช่องทางออนไลน์แลว้    ผูท่ี้สนใจสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใช้กบัธุรกิจของตนเอง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก
ท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้หญิงในจังหวดักรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
 2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ยผูใ้ช้หลกั เน้ือผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ แหล่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีรับรู้ ความถ่ีในการซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ และวิธีการช าระเงินท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ต่างกนั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 
 1. เพื่อน าผลการวิจยัของปัจจยัส่วนบุคคลน าไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. เพื่อน าผลการวิจยัของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปใชเ้พื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และ
สร้างผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นจุดเด่นและเป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 3. เพื่อน าผลการวิจยัของส่วนประสมทางการตลาดไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อท า
ใหย้อดขายของผูป้ระกอบการเพิ่มสูงข้ึน  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูห้ญิงท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผา่นช่องทางออนไลน์
ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุคือ อายขุองผูซ้ื้อผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
- สถานภาพ คือ สถานภาพของผูซ้ื้อผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
- รายไดต่้อเดือน คือ รายไดต่้อเดือนของผูซ้ื้อผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
- อาชีพ คือ อาชีพของผูซ้ื้อผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
2. พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั คือ ผูท่ี้ใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผวิท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
- เน้ือผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ คือ เน้ือของผลิตภณัฑ์ท่ีผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
- แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีรับรู้ คือ แหล่งขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อรับรู้ข่าวสารเพื่อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว
ผา่นช่องทางออนไลน์ 
- ความถ่ีในการซ้ือ คือ จ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวผา่นช่องทางออนไลน์ 
- เหตุผลท่ีซ้ือ คือ สาเหตุหลกัท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ คือ ผูท่ี้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
- วธีิการช าระเงิน คือ ช่องทางการช าระเงินของผูซ้ื้อท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์ 
3. ส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิท่ีขายผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
- ดา้นราคา คือ ราคาของผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิท่ีขายผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
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- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ส่ือต่างๆ เช่น Facebook, Line และ Website ท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
- ดา้นการส่งเสริมการขาย คือ การลดราคา มีของแถม และฟรีค่าจดัส่งผลิตภณัฑ์กบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                    ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั  
- เน้ือผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 
- แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีรับรู้  
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- เหตุผลท่ีซ้ือ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ 
- วธีิการช าระเงิน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

    - ดา้นผลิตภณัฑ์ 
   -  ดา้นราคา 

   -  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

   -  ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
แรงจูงใจในการซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้หญิงในจังหวดั

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ
- สถานภาพ 
- รายไดต่้อเดือน 
- อาชีพ 
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ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่
กบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินค้า ซ่ึงท าให้
ผูบ้ริโภคจะใช้กระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากในการเข้าสู่กระบวนการการบริโภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วและเด็ดขาดนั้นข้ึนอยูก่บั
ระดบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลซ่ึงผูบ้ริโภคถือว่า เป็น (Dynamic Decision 
Making—DM(ท่ีมีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีการรับรู้ท่ีดี และจากการศึกษาของ Gribble,Falciglia, 
Devis, and Couch (2003,pp. 100-103( พบว่า การตัดสินใจบริโภคในชนิดของอาหารเพื่อลด
น ้าหนกันั้นเกิดจากการเรียนรู้และการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบติั
แต่ละชนิด และตราของผลิตภณัฑอ์าหารนั้นๆดว้ย 
 นอกจากนั้นจากการศึกษาของ McPhee, Rauhut, and Ayres (2001( แสดงให้ทราบอีกว่า
เง่ือนไขท่ีชกัน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีนั้นมกัมาจากการกระตุน้ท่ีเป็นแบบ Latent Motive (กระตุน้
โดยวิธีซ่อนเร้นหรือวธีิกระตุน้แสง( ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคมีการเรียนรู้ท่ีดีและส่งผลต่อการรับรู้ท่ีชดัเจน
ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคถูกชักน าไปสู่เง่ือนไขเพื่อการตัดสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน และจากการศึกษาของ 
Glymour (2003( ช้ีให้เห็นว่า ในเชิงของจิตวิทยาแลว้การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดจ้ากการรับรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ก่อนปัจจยัอ่ืนใด เพราะทุกสภาวะของการตดัสินใจนั้น
จะตอ้งมีความมัน่ใจร่วมดว้ยเสมอ  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีการส ารวจความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคเพศผูห้ญิงท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวผา่นช่องทางออนไลน์ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยสูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือน
ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 5% โดยใชสู้ตรค านวณ Infinite Population ของ W.G. Cochran (1953) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วน
สถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และส่วน
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ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา อาย ุ
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ29.75 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.75 และนอ้ยท่ีสุด อายุ 36 ปีข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 11.00  
 2. สถานภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.75 
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.25 และหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 3.00  
 3. รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,000-25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีรายได้
ต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.00 และมีรายไดต่้อเดือน 35,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 17.00  
 4. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น 
ร้อยละ 51.50 มีอาชีพขา้ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.75 มีอาชีพนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
17.00 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 12.75 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 1. ผู้ใช้หลัก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูใ้ชห้ลกั คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 72.75 เพื่อน 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 พอ่แม่ คิดเป็นร้อยละ 11.25 และคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 2.00  
 2. เน้ือผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แบบครีม คิดเป็นร้อยละ 39.75 
โลชัน่ คิดเป็นร้อยละ 39.00 เจล คิดเป็นร้อยละ 16.00 และสเปรย ์คิดเป็นร้อยละ 5.25   
 3. แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ รับรู้ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 57.00 จากนิตยสาร/ วารสาร คิดเป็นร้อยละ 16.75 จากการบอกกล่าว
จากเพื่อนหรือคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 13.50 และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากโทรทศัน์/ วทิย ุคิดเป็น 
ร้อยละ 12.75  
 4. ความถี่ในการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ต่อเดือน คิดเป็น 
ร้อยละ 52.50 ซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.75 ซ้ือ 3-4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 9.50 
และซ้ือมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.25  
 5. เหตุผลที่ซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะ สามารถเปรียบเทียบ
ขอ้มูลและราคาของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวไดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 37.00 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นไป
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ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 29.00 ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ าหมดจึงซ้ือซ ้ า 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 และมีส่วนลดท่ีน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 16.00  
 6. ผู้ทีม่ีอทิธิพลในการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกบล็อกเกอร์ดา้นความงาม คิด
เป็นร้อยละ 34.50 ดารา/ นกัแสดง คิดเป็นร้อยละ 24.75 เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และครอบครัว/ 
ญาติ คิดเป็นร้อยละ 17.75  
 7. วิธีการช าระเงิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช าระผา่นธนาคาร/ ระบบ E-Banking คิด
เป็นร้อยละ 42.00 ช าระผ่านบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 30.50 ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส คิดเป็น
ร้อยละ 14.00 และช าระโดยใชพ้สัดุเก็บเงินปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 13.50 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ คิดเป็นร้อยละ 
58.75 ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย คิดเป็นร้อยละ 31.50 และซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมือ คิดเป็นร้อยละ 
9.75  
 2. ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ ์150-400 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.75 ราคาท่ีซ้ือ 401 บาทข้ึนไปต่อช้ิน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และราคาท่ีซ้ือน้อยกว่า 150 
บาทต่อช้ิน คิดเป็นร้อยละ 16.75  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก Facebook คิดเป็น 
ร้อยละ 48.25 Website คิดเป็นร้อยละ 37.25 และ Line คิดเป็นร้อยละ 14.50  
 4. ด้านการส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจการลดราคา คิดเป็นร้อยละ 
52.25 ฟรีค่าจดัส่งผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 25.75 และมีของแถม คิดเป็นร้อยละ 22.00 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
อาย ุ √  
สถานภาพ √  
รายไดต่้อเดือน √  
อาชีพ  X 

พฤติกรรมของผู้บริโภค สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ผูใ้ชห้ลกั √  

พฤติกรรมของผู้บริโภค สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
เน้ือผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ  X 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีรับรู้  X 
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ความถ่ีในการซ้ือ  X 
เหตุผลท่ีซ้ือ √  
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ  X 
วธีิการช าระเงิน √  

ส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ ์ √  

ราคา  X 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  X 
การส่งเสริมการขาย √  
 
หมายเหตุ 
1. เคร่ืองหมาย √ หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2. เคร่ืองหมาย X หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
การอภิปรายผล 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-25 ปี สถานภาพโสด มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,000 - 
25,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุวมิล ข าลว้น 
(2553( ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เนตของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา่ลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่ อายุ และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกัน และงานวิจัยของพรปวีณ์  สหวฒันพงศ์ (2553( ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง “กระบวนการยอมรับ ส่ือออนไลน์ของผู ้บ ริโภคอิน เทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา่ลกัษณะส่วนบุคคลดา้น สถานภาพมีขั้นกระบวนการยอมรับแตกต่างกนั 
 
2. พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูใ้ช้หลกั คือ ตวัเอง โดยเน้ือผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือเป็นแบบครีม 
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต ความถ่ีในการซ้ือ นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ต่อเดือน ซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะ 
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สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลและราคาของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวได้ง่าย ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ คือ 
บล็อกเกอร์ดา้นความงาม และวธีิการช าระเงินแบบช าระผา่นธนาคาร/ ระบบ E-Banking 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้น ผูใ้ชห้ลกั เหตุผลท่ีซ้ือ และวธีิการช าระ
เงินท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของดวงขวญั สาครชลธาร (2554(ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางโดยผา่น
ช่องทางอินเตอร์เน็ต” พบว่าวิธีการช าระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร, ธนาคารออนไลน์ มี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือ 
3. ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้มากท่ีสุด 
2. ปัจจยัดา้นราคาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์ ราคา 150-400 บาทต่อช้ินมาก

ท่ีสุด 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่าน 

Facebook มากท่ีสุด 
4. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมี

โปรโมชัน่การลดราคามากท่ีสุด 
 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการ

ขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. อายุ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ของผูห้ญิงในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลจึงมีส่วนส าคญัส าหรับผูผ้ลิตในการคิดกลยุทธ์
เพื่อท่ีจะไดผ้ลิตผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ี
ยงัส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัดว้ย  

2. การใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์ควรมีการ
ออกแบบท่ีเข้าใจง่าย และมีวิธีการใช้ท่ีสะดวก เพราะ ผูใ้ช้ส่วนใหญ่จะมีหลายช่วงอายุ ท  าให้มี
ทกัษะในการคิดและทกัษะการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทางออนไลน์นั้นต่างกัน 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรค านึงถึงเร่ืองน้ี เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาและวิจยัในดา้นประชากรท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น ควรเปรียบเทียบระหวา่ง

เพศหญิงและเพศชาย เพราะ ในปัจจุบนั เพศชายเร่ิมให้ความสนใจในการดูแลบ ารุงรักษาผิวหน้า
มากข้ึน นอกจากน้ีควรศึกษาประชากรท่ีอยู่ในจงัหวดัอ่ืนด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางในการท าวิจยัซ่ึง
ส่งผลใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการมากข้ึน 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการอย่างแทจ้ริงของผูบ้ริโภค และน ามาปรับใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง 
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อทิธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต ่าทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ดินทางภายในประเทศ 

The Influence of the Services Quality  on Low-Cost Airlines that have Affected the Decision 
Service Consumers in Bangkok Domestic Flight. 

 

ทดัดาว ปัญญา 
นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (TWIN) รุ่นท่ี 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริการธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตุัประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
สายการบินตน้ทุนต ่าในเขตกรุงเทมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจัย คือ ผู ้บริโภคท่ีเคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ า ท่ี เดินทางภายในประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา( คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ต ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ีใชท้ดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง( ใช้สถิติ One Way ANOVA โดย
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการค านวณหาค่า t-test และ F-test  

พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีช่วงอายุ 20-30 ปี รายไดม้ากกว่า 

30,000 บาทข้ึนไป มีสถานภาพโสด และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด ส่วนใหญ่พบว่าเคร่ืองบินท่ีให้บริการเป็นเคร่ืองบินท่ีมีขนาดเล็กและท่ีนัง่แคบ ส่วน

ราคาค่าตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมปานกลาง ช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋โดยสารทางอินเตอร์เน็ต

ยงัคงมีคนใชบ้ริการมากท่ีสุดและการลดราคาค่าตัว๋โดยสารจูงใจให้ผูใ้ชบ้ริการหนัมาใชบ้ริการมาก

ท่ีสุด ส าหรับพนกังานท่ีให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพท่ีดี รวมถึงขั้นตอนการ

ให้บริการท่ีดีสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค ส่งผลให้เกิดการให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมาก และปัจจยัคุณภาพการ

ให้บริการ ส่วนใหญ่ความน่าเช่ือถือในภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบิน สร้างความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภค 

พนกังานท่ีใหบ้ริการสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้และมีความรู้ท่ีสามารถตอบขอ้ซกัถามของ

ผูบ้ริโภค มีความใส่ใจผูใ้ชบ้ริการรวมถึงมีความพร้อมในการให้บริการท่ีมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมี
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คุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได ้โดย

คืนเงินบางส่วนหรือเล่ือนวนัเดินทาง  

ค าส าคัญ : ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ, สายการบินตน้ทุนต ่าและการตดัสินใจใชบ้ริการ 

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 

บทน า 

 ธุรกิจสายการบิน ถือเป็นรูปแบบธุรกิจหน่ึงท่ีมีทั้งการขนส่งและเดินทางทางอากาศท่ีใน
ปัจจุบนัมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ดว้ยเหตุจากการเดินทางท่ีสะดวกและ
ประหยดัเวลา ท าให้มีการแข่งขนัสูง ซ่ึงในประเทศไทยสายการบินตน้ทุนต ่า ประกอบดว้ย นกแอร์ 
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ไทยแอร์เอเซีย โอเรียนท์ไทย และล่าสุดการบินไทยไดล้งมาแข่งขนัในธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า 
โดยการเปิดตวัสายการบินไทยสมายล ์ 

 อย่างไรก็ตามด้วยความสะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทาง ผูบ้ริโภคบางส่วนยงัคง
ค านึงถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคค านึงถึงความปลอดภยัในการ
เดินทาง พร้อมทั้งราคาตัว๋โดยสารท่ีมีราคาท่ีเหมาะสมกบัการให้บริการ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
เลือกเดินทางทางอากาศมีจ านวนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากราคาตัว๋โดยสารมีราคาไม่สูงมากนกั เม่ือเปรีบ
เทียบกบัความสะดวกและประหยดัเวลา ประกอบการเดินทางโดยรถสาธารณะมีการข้ึนราคาค่าตัว๋
โดยสาร จึงท าให้เกิดการเปรียบเทียบกนัในดา้นราคา แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกนัไดใ้นดา้นความ
สะดวกและประหยดัเวลา ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

 จากการเติบโตและการแข่งขนัของธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่ามีอตัราเพิ่มสูงข้ึน ประกอบ
กับผูบ้ริโภครับรู้ข่าวสารได้หลายทาง ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการไตร่ตรองในการบริโภคและ
ค านึงถึงความประหยดัคุม้ค่าในด้านราคา ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ท าให้
ผู ้บริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมไปจากอดีต ความจงรักภักดีต่อสายการบินได้
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ท าให้ธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่ามีการปรับปรุงและพฒันา การให้บริการ 
น ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใชใ้นดา้นการส่งเสริมการขาย เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการสาย
การบินของตนเอง 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของ
สายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีเดินทางภายในประเทศ 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์และความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ
เท่านั้น 

2. สายการบินตน้ทุนต ่า ท่ีเดินทางภายในประเทศเท่านั้น 
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3. ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุน ต ่ า ท่ี เดินทาง
ภายในประเทศเท่านั้น 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ 

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- รายได ้

- สภานภาพ 
- อาชีพ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- Product 

- Price 

- Place 

- Promotion 
- People 

- Process 

- Product and Quality 
 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

- ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

- ความแน่นอน (Assurance) 

- วตัถุ/ส่งท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) 

- ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) 

- ความรับผิดชอบ (Responsiveness) 
 

ตัวแปรตาม 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของสายการ

บินตน้ทุนต ่า ท่ีเดินทางในประเทศ 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้สถานภาพและอาชีพท่ีแตกต่าง
กนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ ใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยขนาดของเคร่ืองบินท่ีให้บริการ ความ
เหมาะสมของราคาค่าตัว๋โดยสาร ช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋โดยสาร การส่งเสริมการขาย 
พนักงานท่ีให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และความมีประสิทธิภาพการให้บริการท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจ ใช้บริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ
ต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความพร้อม 
ความใส่ใจในการให้บริการ และแสดงความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ในกรณีท่ีมีเหตุ
สุดวิสัยท่ีท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านคุณภาพการ
ให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ใช้บริการของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศต่างกนั 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความหมายของคุณภาพการใหบ้ริการ 
 ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1993) ไดใ้ห้ค  านิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็น
ส่ิงท่ี ช้ีวดัถึงระดับของการบริการท่ีส่งมอบโดยผู ้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู ้รับบริการว่า
สอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering 
service quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู ้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ 
 กรอนรูส (Gronroos, 1982; 1990: 17) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่า
จ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ คุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค 
(technical quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธ์ หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากบริการนั้น โดยสามารถท่ี
จะวดัได้เหมือนกบัการประเมินได้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (product quality) ส่วนคุณภาพเชิง
หนา้ท่ี (functional quality) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการประเมินนัน่เอง 
แนวความคิดเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
 แนวความคิดของ Parasuranman, Zeithaml and Berry (1985) เก่ียวกับคุณภาพในการ
ให้บริการจากการศึกษาของ Parasuranmanและคณะ พบว่าผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้า



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

357 
 

ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” 
(Received Service Quality) กับ “บริการท่ีรับรู้” (Perceived Service) ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ี
เกิดข้ึนหลงัจากท่ีเขาได้รับบริการแล้วนั่นเอง ในการประเมินคุณภาพการบริการดงักล่าวนั้น 
ลูกคา้มกัจะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีเขาคิดวา่มีความส าคญั 10 ประการดงัต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน 
ณ อยธุยา, 2547, หนา้ 183-186) 

1. Reliability (ความไวว้างใจ( ความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามท่ีไดส้ัญญากบัลูกคา้ไวไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง โดยท่ีมิตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 

2. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได(้ ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก พนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่างๆ 

3. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้( ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ยนิดีท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ 

4. Credibility (ความน่าเช่ือถือ( ความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือไดข้องผูใ้หบ้ริการ 
5. Security (ความมัน่คงปลอดภยั( ปราศจากอนัตรายความเส่ียงและความลงัเลสงสัย 
6. Access (ความสะดวก( สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก และสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย 
7. Communication (การส่ือสาร( การรับฟังลูกคา้และให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้ โดยใช้

ภาษาท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจได ้
8. Understanding the Customer (ความเขา้ใจลูกคา้( พยายามท่ีจ าเป็นของพนกังานท่ีจะท า

ความรู้จกัและเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้ 
9. Competence (ความสามารถ(ป ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของพนักงาน ในการ

ใหบ้ริการลูกคา้ 
10. Courtesy (ความสุภาพและความเป็นมิตร( คุณลกัษณะของพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้

ในการแสดง 
ออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร และใหเ้กียรติลูกคา้ 

 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงไดแ้ก่ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) 
หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้
คือ  ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจ
จบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2. ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า  ( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่
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ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสม
กบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ี เก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า
และคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง ( Location 
) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี มีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ
และพฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก  การ
ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่
แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ของ
องคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มี
ความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่
ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั
ในด้านการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว  และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Theory of Consumer Behaviour) 

 อรชร มณีสงฆ์ (2548) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ ค าว่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” ว่า หมายถึง การ
กระท าของบุคคลใดบุคลลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า การใช้และการประเมินผลของสินคา้และ
บริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีผลทั้งก่อนและการกระท านั้น 

 วุฒิพงษ์ พิพ ัฒน์ศิริศักด์ิ (2549) ได้ให้ค  าจ  ากัดความ ค าว่า “พฤติกรรมผู ้บริโภค” ว่า 
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ ์
ซ่ึงรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการก าหนดให้การกระท า เหตุผลท่ีท า 
ใหน้กัการตลาดตอ้งท าความเขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
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1. การตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อความพยายามทางการตลาดของกิจการ (สายการบิน( มี
ผลกระทบอยา่งมากต่อความส าเร็จของกิจการ (สายการบิน( 

2. การเขา้ใจว่าผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ืออย่างไร จะช่วยนักการตลาดในการสร้างส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

3. การเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ท าให้นกัการตลาดสามารถพยากรณ์วา่ผูบ้ริโภค
จะตอบสนองต่อกลยทุธ์การตลาดอยา่งไร 

พชัรา ตนัติประภา (2546( ไดอ้ธิบายค าวา่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” คือ กระบวนการตดัสินใจและ
การกระท าของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑ ์

ความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอย่างมากทั้ ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จึงส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกลุ่ม
ผูบ้ริโภค และเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในตลาดดว้ย ผูผ้ลิตท าการผลิตสินคา้เหมือนๆ กนัท าให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนและเร่ิมมีนิสัยในการเลือกซ้ือมากข้ึน ทั้ งเพราะมีผลผลิต (Supply) 
มากกว่าความตอ้งการซ้ือ (Demand) ดงันั้นบริษทัธุรกิจต่างๆ มกัจะตดัสินใจก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยอาศยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นพื้นฐาน เพื่อท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคและก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดดี้กวา่คู่แข่งขนั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 การท าความเขา้ใจถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน กระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ตระหนกัถึงปัญหา 
2. การแสวงหาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การซ้ือ 
5. การประเมินหลงัการซ้ือ 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคถูกกระตุน้จากปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคเอง 
หรืออาจเกิดจากปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก (ส่ิงแวดลอ้มดา้นการตลาดและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ( ก็ได ้
ท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความตอ้งการของตน เม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการของตนเองแลว้
จะส่งผลให้เกิดการเสาะแสวงขอ้มูลทางเลือกต่างๆ ท่ีจะท าให้ทราบว่าน่าจะมีสินคา้หรือบริการ
อะไรบา้งท่ีจะสามารถตอบสนองส่ิงท่ีตนตอ้งการในขณะนั้นไดบ้า้ง ซ่ึงแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคจะ
มีทั้งจากแหล่งภายใน เช่น ความทรงจ าของผูบ้ริโภค หรือจากแหล่งภายนอก เช่น การสอบถามจาก
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กลุ่มอา้งอิง การหาจากโฆษณา หรือจากพนกังานขาย หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารแลว้ผูบ้ริโภค
จะท าการเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนท าการซ้ือสินคา้หรือบริการ นกัการตลาด
สามารถกระตุ้นให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือได้เร็วข้ึน โดยการใช้การส่งเสริมการขายหรือการ
รับประกนัเขา้ช่วย และหลงัจากไดซ้ื้อสินคา้ไปใชแ้ลว้ผูบ้ริโภคจะมีการประเมินผลการซ้ือคร้ังนั้นๆ 
ผลการประเมินท่ีไดจ้ะถูกน ากลบัสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ืออีกคร้ังหน่ึง โดยจะเก็บไวใ้นความทรง
จ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงหากพอใจในการซ้ือนั้นในการซ้ือคร้ังต่อไปผูบ้ริโภคอาจซ้ือตราสินคา้เดิมซ ้ าอีก 
แต่ถา้หากไม่พอใจผูบ้ริโภคจะท าการหาขอ้มูลเปรียบเทียบ และท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราอ่ืนๆ 
แทนได ้

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 พีระยุทธ คุม้ศกัดิ (2555) ศึกษาถึงความพึงพอใจของผูโ้ดยสารทีมีต่อคุณภาพการบริการ
ของสายการบินตน้ทุนต ่า ภายในประเทศ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ
และปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูโ้ดยสารทท่ีมีต่อ
คุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูโ้ดยสารกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400คนผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21-30 ปีสถานภาพ
โสดรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000 บาทและมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม
โดยมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการคือปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพดา้นกระบวนการ
ดา้นการติดต่อส่ือสารดา้นราคาดา้นผลิตภณัฑ์ด้านสถานท่ีและดา้นบุคคลอยู่ในระดบัมากเช่นกนั
เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะราคาถูกหาขอ้มูลและจองตัว๋จากอินเตอร์เน็ตและตอ้งการกลบัมาใช้
บริการซ ้ า 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศ รายไดต่้อเดือนและอาชีพท่ีต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศแตกต่างกนัแต่ผูโ้ดยสารท่ีมี
อายุและสถานภาพท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต ่ า
ภายในประเทศไม่แตกต่างกนั 

สุธี โงว้ศิริ, วรรณภรณ์ บริพนัธ์และเจษฎา นกน้อย  (2548) ศึกษาถึงพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของผูใ้ช้บริการโดยสารอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต ่า : กรณีศึกษา
เส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ งานวิจยัฉบบัน้ีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของผูโ้ดยสาร เส้นทางการบิน กรุงเทพฯ-
หาดใหญ่ หาดใหญ่-กรุงเทพฯ รวมถึงศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผูโ้ดยสาร และภาพลักษณ์ของบริษัทท่ีให้บริการสายการบินต้นทุนต ่าในเส้นทาง
ดงักล่าว 
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การรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 334 คน เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูเ้คยใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าในเส้นทาง
ดงักล่าวมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 เท่ียวบน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ เพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi-Square) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การวิ เคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้บ ริการโดยสารทางอากาศ
ภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต ่า เส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ-
หาดใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21-35 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดและ
สมรส (อยู่ดว้ยกนั( มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีอาชีพรับราชการ และพนักงานบริษทัห้าง
ร้าน เอกชน รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท และสามในส่ีของผูโ้ดยสารมีสถานท่ีท างานหรือ
สถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในจังหวดัสงขลา การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า
ผูใ้ชบ้ริการมีความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อปีและเคยใชบ้ริการโดยสารของสายการบินนกแอร์
มากท่ีสุด ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อการอบรม ประชุม สัมมนา มากท่ีสุด และรองลงมาเพื่อการ
ท่องเท่ียว เหตุผลเพราะประหยดัเวลาและมีความปลอดภยัในการเดินทาง ส่วนใหญ่จะเดินทางใน
ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ของวนัศุกร์ถึงวนัอาทิตย ์และในช่วงเทศกาลวนัหยุดต่างๆ ทั้งน้ีจะมีการ
ซ้ือตัว๋โดยสารในแต่ละคร้ังจ านวน 1-2 ใบ และเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะซ้ือผ่าน
ทางร้านคา้ หรือบริษทัท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน การเดินทางส่วนใหญ่จะเดินทางล าพงัคน
เดียว โดยมีสัมภาระติดตวัในดารเดินทางจ านวน 1-2 ช้ิน การวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 
อาชีพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า
อยา่งมาก ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในทุกๆ ดา้นของส่วนประสมทางการตลาด (8Ps) อยูใ่นระดบั
พึงพอใจมาก การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ในการให้บริการของสาย
การบินตน้ทุนต ่าทั้ง 3 สายการบิน คือ นกแอร์ แอร์เอเซีย วนัทูโก จดัอยูใ่นภาพลกัษณ์ท่ีดี และไม่มี
ความแตกต่างกนัทั้ง 3 สายการบิน สารสนเทศจากการวิจยัช้ินน้ีสามารถน าไปพิจารณาก าหนด
แนวทางวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า เพื่อกระตุน้พฤติกรรมผูบ้ริโภคให้
ใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการให้บริการสายการบินตน้ทุน
ต ่าภายในประเทศต่อไป 

วธีิการด าเนินการวจัิยและระเบียบวธีิวจัิย 

แบบของการวจิยั 
ผู ้วิจ ัยใช้แบบวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลทางด้านสถิติโดยออกแบบสอบถามและ

ตั้งสมมติฐานในการท าวจิยัประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
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ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพการ

ให้บริการของสายการบินต้นทุนต ่ าท่ี มีผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศคือบุคคลทัว่ไปท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

และเคยใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า ได้รวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่าง (Sampling) ด้วยการใช้

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึน และท าการสอบถามผูบ้ริโภค จ านวน 400 คน เลือกสุ่มตวัอย่าง

โดยใชห้ลกัความสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากขอ้มูล 2 แบบ ดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม เก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีต่างๆ 
ก่อนท่ีผูว้ิจยัจะเร่ิมท าแบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้  าการช้ีแจงให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละ อธิบายขอ้สงสัยและ วธีิตอบแบบสอบถามก่อน 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากงานวิชาการทางงานวิจยัและ 
ขอ้มูลงานวจิยัทางอินเตอร์เน็ต  

การวเิคราะห์ทางสถิติ 

จากการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ One Way ANOVA โดยใช ้ t-test, F-Testท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่มตวัแปรโดยใชก้ารค านวณและการวิเคราะห์ผา่น
โปรแกรม Excel  โดยท่ีสถิตินั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. สถิติพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และ
ค่าสูงสุด 

2. สถิติอา้งอิงเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการ
ค านวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 58 มีช่วงอายุ 20-30 ปี จ  านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มี
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รายได้มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน  110 คน คิดเป็นร้อยละ 28 สถานภาพโสด 
จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 210 
คน คิดเป็นร้อยละ 53 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ส่วนใหญ่ขนาดของเคร่ืองบิน
ท่ีสายการบินน ามาใหบ้ริการเป็นเคร่ืองขนาดเล็กและท่ีนัง่แคบ จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67 ราคาค่าตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมปานกลางเม่ือเทียบกบัคุณภาพการให้บริการ 
จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โดยสารทางอินเตอร์เน็ตมาก
ท่ีสุด จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83 การลดราคาค่าตัว๋โดยสารเป็นการส่งเสริมการขาย
ท่ีผูบ้ริโภคสนใจมากท่ีสุด จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79 พนักงานท่ีให้บริการส่วน
ใหญ่แต่งกายเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพท่ีดี จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ขั้นตอนการ
ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี จ  านวน 188 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47 และความมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ คือสามารถรองรับผูบ้ริโภคได้
เป็นจ านวนมาก จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ความน่าเช่ือถือของ
ภาพลักษณ์ท่ีดีของสายการบิน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ความมั่นใจในการ
ให้บริการพนกังานท่ีให้บริการสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้และมีความรู้ท่ีสามารถ
ตอบขอ้ซักถามของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี เท่ากนั จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36  มี
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและมีคุณภาพพร้อมให้บริการ จ านวน 194 คิดเป็นร้อยละ 49 มีความใส่
ใจต่อผูบ้ริโภค คือ มีบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการใหค้  าปรึกษา จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 
43 และแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ไม่สามารถ
เดินทางได ้คือ คืนเงินบางส่วนหรือเล่ือนวนัเดินทางเป็นจ านวนเท่ากนั 162 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41  

สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพ
การให้บริการของสายการบินต้นทุนต ่าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศต่างกนั 
 พบว่า อายุสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนเพศ รายได้ สถานภาพ และอาชีพ ไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
เดินทางภายในประเทศ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลของปัจจยัดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศต่างกนั 
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 พบว่า ช่องการการจดัจ าหน่ายตัว๋ การส่งเสริมการขาย และ ความมีประสิทธิภาพการ
ให้บริการสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนขนาดของเคร่ืองบิน  ความเหมาะสมของราคาค่าตัว๋
โดยสาร พนกังานท่ีใหบ้ริการและขั้นตอนการใหบ้ริการ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลของปัจจยัด้าน
คุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศต่างกนั 
 พบว่า ผูใ้ห้บริการมีความใส่ใจต่อผูบ้ริโภคอย่างไร สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วน
ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความพร้อม และการแสดงความรับผิดชอบของผูบ้ริการไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อภิปรายผล 
 จากการวิจยั เร่ืองอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ ไดน้ า
แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบผลการวจิยัดงัน้ี 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายประเทศ มีเพียงอายุเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมี
อิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า ท่ีเดินทางภายในประเทศ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐฐา หงษแ์กว้ (2555) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการของสายการบินไทยแอร์เอเซียภายในประเทศ (เชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร( 
 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายประเทศ มีปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่ายตัว๋
โดยสาร การส่งเสริมการขายและความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการของสาย
การบินตน้ทุนต ่าท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของสายการ
บินต้นทุนต ่า ท่ีเดินทางภายในประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐฐา อ าไพ (2556) เร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ายการบินตน้ทุนต ่าหรือสายการบินหลกั 
 และผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ มีปัจจยัดา้นความใส่ใจต่อผูรั้บบริการท่ี
มีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลของปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต ่า ท่ี
เดินทางภายในประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อนงค์ณัฐ ทาอินต๊ะ (2555) เร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า   
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติการจริง 
 จากผลการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุน
ต ่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางภายในประเทศ  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ รายได ้สถานภาพ 
และอาชีพ เพื่อทราบถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป  และน ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการ
จูงใจผูบ้ริโภคใหห้นัมาใชบ้ริการสายการบินของตนเอง 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรรักษามาตรฐานการให้บริการท่ีดี มีความใส่ใจผูบ้ริโภค 
รักษาระดบัราคาค่าตัว๋โดยสารไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงบ่อยๆ และช้ีแจงรายละเอียดราคาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ท าใหผู้บ้ริโภคคิดวา่การบริการท่ีดีคุม้ค่ากบัราคาท่ีไดจ่้ายเงินไป 

ดา้นความน่าเช่ือถือ สายการบินควรมีภาพลกัษณ์ท่ีดี เพื่อสร้างความมัน่ใจ, ความปลอดภยั
ในการเดินทาง เพื่อใหเ้กิดการใชบ้ริการซ ้ าในอนาคต 

ดา้นบุคลากร ควรมีพฒันาความรู้และความเช่ียวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อลด
ความผดิพลาดในการใหบ้ริการ 
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คุณภาพการให้บริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่มต่ีอความพงึพอใจของผู้บริโภค ร้าน
สะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Service Quality of Counter Service that Affecting Customer Satisfaction  
7-Eleven Convenience Store, Bangkok District 

 

ตวงรัตน์ พฒันพงศ์ 
นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (TWIN) รุ่นท่ี 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการให้บริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิสท่ีมีต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ คือผูท่ี้เคยใช้บริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติ
พรรณนา( คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติ
ท่ีใช้ทดสอบสมติฐาน (สถิติอา้งอิง( คือโดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการค านวณหาค่า t-test 
และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 21 – 30 
ปีอาชีพพนักงานบริษทั มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 25,000 
บาทสถานภาพโสด ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการใชบ้ริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
จะใชบ้ริการในการช าระค่าสินคา้อุปโภคและบริโภค ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมปานกลาง ใน
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการสาขาใกลบ้า้น การส่งเสริมการขายท่ีไดรั้บ
จากการใชบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสคือไดรั้บสิทธ์ิแลกซ้ือสุดคุม้ ในดา้นผูใ้ห้บริการพูดจาดว้ยความ
สุภาพ ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวั รวดเร็วในการให้บริการ สภาพแวดล้อมมีการแบ่ง
พื้นท่ีใช้สอยลงตัว ในด้านกระบวนการบริการมีคุณภาพและมีข้อมูลท่ีถูกต้อง และด้านปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ ในเร่ืองความน่าเช่ือถือในการบริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดวา่การไม่มีความ
ผดิพลาดเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการ  
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 ด้านความมัน่ใจพนักงานสามารถรับมือกับปัญหาของผูรั้บบริการได้ดี ด้านความพร้อมในการ
ให้บริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีความพร้อมส าหรับการให้บริการ ในดา้นความใส่ใจพนกังานมี
ความใส่ใจผูรั้บบริการเป็นอยา่งดีและในดา้นความรับผดิชอบผูใ้หบ้ริการสามารถให้บริการไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที จากสถิติอา้งอิง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบันยัส าคญั ไดแ้ก่อาชีพ ระดบัการศึกษา 
ราคาค่าบริการองค์ประกอบทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ และความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 
 
ค าส าคัญ:คุณภาพการใหบ้ริการ, 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 
 
บทน า 
  ปัจจุบนัโลกธุรกิจมีการพฒันาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงและทนัสมยัมากข้ึน จึงท าให้เกิดการแข่งขนัของธุรกิจหลายประเภท
ในแบบดั้งเดิมไปสู่การคา้ของธุรกิจท่ีเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นส่ือท่ีทนัสมยัท่ีสุดในเวลาน้ี ไดแ้ก่ 
คอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่าระบบสารสนเทศ เขา้มาสู่กระบวนการบริหารจดัการขององค์กร การท า
ธุรกรรมต่างๆดว้ยระบบสารสนเทศนบัวนัมีมูลค่ามากข้ึนเป็นทวคูีณ ส่ิงท่ีท าใหมู้ลค่าของธุรกิจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีค่าและมีความส าคญัคือความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือสินคา้และ
บริการ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่นิยมท างานนอกบา้นไม่วา่จะเป็นตามสถานศึกษา หน่วยงานของ
รัฐบาล บริษทัเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงอาจท าให้บุคคลเหล่านั้น มีเวลาท่ีจ ากดัในการ
ด าเนินธุรกรรมเก่ียวกบัการช าระเงินค่าสาธารณูปโภค ในอดีตเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมาประเทศไทยยงัไม่
มีการน าระบบการช าระเงินค่าสาธารณูปโภคโดยผา่นระบบคนกลางมาใช้ จะเห็นไดว้า่หลงัจากท่ี
ประชาชนผูใ้ชน้ ้ าประปา ไฟฟ้า และโทรทศัน์ ไดรั้บใบแจง้หน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งน าใบแจง้หน้ี
ไปช าระท่ี การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ในทอ้งท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีตนเองอาศยัอยู ่ซ่ึง
ในอดีตยงัไม่มีระบบท่ีทันสมัย ไม่มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาอ านวยความสะดวกให้กับ
ผูใ้ช้บริการอีกทั้งในการติดต่อช าระหน้ีค่าสาธารณูปโภคก็ล่าช้า ไม่รวดเร็วเหมือนในปัจจุบัน 
เน่ืองจากมีอุปสรรคหลายอยา่ง เช่น ความไม่สะดวกในการเดินทางไปช าระเงิน  องคก์รต่างๆมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการเป็นตน้ 

บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากดั เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี 2537 ก่อนจะเขา้สู่กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกและจดั

จ าหน่าย ในเครือเจริญโภคภณัฑ ์( CP GROUP ) ในปี 2539 ภายใตน้โยบายท่ีวา่ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

จะเป็นจุดให้บริการท่ีตอบรับทุกความตอ้งการของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ และจะเป็นจุดให้บริการท่ี

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการทุกคน” ด้วยธุรกิจของเคาน์เตอร์

เซอร์วิสในช่วงเร่ิมตน้ เป็นธุรกิจการให้บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ ตลอดจนการจ าหน่าย

บตัรผ่านเขา้ชมการแสดงต่างๆ ซ่ึงในขณะนั้น ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ส าหรับคนไทย จึงเป็นท่ีจบัตา
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มองของบุคคลทัว่ไปวา่ธุรกิจน้ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน จนท าให้

กรมสรรพากรยอมรับและมัน่ใจโดยออกกฎกระทรวงการคลงัและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เพื่อให้เคาน์เตอร์เซอร์วิสสามารถเป็นตัวแทนท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิในการออก

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีอยา่งย่อ และแมแ้ต่ใบก ากบัภาษีเต็มรูปเพื่อใชส้ าหรับการขอคืนหรือ

เครดิตภาษีของผูใ้ช้บริการแทนหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมอบหมายให้เคาน์เตอร์เซอร์วิสรับช าระ

แทน ซ่ึงมีผลให้ผูใ้ช้บริการผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกท่านท่ีถือใบเสร็จรับเงินหรือ

หลกัฐานการรับเงินอยา่งใด ๆ ท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิสออกให้ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองจากหน่วยงาน

หรือองคก์ร นั้นเสมือนวา่ท่านไดรั้บใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานดงักล่าวจากหน่วยงานหรือองคก์ร

นั้นเอง  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเป็นหน่ึงในธุรกิจให้บริการรับช าระและการ

จ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง ดังนั้ นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสินค้าและบริการท่ีต้องการมีจุด

ใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพไวร้องรับธุรกิจของคุณ หรือไม่วา่คุณจะเป็นเจา้ของกิจการท่ีตอ้งการเปิด

จุดให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ของคุณ และแมแ้ต่ คุณจะเป็นผูบ้ริโภค ท่ีก าลงัมอง

หาช่องทางการช าระค่าสินค้าและบริการหรือการซ้ือบตัรเขา้ชมการแสดงต่าง ๆ การช าระผ่าน

เคาน์เตอร์เซอร์วิสถือวา่เป็นช่วงท่ีรวดเร็วและสะดวกสบายมีมาตรฐานรองรับและเช่ือถือได ้และใน

ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ทั้งตวัผูใ้หบ้ริการ กระบวนการในการใหบ้ริการ บรรยากาศของสถานท่ี

ให้บริการและปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการคุณภาพของการให้บริการ และอาจน ามาซ่ึงความพึงพอใจ

หรือความไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้ศึกษาถึงค าถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และคุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคซ่ึงจะท า

ใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบและส่ิงกระตุน้ต่างๆ ท่ีส่งผลท าใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการเคาน์เตอร์

เซอร์วสิและสามารถน าปัจจยัท่ีมีผลกระทบเหล่านั้นมาพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการและเพิ่ม

ศกัยภาพการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการท าวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ

ของเคาน์เตอร์เซอร์วสิท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัคุณภาพการ

ใหบ้ริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิท่ีมีต่อความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย 

              1. ผูใ้ชบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven เท่านั้น 

              2. ศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้าน

สะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

              3. ศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการใชบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิในร้านสะดวกซ้ือ 7-

Elevenในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

กรอบแนวความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.อาชีพ 
4.การศึกษา 
5.รายได ้
6.สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคคล 
6. กระบวนการใหบ้ริการ 
7. องคป์ระกอบทางกายภาพ 
8. ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ 

 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

1. ความน่าเช่ือถือ 

2. ความแน่นอน/ความมัน่ใจ 

3. ความพร้อม/ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้

4. ความใส่ใจ 

5. ความรับผดิชอบ 

 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 
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สมมติฐาน 

1.ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ,อาย,ุการศึกษา,รายได ้และสถานะภาพทางการ
สมรส ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑบ์ริการ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการให้บริการ องคป์ระกอบทางกายภาพ
ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

3.ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีประกอบดว้ย  ความน่าเช่ือถือ  การสร้างความมัน่ใจ 
ความพร้อมในการใหบ้ริการ  ความเอาใจใส่ ความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

ประโยชน์ในการท าวจัิย 
              1. เพื่อน าผลการวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ ไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาให้บริษทัมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

             2. เพื่อน าผลการวจิยัไปปรับปรุงคุณภาพดา้นการใหบ้ริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิในร้าน

สะดวกซ้ือ 7-Eleven ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

             3. เพื่อน าผลการวจิยัไปพฒันาและสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 

             4. เพื่อน าผลการวจิยั ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน การใช้

บริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิไปปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ในดา้นบริการ ราคา สถานท่ีส าหรับ

ใหบ้ริการ การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล เป็นตน้ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

คุณภาพการให้บริการ มี 5 ประการ ไดแ้ก่ 

             1. ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการให้ริการอยา่ง

ถูกตอ้งแม่นย  า (Accurate Performance) การใหบ้ริการตรงกบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้และบริการท่ี

ใหทุ้กคร้ังมีความสม ่าเสมอ 

             2. ความมัน่ใจ (Assurance( ผูใ้หบ้ริการมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการ มีความ
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สุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ มีความซ่ือสัตยแ์ละสามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ได ้

               3. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangible) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

               4. ความใส่ใจ (Empathy( สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร

ใหลู้กคา้เขา้ใจได ้ความเห็นอกเห็นใจ 

               5. การตอบสนองต่อลูกคา้ความรับผดิชอบ (Responsiveness( ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ

ทนัทีและใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี  

แนวคิดความพงึพอใจ 

  ทศพล ระมิงคว์งศ ์(2008( กล่าววา่ การด าเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนั ไดมี้การน าการวดัเชิง

คุณภาพ (Quality( ขององคก์ร ไดแ้ก่การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัมหภาค 

เคร่ืองมือตวัน้ีมีช่ือวา่ American Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดคน้โดย Professor  Claes 

Fornell (Fornell,1996) ไดก้ล่าวถึง ACSI วา่เป็นการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer 

Satisfaction : ACSI) ไดแ้ก่ 

1.คุณภาพของสินคา้/บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ ( Perceived Quality) ซ่ึงถือวา่เป็นการประเมิน

ประสิทธฺภาพของสินคา้/บริการ จากประสบการณ์จริงของลูกคา้ 

2.คุณค่าของสินคา้/บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ (Perceived  Value( จะใหลู้กคา้ลองเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณภาพของสินคา้/บริการกบัราคาท่ีตั้งไว ้

3.ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer  Expectation( ซ่ึงจะประกอบดว้ยความคาดหวงัท่ี

เกิดข้ึนก่อนท่ีจะซ้ือสินคา้/บริการ ซ่ึงมาจากขอ้มูลท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของ

บริษทั  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ประภสัสร เริงโพธ์ิ (2552( ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของการใชบ้ริการต่อการใหบ้ริการของ

เคาน์เตอร์เซอร์วสิในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเพศ

หญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง20-29 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัลูกจา้งและมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการใช้
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บริการ พบวา่ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการในกลุ่มค่าสาธารณูปโภค รองลงมาคือ กลุ่มผอ่นค่างวด และกลุ่ม

ค่าอินเตอร์เน็ต ความถ่ีในการใชบ้ริการ ในเดือนท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ 1 คร้ังช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ

เคาน์เตอร์เซอร์วสิเป็นช่วงค่าคือเวลา 18.01-21.00 น. จุดท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเซเวน่อีเลฟเวน่ 

และจ านวนบิลท่ีใชบ้ริการในการช าระจ านวน 1 บิล จากขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ

การใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ พบวา่ ดา้นการบริการราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีระดบั

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเปรียบเทียบ เป็นรายดา้นพบวา่ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและ

ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 ดา้นประชากรศาสตร์ 

พบวา่ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการเคาน์เตอร์

เซอร์วสิท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั   

  ศรินทิพย ์พิบูลจินดา (2548( ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการช าระเงิน

ผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูท่ี้มาใชบ้ริการช าระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซ่ึง

สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษทัมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

ช าระเงินค่าสินคา้และบริการรูปแบบเงินสดพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการช าระเงิน

ประเภทหมวดสาธารณูปโภค ใช้บริการจ านวน 1 – 3 คร้ังต่อเดือนนิยมไปใช้บริการร้าน 7-11 

ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. นอกจากช าระค่าสินคา้/บริการ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วสิแลว้เคยใชบ้ริการ

ช าระเงินท่ีธนาคาร ทางดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการมีความเห็นวา่ ดา้นการบริการทัว่ไปสินคา้/

บริการท่ีช าระเงินท่ีจุดเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีให้เลือกช าระมาก ระยะเวลาในการให้บริการมีมาก ใช้

เวลารอคอยปานกลางดา้นราคาค่าบริการ มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม ดา้นสถานท่ีให้บริการ 

มีจ านวนสาขามาก ท าเลท่ีตั้งดี มีความเมาะสมของสถานท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการขาย มีโฆษณา

ทางโทรทศัน์ปานกลาง และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ปัจจยัท่ีมีผลจ่อการเลือกใช้บริการ

ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ดา้นการบริการทัว่ไป คือประหยดัเวลาในการเดินทางไปธนาคาร 

ช าระเงินนอกเวลาท าการ 8.30-17.30 น. มีความสะดวกรวดเร็วในการท ารายการ ไม่ตอ้งรอคิวและ
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ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแต่ละคร้ังมีความส าคญัปานกลาง ดา้นพนกังานท่ีให้บริการมีความ

สุภาพและอธัยาศยัดีปานกลาง เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการปานกลาง 

วธีิด าเนินการวจัิยและระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษางานวิจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-
Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัวิจยัไดใ้ช้วิธีด าเนินการวิจยั
อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และน าไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ โดย
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้จิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
1.ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)เป็นการศึกษาจากข้อมูลท่ีมีผู ้ศึกษาและเก็บ

รวบรวมไวแ้ล้ว ซ่ึงเป็นเอกสารประเภทรายงานวิจยั บทความวิจยั วารสารเอกสารวิชาการต่าง ๆ 
ตลอดจนการสืบคน้ขอ้มูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะไดใ้ช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาต่อไป 

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของ

ผู ้บริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครได้รวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง 
(Sampling)ตามเกณฑ์โดยใช้สูตร Yamane ดว้ยการใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึน และท าการ
สอบถามผูบ้ริโภค จ านวน 400 คน เลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความสะดวก (Convenience 
Sampling) 

การรวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 400 ชุด 

เก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-Eleven 
ในเขตกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นค าถาม 4 ส่วน  

ส่วนท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เป็นค าถามแบบปิด ให้เลือกตอบเฉพาะรายการ
ท่ีก าหนด และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว จ านวน 6 ข้อ คือเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ้
สถานภาพ  

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด(8Ps)เป็นค าถามแบบปิด ให้เลือกตอบ
เฉพาะรายการท่ีก าหนด และเลือกตอบได้เพียงขอ้เดียว จ านวน 8 ขอ้ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการให้บริการ องค์ประกอบทางกายภาพ 
ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบ้ริการ  
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ส่วนท่ี 3  ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นค าถามแบบปิด ให้เลือกตอบเฉพาะ
รายการท่ีก าหนด และเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว จ านวน 5 ขอ้ความน่าเช่ือถือ ความแน่นอน ความ
พร้อม ความเขา้อกเขา้ใจ ความรับผดิชอบ  

ส่วนท่ี 4  ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้าน
สะดวกซ้ือ7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถามใน 5 ดา้นคือ  

1.ด้านการบริการของพนักงานมีความเอาใจใส่และตอบสนองต่อความต้องการ
ผูรั้บบริการไดดี้ 

2.ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความสะดวกรวดเร็วทนัใจ 
3.มีความสะดวกสบายในการรับบริการ 
4. สามารถเช่ือถือและไวว้างใจได ้ไม่มีความผดิพลาดเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการ 
5.บรรยากาศและสถานท่ีท่ีใหบ้ริการท าใหท้่านอยากเขา้ไปใชบ้ริการ 
 

1. การวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ one way anovaโดยใช ้ t-Test, f-Test เพื่อวดัความ

แตกต่างของกลุ่มตวัแปรโดยใชก้ารค านวณและการวิเคราะห์ผา่นโปรแกรม Excel  โดยท่ีสถิตินั้น
แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics( เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของ
ข้อมูลซ่ึงได้แก่ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( 
Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Correlation Coefficient) 

2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics( เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

               1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 303 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.75 มีช่วงอาย ุ21 -30 ปี จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 

อาชีพพนกังานงานบริษทั 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 319 คน คิด

เป็นร้อยละ 79.75 รายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20,001-25,000บาท จ าวน 125 คน และสถานภาพส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด จ าวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

377 
 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า การช าระค่าสินคา้อุปโภค

และบริโภค ผูบ้ริโภคใช้บริการมากท่ีสุด จ านวน  153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 ราคาค่าบริการมี

ความเหมาะสมปานกลาง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75  สาขาในการใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ

สาขาใกลบ้า้น จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 การส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการไดสิ้ทธ์ิแลก

ซ้ือสุดคุม้ จ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 ดา้นผูใ้หบ้ริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดวา่ผูใ้หบ้ริการ

มีความช านาญในการให้บริการ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ด้านขั้นตอนการให้บริการมี

ความคล่องตวัและมีความรวดเร็วในการให้บริการ จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75  ด้าน

สภาพแวดล้อมมีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยลงตัว จ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50และในด้าน

ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบ้ริการ เร่ืองการบริการมีคุณภาพและมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง จ านวน 176 

คน คิดเป็นร้อยละ 44 

3. ผลการวิเคราะห์ดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการ  พบว่าในดา้นความน่าเช่ือถือ ในการ

ให้บริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดวา่ ไม่มีความผิดพลาดเกิดข้ึนจากการให้บริการ จ านวน 169 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.25 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าทางผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองท่ีพนักงาน

สามารถรับมือกบัปัญหาของผูรั้บบริการไดดี้ จ  านวน  140 คน  คิดเป็นร้อยละ 35 ในเร่ืองของความ

พร้อมในการให้บริการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าการบริการมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43  ด้านความใส่ใจพนักงานมีความใส่ใจผูรั้บบริการเป็นอย่างดี 

จ  านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45  และในดา้นความรับผิดชอบในการให้บริการพนักงานสามาร

บริการผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  

สรุปผลการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

คุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

             พบวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ในเร่ืองของอาชีพระดบัการศึกษาเท่านั้น ส่วน เพศ 

อาย ุรายได ้สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการ

เคานเ์ตอร์เซอร์วสิร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ 

  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขต
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กรุงเทพมหานคร  

             พบวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในเร่ืองของราคาค่าบริการและสภาพแวดลอ้มในการ

ใหบ้ริการเท่านั้น ส่วนการใชบ้ริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด บุคคลผู ้

ใหบ้ริการ ขั้นตอนการการใหบ้ริการ ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิร้านสะดวกซ้ือ  7-Eleven ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในคุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 พบวา่  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในเร่ืองของความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ ความ

พร้อมในการใหบ้ริการและความรับผดิชอบท่ีมีต่อผูรั้บบริการ ส่วนในเร่ืองความมัน่ใจท่ีไดรั้บจาก

การใชบ้ริการ ความใส่ใจในการบริการ ท่ีแตกต่างไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิร้านสะดวกซ้ือ  7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

จากาการวจิยั เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือ7-Eleven 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดน้ าแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบผลการวจิยัดงัน้ี  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิใน

ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  ในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัดา้นอาชีพและระดบัการศึกษา

เท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์

เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เม่ือพิจารณาถึงดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของอุไร ดวงระหวา้ (2554( ท่ีไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการใหบ้ริการ

ศูนยบ์ริการ One Stop Service กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีโดยพบวา่เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
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2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเคาน์เตอร์

เซอร์วสิในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  ในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัของราคาค่าบริการและ

สภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เม่ือพิจารณาถึงดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของนฤทธ์ิ วงษม์ณฑา(2554(  ท่ีไดว้จิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินภายในประเทศ บริษทั การบินไทย จ ากดั มหาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ดา้นผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม

ทางการตลาด กระบวนการในการใหบ้ริการ ลกัษณะทางกายภาพ  ประสิทธิภาพและคุณภาพท่ี

แตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสายการบินภายในประเทศ บริษทั การบินไทp

จ ากดั มหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเคาน์เตอร์

เซอร์วสิในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  ในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัของราคาค่าบริการและ

สภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เม่ือพิจารณาถึงดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

คุณภาพการใหบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเก็จวลี  ศรีจนัทร์ (2557( ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการศูนยบ์ริการท

รูชอ้ป ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการส่ีจี แอลทีจี เครือข่ายทรูมูฟเอช จงัหวดัเชียงใหม่ โดย

พบวา่ ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ การดูแลเอาใจใส่ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการส่ีจี แอลทีจี เครือข่ายทรูมูฟเอช จงัหวดั

เชียงใหม ่
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติการจริง 

 จากผลการศึกษา เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคร้านสะดวก

ซ้ือ7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1.ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั

คุณภาพการใหบ้ริการของเคาน์เตอร์เซอร์วสิในเชิงลึกต่อไป  

2.ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามส าคญัในดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านอาชีพ จะเห็นได้

วา่อาชีพของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัส่วนใหญ่จะนิยมช าระค่าสินคา้อุปโภคและ

บริโภค เน่ืองจากพนกังานตอ้งท างานเตม็เวลาท าใหไ้ม่มีเวลาไปช าระค่าบริการผูใ้หบ้ริการจึงควร

เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 

             3.ปัจจยัเร่ืองของระดบัการศึกษา ทางผูใ้หบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ควรเนน้และให้

ความส าคญักบัระดบัการศึกษาของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ เพื่อน าไปวเิคราะห์เก่ียวกบัความพึงพอใจ

ของการเขา้มาใชบ้ริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิและพฒันาในล าดบัต่อไป 

   4.ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด เร่ืองของราคาค่าบริการควรมีการปรับปรุงราคา

ค่าบริการใหมี้ความเหมาะสมกบัรายการท่ีมาใชบ้ริการในแต่ละบิล 

              5.ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด เร่ืองของสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีและการจดั

สภาพแวดลอ้มเป็นสัมผสัแรกท่ีสามารถสร้างความประทบัใจแก่ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ ทางร้านสะดวก

ซ้ือ 7-Eleven จึงควรปรับปรุงใหส้ะดวก สะอาด และปลอดภยัยิง่ข้ึน  

               6.ควรมีการปรับปรุงดา้นการสร้างความน่าเช่ือถือ ใหแ้ก่ผูท่ี้มารับบริการใหรู้้สึกมัน่ใจใน

บริการจากเจา้หนา้ท่ีในทกัษะการปฏิบติังานมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน ไม่มีความผดิพลาดเกดข้ึนจาก

การใหบ้ริการ 

        7.ควรปรับปรุงความพร้อมและรูปแบบการใหบ้ริการ ใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน   อาจจะตอ้ง

มีเทคโนโลยใีหม่เขา้มาเพิ่ม เปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัมากข้ึน 

         8.ความรับผดิชอบในการใหบ้ริการควรมีการฝึกอบรมสร้างทกัษะใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ เพื่อ

ไม่ใหเ้กิดความผดิลาดในการบริการ มีการบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที และปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนอยา่ง

เท่าเทียมกนั 
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การศึกษาการตัดสินใจท าประกนัชีวติเพ่ือการเกษียณอายุของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

(THE STUDY OF PURCHASING DECISION TOWARD LIFE INSURANCE FOR 
 RETIREMENT IN BANGKOK METROPOLITAN AND PERIMETR) 

 

ชุตินันต์ โยธินธรรมศักดิ์ 
นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (TWIN) รุ่นท่ี 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัในของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบั

ดา้นพฤติกรรมศาสตร์และ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติ เพื่อการ

เกษียณอาย ุ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  า

การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกวธีิการวิจยัเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ คือ ประชากร

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

และ ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและประมวลผล สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติขอ้มูลเชิงปริมาณ)  คือ การใชส้ถิติแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมติฐาน ( สถิติอา้งอิง )  คือ  

ค่าสถิติแบบ   One Way ANOVA  ในการค านวณหาค่า  t-Test  และF-Test ท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลจากการวจิยัพบวา่ มีความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ เก่ียวกบัอาชีพ  
ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจ คือ ประกนัชีวิตเพื่อการออมเงิน 

แบบมีเงินปันผลรายปี การช าระเบ้ียประกนัชีวิตเป็นรายเดือน บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจ

ท าประกนัชีวติคือ ตนเอง 

ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจในอนาคต คือทุนประกนัชีวิตระหวา่ง 

1,000,001–1,500,000 บาท และเบ้ียประกนัชีวติท่ีตอ้งการช าระในอนาคตอยูท่ี่ 75,001–100,000 

บาท 
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ซ่ึงมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.0281, 0.0003,0.0123, 0.0319, 
0.0057, 0.0407, 0.0064 ตามล าดบั 
ค าส าคญั: การตดัสินใจ, ประกนัชีวติ, เกษียณอาย ุ
 

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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บทน า 

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

การด ารงชีวิตของมนุษยใ์นเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ในปัจจุบนัมีความส่ียง

จากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่น อุบติัเหตุจากการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น การกินอาหารส าเร็จรูปท่ีอาจ

ปนเป้ือนสารเคมีต่างๆ จากกระบวนการผลิตและ ไม่มีเวลาออกก าลงักายความเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ 

โรคภัยท่ีมีการวิวฒันาการของโรคใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการรณรงค์เกิดข้ึน

มากมายเพื่อให้ประชากรเห็นความส าคญัถึงการดูแลรักษาสุขภาพและมีบุคคลอีกลุ่มหน่ึงท่ีดูแล

รักษาสุขภาพให้มีสุขภาพท่ีดีประกอบกบัการมีพฒันาทางการแพทยอ์ยา่งต่อเน่ืองท าให้สามารถมี

สุขภาพท่ีดี มีอายุท่ียนืยาวได ้ซ่ึงก็เป็นความเส่ียงอีกชนิดหน่ึง เหตุดว้ยรัฐสวสัดิการของประเทศไทย

นั้น ยงัไม่สามารถเล้ียงดูผูสู้งอายทุั้งในปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะมีผูสู้งอายเุกิดข้ึนจ านวนมากในอนาคต 

จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องวางแผนรับมือกับการท่ีจะมีอายุท่ียืนยาวข้ึน อีกทั้ งครอบครัวไทยใน

ปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียวเพิ่มมากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนและการเตรียมตวั

เพื่อให้สามารถอยูใ่นวยัเกษียณไดอ้ยา่งมีความสุขมีเงินจบัจ่ายใชส้อยส่ิงของท่ีจ าเป็นได ้ดงันั้นการ

ท าประกนัชีวติเพื่อการเกษียณอาย ุจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนั

ชีวติเพื่อการเกษียณอาย ุของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้าน พฤติกรรมศาสตร์ กับ การตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อการ

เกษียณอาย ุของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัอ่ืนๆ กบั การตดัสินใจท าประกนัชีวิตเพื่อการเกษียณอาย ุ

ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อให้ผูป้ระกอบการดา้นการประกนัชีวิต ไดรั้บความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั ในการ

ตดัสินใจท าประกนัชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ดา้น

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และปัจจยัอ่ืนๆ  
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2. เพื่อให้ผูป้ระกอบการทั้งบริษทัประกนัชีวิต และธนาคารพาณิชยท่ี์รับประกนัชีวิตไดรั้บขอ้มูล

เก่ียวกับการตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุของประชากรในเขตกรุงเทพฯ

ปริมณฑล และสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาเก่ียวกับ การตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อการ

เกษียณอาย ุของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายไดส้ถานภาพและจ านวน

สมาชิกท่ีอยู่ในความดูแลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการการตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อการ

เกษียณอาย ุของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ท่ีต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค , การตระหนกัถึงปัญหา, 

การแสวงหาข้อมูล , การพิจารณาทางเลือก , การตัดสินใจ, พฤติกรรมหลังการซ้ือ มีความ

แตกต่างท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ ของประชากรในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล ท่ีต่างกนั  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image),  ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty), ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust)  มีความสัมพนัธ์ ต่อการ

ตดัสินใจท าประกนัชีวติเพื่อการเกษียณอาย ุของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ท่ีต่างกนั 

แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการ
ท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวทิยา  
สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเขา้ใจกระบวนการการ
ตดัสินของผูซ้ื้อ  

ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภค
ปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรมเพื่อพยายามท าความเข้า
ใจความตอ้งการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&action=edit&redlink=1
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ผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดล้อมดว้ยพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การใชสิ้นคา้และ บริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา
การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความ
ตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

Engel และผูร่้วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการกระท าของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจ
ท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดให ้มีการกระท าดงักล่าว 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา 
และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร 
อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ไดม้าและการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่
ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124– 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค   (Consumer behavior) หมายถึง การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจดัหาให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ 
ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้ 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลท่ี เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป 
 
กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 
            1. พฤติกกรมเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท าใหเ้กิด 
            2. พฤติกรรมเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ 
            3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของ 
มนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใด
สังคมหน่ึงโดยเฉพาะลกัษณะชั้นทางสังคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 
            ขั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผู ้ท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 
            ชั้นท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิ่งใหญ่ใน
วงการบ ริหาร เป็นผู ้ท่ี มี รายได้สู งสุดในจ านวนชั้ นทั้ งหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษ ฐี 
            ชั้ นท่ี  3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงท่ีประสบความส าเร็จในวิชาอ่ืน ๆ 
สมาชิกชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัว่าเป็นตาเป็นสมองของสังคม 
            ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบด้วยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่าย
บริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนัง่โตะ๊ระดบัต ่า   
            ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสัตย ์ไดแ้ก่ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในชั้นทางสังคม 
            ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่มีท่ีดิน
เป็นของตนเองชนกลุ่มนอ้ย 
2. ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
            2.1 กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดบั 
- กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทางสังคมและช่วง
อาย ุ
- กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่น
นอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 
            2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคญัท่ีสุด นกัการตลาดจะพิจารณา 
ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 
            2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ท าให ้
บุคคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อ มกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณ สมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น 
อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วฎัจกัรชีวิตครอบครัว 
4. ปัจจยัทางจิตวทิยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดัปัจจยัในตวั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้สินคา้ ปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ 
การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 
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            ทั้งน้ีมนุษยม์กัจะแสดงออกจากความตอ้งการท่ีอยูภ่ายใน ซ่ึงมาสโลวไ์ดก้  าหนดทฤษฏีล าดบั
ขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึงก าหนดความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั ซ่ึงจดัล าดบั
จากความตอ้งการระดบัต ่าไปยงัระดบัสูง มีผลต่อระบบการตดัสินใจและพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี 
            1. ความส าเร็จส่วนตวั 
            2. ความตอ้งการดา้นอีโก ้(ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 
            3. ความตอ้งการดา้นสังคม 
            4. ความปลอดภยัและมัน่คง 
            5. ความตอ้งการของร่ายกาย 
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 
          ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการของตนเอง 
            ขั้นท่ี 2 การค้นหาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะ
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอ
ก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 
           ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีได้รวบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่
และวเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามากท่ีสุด 
         ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี ขอ้เสีย 
หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหามกัใช้ประสบการณ์ใน
อดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 
         ขั้นท่ี  5 การประเมินภายหลังการซ้ือ เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากการซ้ือ ผู ้บริโภคจะน า
ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑ์นั้นไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นได้
วา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ 
ตัวช้ีวดัและการประยุกต์ใช้ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีส่วนส าคญัอยา่งมาก เพราะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในการน ามาวิเคราะห์
ตลาดเป้าหมายและการวางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมตลาดตลอดจนการติดต่อ ส่ือสารและการวางกล
ยุทธ์ ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมดา้นการตลาดและการส่ือสารการตลาด
โดยองคร์วมท่ีมีเอกภาพและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ 
ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการเลือก การตดัสินใจซ้ือ  ซ้ือซ ้ า ระยะเวลาซ้ือ แลแบรนดท่ี์แขง็แรง 

จุฑ าม าศ  วา ชิตพ ล  (2556) การศึกษ าก ารตัด สิ น ใจท าป ระกัน ชี วิต ใน รูป แบบ 
BANCASSURANCE  ของคนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.048 
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กุลวีณ์ ศรีเอ่ียมกุล (2557) ความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติAIAของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรมประกนั
ชีวติบริษทัAIA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บริการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลงานวทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ (IS) คุณภาพ คือ ส่ิง
ท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้รับรู้ (Gronroos, 1990, Buzzell & Gale, 1987, อา้งถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 
2547) 
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาทั้งหมด สรุปไดว้า่ คุณภาพการให้บริการเกิดจากการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ภายหลงัจากท่ีลูกคา้ได้รับบริการนั้น ๆ แล้ว ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ด้านท่ี
ส าคญั ดงัน้ี ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นส่ิงท่ีสามารถ จบัตอ้งได ้ดา้นความเอาใจใส่
ต่อลูกคา้ และดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการทางานของพนกังาน
ธนาคารเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากธนาคารเป็นงานดา้นการให้บริการ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินและธนาคารต่างให้ความส าคญักับคุณภาพการให้บริการลูกค้ามากเป็น
อนัดบัหน่ึง ดงันั้นธนาคารจะตอ้งพฒันาปรับปรุงระบบการให้บริการให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านระบบงาน เทคโนโลยี สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการ
ปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความเช่ือถือ และ
ความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ สามารถเขา้ถึงลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความประทบัใจให้กบั
ลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ลูกคา้ก็จะกลบัมาใชบ้ริการกบัธนาคาร ไม่เปล่ียนใจไปใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืน 
 พงศธร สุทธิพงษ ์การศึกษาทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได ้อภิปรายผลการวิจยั ไวด้งัน้ี ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือประกนัชีวิต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะ ประชากรพบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 36 - 45 ปี 
จ  านวน มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 54.25 ซ่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากกว่าคร่ึง มีรายได้
เฉล่ียส่วนบุคคลต่อ เดือน 25,001 - 35,000 บาท และส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั และจาก
การสรุป ผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจต่อไปน้ีจากการวิจยั ผูว้ิจยัได้พิจารณาจากตาราง 
Logit Choice Model ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความโดดเด่นมากด้วยกนั 3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านตวัแทนประกนัชีวิต 
ปัจจยัดา้นความยืดหยุ่นของ กรมธรรม์และ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบัซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยั
หลกันั้นจะสอดคล้องกบัค าตอบของการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในส่วนของตวัแทนประกนั
ชีวิต นั้นทางผูส้นทนากลุ่มจะใชเ้กณฑ์ในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตจากตวัแทนประกนัชีวิต โดยตวัแทน
จะตอ้งซ่ือสัตย ์เอาใจใส่สม ่าเสมอเป็นท่ีปรึกษา ทางการเงินได ้และมีจรรยาบรรณ ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นปัจจยั
ส าคญัอนัดบัแรกๆ ท่ีลูกคา้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตในส่วนของความยืดหยุ่นของ
กรมธรรมแ์ละการส่งเสริมการตลาดนั้นทางผูส้นทนากลุ่ม จะใชเ้กณฑ์รองลงมาในการเลือกซ้ือประกนั
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ชีวิต โดยกรมธรรมค์วรมีความยืดหยุน่ปรับเปล่ียนไดต้ลอด ส่วนการส่งเสริมการตลาดนั้นตอ้งสร้างการ
จดจ าและครอบคลุมทุกส่ือ 
กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย

เลือกวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูล กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ประชากรทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติข้อมูลเชิงปริมาณ)  คือ การใช้สถิติแจกแจง

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด และสถิติท่ีใชท้ดสอบสม

ติฐาน( สถิติอา้งอิง )  คือ  ค่าสถิติแบบ   One Way ANOVA  ในการค านวณหาค่า  t-Test  และF-

Test ท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ, อาย,ุ อาชีพ, การศึกษา, รายได,้  

สถานภาพ, จ านวนสมาชิกในความดูแล 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws  และ 1H 

ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค, การตระหนกัถึงปัญหา, 

การแสวงหาขอ้มูล, การพิจารณาทางเลือก, การ

ปัจจัยอ่ืนๆ  

ภาพลกัษณ์องคก์ร, ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้, 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

การตดัสินใจท าประกนัชีวิต เพ่ือการ
เกษียณอาย ุของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

391 
 

ผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศ  หญิง ร้อยละ 55.75  มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 29.75 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 54.75  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 55.75 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,000 - 30,000  บาท ร้อยละ 32.5 สถานภาพ โสด ร้อยละ 55.25 และไม่มีผูท่ี้อยู่
ในความดูแล ร้อยละ 39.75  และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตเพื่อการ
เกษียณอายท่ีุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.0281 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดา้นทางดา้นพฤติกรรมในการการตดัสินใจท า
ประกนัชีวิต เพื่อการเกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล พบว่ามี
พฤติกรรมในการเลือกท าประกนัชีวิตเพื่อการออมเงิน มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.90 โดยเลือกท าประกนั
ชีวิต กบัผูใ้ห้บริการท่ีท าธุรกิจดา้นการประกนัชีวิตโดยตรง มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.80 เลือกท าประกนั
ชีวิตแบบมีเงินปันผลรายปี มีระดับค่าเฉล่ีย 43.89 มีจ  านวนการถือครองมากกว่า 3 กรมธรรม์ มี
ระดบัค่าเฉล่ีย 3.85 เลือกช่องทางการช าระเงินหกับญัชีธนาคาร มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.92 เลือกการช าระ
เบ้ียประกนัแบบ รายเดือน มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.86   และตนเองมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจ มีระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.90 โดยสามารถรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัประกนัชีวิตจาก วารสาร/ นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์มี
ระดบัค่าเฉล่ีย 3.89 

ค่าเฉล่ียปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า ผูท้  าประกนัภยัเลือกไวว้างใจท าประกนั
ชีวิตกับ บริษัทท่ีท าธุรกิจด้านการประกันชีวิตโดยตรง มีระดับค่าเฉล่ีย 3.82 เพราะมีความ 
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.00 เลือกช่วงการช าระเบ้ียประกนัชีวติ 6 – 8 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.86 
ในอนาคตสนใจเลือกท าประกนัชีวิตในจ านวนทุนเอาประกนัชีวิต ระหว่าง 1,000,001 – 1,500,000 
– บาท มีค่าเฉล่ีย 4.00 และวางแผนช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิตต ่ากว่า 75,001 – 100,000 บาทต่อปี มี
ค่าเฉล่ีย 4.02   
 
สรุปผลจากการวจัิยพบว่า  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการการตดัสินใจท า

ประกนัชีวติเพือ่การเกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ี 0.0281 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ีประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค , การตระหนักถึง
ปัญหา, การแสวงหาขอ้มูล, การพิจารณาทางเลือก, การตดัสินใจ, พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ซ่ึงไดแ้ก่ 
การประกันชีวิตเพื่อการออมเงิน แบบมีเงินปันผลรายปี การช าระเบ้ียประกนัชีวิตเป็นรายเดือน 
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บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจท าประกนัชีวิตคือ ตนเอง ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ท าประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ท่ีต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.0003, 0.0123, 0.0319, 0.0057 ตามล าดบั 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image),  ความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินค้า (Brand Loyalty), ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust) ซ่ึงได้แก่ ทุนประกนัชีวิต
ระหว่าง 1,000,001 – 1,500,000 บาท และเบ้ียประกนัชีวิตท่ีตอ้งการช าระในอนาคตอยูท่ี่ 75,001 – 
100,000 บาท  ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ ของประชากร
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.0407, 0.0064 ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 

เพื่อให้ผลการวิจยัครอบคลุมและสามารถน าไปใช้กับประชากรในประเทศไทยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และประเมินผูบ้ริโภคได้ใกล้เคียงความต้องการมากท่ีสุด ควรท าการส ารวจ
เพิ่มเติมตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และท าการอบรบตวัแทนประกนัชีวิต สร้างจรรยาบรรณ 
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความไวว้างใจให้กบัผูบ้ริโภค ปรับปรุงรูปแบบของ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
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ปัจจัยความพงึพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost ของผู้บริโภค 
FACTOR OF CONSUMER IS SATISFACTION WITH SERVICE QUALITY  

OF LOWCOST AIRLINE 
 

วนัชนะ  สงวนศิลป์  
นกัศึกษา โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ( 1 ( ปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการ
ของสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค ( 2 ( ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์
อนัไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัความพึงพอใจกบัคุณภาพการ
ให้บริการของสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค ( 3 ) พฒันาแนวทางในการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค 
            กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีเลือกใช้บริการสายการบิน Low Cost 
สุ่มตวัอย่าง 400 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนการใช้บริการสายการบิน Low Cost ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปีข้ึนไป มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท 
 
ผลการวจัิยพบว่า 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึง
พอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 แต่
ดา้น เพศ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ,รายไดไ้ม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ในการเดินทาง,การจองตัว๋สายการบิน
,กลุ่มผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการ
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บิน Low Costอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นความพึงพอใจการใชบ้ริการสายการบิน
คร้ังสุดทา้ย,แหล่งขอ้มูล,ล าดบัปัจจยัส าคญั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 

3.ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความคาดหวงักับคุณภาพการให้บริการ, ลกัษณะ
บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ ,ระดบัของการปฏิบติังานหรือผูรั้บบริการพึงพอใจ ,ความส าคญัของ
งานบริการ,ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในปัจจุบนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึง
พอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการ, สายการบิน Low Cost  
 

ABSTRACT 

This study aimed to examine ( 1 ( the 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 31-40 years of undergraduate studies. Private company employees The median 
income 10, 000 - 30 , 000 baht. 
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, low-
cost airlines. 

Keywords: satisfaction with service quality, low-cost airlines. 
 
บทน า 
 การคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจส่วนมากเกิด
จากความสะดวกในการคมนาคมขนส่งเป็นหลกั กล่าวคือ ยิ่งระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพมากก็
จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจให้พฒันามากเช่นกัน ปัจจุบนัการคมนาคมทางอากาศได้รับเขา้มามี
บทบาทมีความส าคญัต่อการคมนาคม และได้รับความสนใจจากประชาชนมากข้ึน โดยสมาคม
ขนส่งทางอากาศ (International Air Transport Association - IATA) ได้ประมาณการณ์ว่าในระยะ 
30 ปีท่ีผ่านมาจ านวนผูโ้ดยสารทางอากาศไดเ้พิ่มข้ึนโดยเฉล่ียสูงถึง 6.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปีการขนส่ง
ทางอากาศมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก เน่ืองจากเป็นการคมนาคมขนส่งท่ีมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยักว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนัท่ีโลกมีความ
เช่ือมต่อกนัมากข้ึน เกิดการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตวั
เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงภูมิภาคท่ีการขนส่งทางอากาศขยายตวัมากท่ีสุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ดงันั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั ท่ีมีผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
 สายการบินตน้ทุนต ่าจะมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารตน้ทุนด าเนินงาน เน้นการบริการท่ีเรียบ
ง่ายและประหยดั ท าให้สามารถก าหนดอตัราค่าโดยสารให้ต ่ากว่าสายการบินปกติได้ ส่งผลให้
โครงสร้างธุรกิจสายการบินในปัจจุบนัแตกต่างไปจากเดิมไปมาก ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึง
การเดินทางโดยเคร่ืองบินได้ ธุรกิจสายการบินในรูปแบบใหม่น้ี ไม่เพียงท าให้เกิดการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึนภายในธุรกิจสายการบินดว้ยกนัเองเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการแข่งขนักบัการเดินทางโดย
รถไฟและรถประจ าทางอีกด้วย (ยุทธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ, 2547 : 38) กลุ่มเป้าหมายของสายการบิน
ตน้ทุนต ่าคือผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใช้บริการสายการบินเพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปให้ถึง
เป้าหมายด้วยความปลอดภยัในเวลาอนัรวดเร็ว  ส่วนหน่ึงของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่ามาจากกลุ่มผูใ้ช้บริการเดิมของสายการบินปกติและกลุ่มผูใ้ช้บริการเดิมท่ีเดินทางโดย
รถไฟ รถโดยสาร หรือ รถส่วนตวั (ฉนัทลกัษณ์ มงคล, 2549)  
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 รูปแบบการคมนาคมทางอากาศนั้น จะใชก้ารคมนาคมผา่นผูป้ระกอบการสายการบิน โดย
ในระยะแรกเร่ิมของธุรกิจสายการบินมีลกัษณะ Full Services คือ เนน้การบริการเตม็รูปแบบเพื่อ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร จึงท าใหร้าคาค่าโดยสารมีราคาค่อนขา้งสูง ดงันั้น จึงมีเฉพาะผู ้
มีฐานะทางการเงินดี หรือ ผูท่ี้ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในเร่ืองราคาค่าโดยสารเท่านั้นท่ีสามารถใช้
บริการเดินทางโดยเคร่ืองบินได ้จนกระกระทัง่ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทยไดมี้นโยบายการเปิด
น่านฟ้าเสรีภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้สายการบินสามารถเขา้ท าการแข่งขนัทั้ง
ทางดา้นราคาและบริการ ท าใหส้ายการบินเอกชนสามารถบินทบัเส้นทางการบินของสายการบิน
แห่งชาติได ้และต่อมาไดย้กเลิกขอ้ก าหนดเพดานราคาขั้นต ่า สายการบินต่างๆจึงสามารถก าหนด
อตัราค่าโดยสารในราคาท่ีถูกลงได ้(ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ, 2547 : 32) นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost Airlines) ซ่ึงเปิดใหบ้ริการ
เท่ียวบินเส้นทางภายในประเทศ 3 สายการบินคือ สายการบินวนัทูโกของบริษทัโอเรียนทไ์ทย แอร์
ไลน ์จ ากดั สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าใหเ้กิด
สายการบินตน้ทุนต ่าคือแนวโนม้ความตอ้งการของตลาดยงัมีความตอ้งการสูง จากตวัเลขการ
ส ารวจพบวา่ในปีพ.ศ. 2546 มีประชาชนในประเทศไทยท่ีเดินทางโดยสายการบินประมาณ 6.3 ลา้น
คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และคาดวา่ในอีก 4-5 ปีขา้งหนา้ จ านวน
ประชาชนในประเทศท่ีเดินทางโดยสายการบินจะเพิ่มจ านวนข้ึนอีกเท่าตวัหรือ ร้อยละ 20 (บิสิเนส
ไทย, 2547) 

 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1.เพื่อศึกษาปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการของสายการบิน Low cost ของ
ผูบ้ริโภค 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์อนัได้แก่เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการของสายการ
บิน Low cost ของผูบ้ริโภค   

3.เพื่อพฒันาแนวทางในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการของ
สายการบิน Low cost ของผูบ้ริโภค 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ, อายุ, รายได,้ อาชีพ, การศึกษา, และสถานภาพท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริการของสายการบินLow cost ของ
ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจกับ
คุณภาพการให ้
บริการของสายการบิน Low cost ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 
 3.ปัจจยัคุณภาพการให้บริการซ่ึงประกอบด้วย ความคาดหวงักบัคุณภาพการให้บริการ 
ลักษณะบริการท่ีผู ้รับบริการต้องการ ระดับของการปฏิบัติงานหรือผู ้รับบริการพึงพอใจ 
ความส าคญัของงานบริการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใหผู้ป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสายการบินLow cost สามารถน าขอ้
เปรียบเทียบ 
ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาและเป็นแนวทางในการก าหนดการใหบ้ริการ 

2. เพื่อน าผลการวจิยัเป็นขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสายการบิน 
Low -cost ใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดนโยบายและการด าเนินการจดัการใหบ้ริการใหส้อดรับกบั
ความพึงพอใจ ในการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการการจดัส่ิงแวดลอ้มในการใหบ้ริการ 

3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนร่วม ไดรั้บรู้ และใชป้ระโยชน์จากการรับรู้ปัจจยั
ความพึงพอใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตัวแปรตาม 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

          ตัวแปรอสิระ       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ   -อาชีพ 

-อาย ุ   -การศึกษา 

-รายได ้    
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

- ใครเป็นผูซ้ื้อ 

- สาเหตุท่ีใช ้

- ใชบ้ริการเม่ือไหร่ 

- ช่องทางการซ้ือ                   

- แรงจูงใจในการซ้ือ 

- ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ               

- ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 

- ความคาดหวงักบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
- ลกัษณะบริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ 
- ระดบัของการปฏิบติังานหรือ 
ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

- ความส าคญัของงานบริการ 
- ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในปัจจุบนั 
 
 

ปัจจัยความพงึพอใจกบัคุณภาพการ

ให้บริการสายการบิน Low Cost 

ของผู้บริโภค 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 

เบเรลสัน และสไตเนอร์ (ชิบ จิตนิยม. 2534 : 27 อ้างถึงใน  มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ 
2552:9-10) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโน้มท่ีจะดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
อา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา 
ความสนใจ และความเก่ียวข้องกับส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ  ท่ีเป็นคุณสมบัติท่ีมี
ความส าคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ท าให้เกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
ความรู้ ความคิด ความเช่ือทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางด้าน
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีนิยมน ามาศึกษาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ส่ือ (ธนสัถ ์
เกษมไชยานนัท.์ 2544: 24-26 อา้งถึงใน มณฑกาญจน ์วจิิตรสกลธ์ 2552:9-10) มีดงัต่อไปนี 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาหน่วยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการประสบการณ์และความคิด 

ชิฟแมน และคานุ  (Schiftman; & Kanuk. 2000: 1-3) พฤติกรรมผู ้บ ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การ
ประเมินผล (Evaluating) การใชส้อยผลิตภณัฑ ์(Disposing) สินคา้ บริการ และความคิด 

(ดารา ทีปะปาล.2541: 49) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
บุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช้ การประเมินผล และการใช้
สอยผลิตภณัฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากได้ให้ไดรั้บ
ความพอใจ  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

สเตราส์ และเซลล์เลส (Strauss and Sayles อา้งถึงในณัทฐา กรีหิรัญ, 2550, หน้า 9) กล่าว
เพิ่มเติมว่า เม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนองและผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลประโยชน์
ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความเต็ม
ใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

ฟิลด์แมนและอาร์โนลด์ (Feldman & Arnold อา้งถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550, หน้า 9) ได้
ใหค้วามหมายวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ส่ิงท่ีแสดง ออกหรือความรู้สึกในทางบวกท่ีมี
อยูท่ ั้งหมดท่ีบุคคลมีต่องานท่ีปฏิบติั 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

401 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ( โดยมีการส ารวจ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งการตดัสินใจปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการ
สายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือผูใ้ชบ้ริการสายการบิน Low  
Cost ของผูบ้ริโภควยัท างาน จ านวน 400 คน โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อ
ปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกปัจจยัส่วนบุคคล เป็นเพศหญิง 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25% เพศชาย 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75% ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.50% อายุ 31-40 ปี 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00% อายุ 41-50 ปี จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.25% น้อยท่ีสุดอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ7.25% ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ปริญญาตรี ซ่ึงมีจ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00% สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.50% นอ้ยท่ีสุด อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ3.50% ส่วนใหญ่มี
อาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ81.75% รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 %  อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.25% นกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50% นอ้ยท่ีสุด พ่อบา้นแม่บา้น จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1% ส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,001 – 30,000 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.50%  รายได้ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50%  รายได้มากกว่า 
50,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50% นอ้ยท่ีสุด รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50% 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกพฤติกรรมผูบ้ริโภคพฤติกรรมมีความพึงพอใจกบัคุณภาพการใชบ้ริการ
ของสายการบิน Low Cost เลือกวา่ใช่ จ  านวน 333 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.25% เลือกวา่ไม่ใช่จ  านวน 
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67 คน คิดเป็นร้อยละ 83.25% ส่วนใหญ่ท่องเท่ียว จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00% ท างาน/
ธุรกิจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18% กลบัภูมิล าเนา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8% เยีย่มญาติ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50% น้อยท่ีสุดคือการศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1% ส่วน
ใหญ่จองผ่านเว็บไซค์ของสายการบินโดยตรง จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50% จองกับ
ตวัแทนจ าหน่ายและบริษทัท่องเท่ียว จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00% จองกบัส านกังานขาย
ของสายการบินโดยตรง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00% น้อยท่ีสุด จองผ่านทางโทรศพัท ์
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50% ส่วนใหญ่ Internet จ  านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75% 
เพื่อนหรือคนรู้จกั จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50% โทรทศัน์/วิทยุ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.50% หนงัสือพิมพ ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75% น้อยท่ีสุดคือ ป้ายโฆษณา จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50% ส่วนใหญ่ โปรโมชัน่จูงใจของสายการบิน จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.75% ตารางเท่ียวบินตรงการความตอ้งการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75% การบริการของ
พนักงาน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75% น้อยท่ีสุด ภาพลักษณ์โดยรวมของสายการบิน 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75% ส่วนใหญ่ ตวัท่านเอง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51% 
เพื่อน จ านวน 135 คิดเป็นร้อยละ 33.75% ครอบครัว จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25% ตวัแทน
จ าหน่าย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25% ผูบ้งัคบับญัชา / ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.75% ส่วนใหญ่ กลุ่มท่ีใช้ 2-3 แบรนด์ไม่ข้ึนกบัคุณภาพเพียงอย่างเดียว จ านวน 254 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.50% กลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อคุณภาพการใหบ้ริการ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.75% กลุ่มท่ีหนกัแน่นมัน่คงต่อแบรนด์ใชบ้ริการเพียงสายการบินเดียวเท่านั้น จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.75%  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการ
ของสายการบิน Low Cost ความไวว้างใจไดใ้นดา้นความปลอดภยัในการเดินทาง  จ านวน 185 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.25% การตรงต่อเวลา( เคร่ืองบินออก – ถึงตามเวลาท่ีก าหนด ( จ านวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.5% 
มีเท่ียวบินตรงตามความต้องการ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25% ส่วนใหญ่ สายการบิน
จะตอ้งค านึงถึงบริการและคุณภาพเป็นอนัดบัแรก จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50% มีการใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานไม่ท าให้กระเป๋าเดินทางเสียหาย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.50% ส่วนใหญ่ รักษามาตรฐานท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63% สร้าง
คุณค่าในเร่ืองคุณภาพการบริการให้เกิดความประทบัใจ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37% ส่วน
ใหญ่ เพิ่มทกัษะดา้นคุณภาพของฝ่ายบริหารให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด จ านวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51% ควรจดัให้มีการอบรมพฒันาบุคลากรทั้งดา้นเทคนิคและบริการอยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 
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196 คน คิดเป็นร้อยละ 49% ส่วนใหญ่ สายการบินจะตอ้งค านึงถึงบริการและคุณภาพเป็นอนัดบั
แรก จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62% มีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานไม่ท าให้กระเป๋า
เดินทางเสียหาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38% 

 

สรุปผลการวจิัย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนการใช้บริการสายการบิน Low Cost ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปีข้ึนไป มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท มากท่ีสุด 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
การวเิคาระห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ระดบัอายท่ีุต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ด้านเพศ, การศึกษา , อาชีพ, รายได ้ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
ผลการศึกษาขอ้มูลด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบว่า วตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการ

เดินทางโดยสายการบิน Low Cost , การจองตั๋วสายการบิน, กลุ่มผู ้บริโภค  มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ด้านบุคคล ความพึงพอใจการใช้บริการสายการบินคร้ังสุดท้าย ,
แหล่งขอ้มูล ,ล าดบัปัจจยัส าคญั, ผูแ้นะน า  ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบั
คุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost  

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการจ าแนกตามปัจจัยที่มีความส าคัญต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

ผลการศึกษาขอ้มูลด้านปัจจยัคุณภาพการให้บริการพบว่า ความคาดหวงักบัคุณภาพการ
ให้บริการสายการบิน ,ลักษณะบริการท่ีผู ้รับบริการต้องการจากสายการบิน  , ระดับของการ
ปฏิบติังาน ,ความส าคญัของงานบริการ , ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดบัอายุท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อ
ปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นเพศ, การศึกษา , อาชีพ, รายได ้ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost 

สมมติฐานที่2 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบว่า วตัถุประสงค์ส่วน

ใหญ่ในการเดินทางโดยสายการบิน Low Cost , การจองตัว๋สายการบิน, กลุ่มผูบ้ริโภค  มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจต่อปัจจัยความพึงพอใจกับคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นบุคคล ความพึงพอใจการใชบ้ริการสายการบินคร้ังสุดทา้ย ,

แหล่งขอ้มูล ,ล าดบัปัจจยัส าคญั, ผูแ้นะน า  ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบั

คุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost 

สมมติฐานที่3 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการพบวา่ ความคาดหวงักบั
คุณภาพการให้บริการสายการบิน ,ลกัษณะบริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการจากสายการบิน , ระดบัของ
การปฏิบติังาน ,ความส าคญัของงานบริการ , ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.5758 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 3.6688 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.2709 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.7866 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.6347 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
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ความพึงพอใจการใชบ้ริการสายการบินคร้ังสุดทา้ย t-Test 0.3473 ปฏิเสธ 

วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ในการเดินทาง F-Test 2.5012 ปฏิเสธ 

การจองตัว๋สายการบิน Low Cost F-Test 2.9530 ยอมรับ 

แหล่งขอ้มูล F-Test 0.3277 ยอมรับ 

ล าดบัปัจจยัส าคญั F-Test 0.6387 ปฏิเสธ 

ผูแ้นะน า F-Test 2.3693 ปฏิเสธ 

กลุ่มผูบ้ริโภค F-Test 3.5629 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด 

ความคาดหวงักบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน F-Test 0.8671 ปฏิเสธ 

ลกัษณะบริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการจากสายการบิน t-Test 0.1557 ปฏิเสธ 

ระดบัของการปฏิบติังาน t-Test 1.8515 ปฏิเสธ 

ความส าคญัของงานบริการ t-Test 0.4922 ปฏิเสธ 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ t-Test 0.1098 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล  

1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าระดบัอายุท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึง
พอใจกับคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แต่ดา้นเพศ, การศึกษา , อาชีพ, รายได ้ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยั
ความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost 

2.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบวา่ วตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการ
เดินทางโดยสายการบิน Low Cost , การจองตั๋วสายการบิน, กลุ่มผู ้บริโภค  มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ด้านบุคคล ความพึงพอใจการใช้บริการสายการบินคร้ังสุดท้าย ,
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แหล่งขอ้มูล ,ล าดบัปัจจยัส าคญั, ผูแ้นะน า  ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบั
คุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost  

3.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัคุณภาพการให้บริการพบว่า ความคาดหวงักบัคุณภาพการ
ให้บริการสายการบิน ,ลักษณะบริการท่ีผู ้รับบริการต้องการจากสายการบิน  , ระดับของการ
ปฏิบติังาน ,ความส าคญัของงานบริการ , ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน Low Cost 
ของผูบ้ริโภคดงัน้ี 

 1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า อายุ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการใหบ้ริการสายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค 
 2. ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า มีความพึงพอใจกบั

คุณภาพการใช้บริการของสายการบิน Low Cost เลือกวา่ ใช่ ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเท่ียว จองผ่าน

เวบ็ไซค ์( Internet (ของสายการบินโดยตรง มีจูงใจจากโปรโมชัน่ของสายการบิน เลือกจองดว้ยตวั

ท่านเอง ดงันั้นผูป้ระกอบการสายการบิน Low Cost ควรโปรโมท กลุ่มท่ีใช้ 2-3 แบรนด์ไม่ข้ึนกบั

คุณภาพเพียงอยา่งเดียว เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนและแพร่หลายมากข้ึนในผูบ้ริโภค 

 3. ด้านพฤติกรรมปัจจัยคุณภาพการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ความคาดหวงักบัคุณภาพการให้บริการสายการบิน ลกัษณะบริการจากสายการ
บิน ระดบัของการปฏิบติังานเพื่อเป็นประโยชน์กบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการขณะท่ีใช้บริการ
สายการบิน Low Costข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการ
สายการบิน Low Cost ของผูบ้ริโภค โดยท าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ, อาย ุ
, อาชีพ ,การศึกษา , รายได้ มีเพียง อายุ เท่านั้นท่ีตรงกบัสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมี วตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการเดินทางโดยสายการบิน Low Cost , การ
จองตัว๋สายการบิน, กลุ่มผูบ้ริโภค ตรงกับสมมติฐานท่ีได้ตั้ งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระคุณภาพการ
ให้บริการซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อปัจจยัความพึงพอใจกบัคุณภาพการให้บริการสายการ
บิน Low Cost ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปสามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์ในการให้บริการของสายการบิน Low Cost ได้  อาจเพิ่มหัวข้อการศึกษาใน
ประเด็นอ่ืนๆเพิ่มเติม 
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การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
CLOTHES PURCHASING DECISION MAKING VIA ONLINE CHANEL  

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

ณฐัวุฒิ ดีรักษา 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (2(ความแตกต่าง

ของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร (3(ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research( และการวิจยัเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research( โดยส ารวจระดับความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือและความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจซ้ือของประชากร กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีศึกษาได้แก่ 

ประชาชนท่ีอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร 400 คน โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือก

ตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ

เก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ,

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค,ส่วนประสมทางการตลาด,ระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ โดยใช้

สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

ต ่าสุด ค่าสูงสุด และสถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistics) คือ    t-Test , F-Test , One Way ANOVA 

ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าผู ้บริโภคท่ีซ้ือเส้ือผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกัน (2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบด้วยประเทศท่ีมาของสินค้า ท่ี
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แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั (3) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย โปรโมชั่นท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่อง ทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ,เส้ือผ้า,ออนไลน์,กรุงเทพมหานคร 
 

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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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

ในการการป้องกนัสภาพอากาศร้อน เยน็รวมทั้งป้องกนัอนัตรายจากภายนอก และยงัเป็นการบ่ง

บอกถึงภาพลกัษณ์ของผูส้วมใส่ สถานภาพทางสังคมท่ีจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ แสดงใหเ้ห็นถึง

รสนิยมของผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งยงัเป็นการแสดงออกถึงกาละเทศะต่างๆ ปัจจุบนัเส้ือผา้มี

การพฒันาทั้งรูปแบบและคุณภาพท่ีทนัสมยัตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยจะมีการสั่งตดัเยบ็ตาม

ร้านตดัเส้ือทัว่ไปหรือจะมีการสั่งตดัโดยเฉพาะจากดีไซน์เนอร์ช่ือดงัหรือในรูปแบบเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ท่ีสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านต่างๆ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทาง Social ต่างๆ ขณะเดียวกนั

พฤติกรรมคนไทยในปัจจุบนัหนัมาดูแลตวัเองมากข้ึน มีความสนใจดา้นการแต่งกาย ท าใหป้ระเทศ

ไทยมีแนวโน้มท่ีเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในแถบอาเซียนได้ ทั้ งน้ีการน าเข้าเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ี

เพิ่มข้ึนมาก ส่งผลให้ในปัจจุบนัมีช่องทางใหม่ในการซ้ือและขายสินคา้ข้ึนมานัน่คือการซ้ือสินคา้

ผ่านช่องทางออนไลน์และเข้ามาแทนท่ีส าหรับคนยุคใหม่ในกลุ่มลูกค้าแบบ B2C เป็นหน่ึงใน

ช่องทางการตลาดและการส่ือสารท่ีนกัการตลาดใช ้เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ในโลกยคุออนไลน์ 

ดงันั้นจึงท าให้เกิดกระแสธุรกิจการคา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ี
น่าสนใจกนัเป็นอยา่งมาก ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในไทยเร่ิมมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ตั้ง แต่
ปี พ.ศ. 2550โดยปัจจยัหลกัเกิดจากค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลดต ่าลงอยา่งมาก ประกอบกบั
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีโอกาสเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดม้ากข้ึน จากการเปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไร้สายในหลายพื้นท่ีรวมทั้ง การเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การมีส่วนร่วม
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีลกัษณะเป็นชุมชน ในปัจจุบนัส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นในทุกระดบั โดยมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ผูค้นเร่ิมหนัมาใชส่ื้อสังคมออนไลน์
ในการส่ือสารขอ้มูลถึงกนัมากข้ึน เม่ือเทียบกบัการส่ือสารแบบเดิมๆ ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการซ้ือขายส าหรับธุรกิจการคา้ผา่นช่องทางแอพพลิเคชัน่ 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ กลบัได้รับการ

ยอมรับและการซ้ืออย่างแพร่หลายบนผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Marketplace) ทั้ งใน

รูปแบบการเปิดประมูลสินคา้ การเปิดเวบ็ไซต ์และการประกาศขายผา่นเวบ็บอร์ด ดงันั้น งานวิจยัน้ี

จึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เม่ือ

ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่อง ทางออนไลน์ ทั้ งน้ีเพื่อ

วิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบใหม่ เพื่อให้
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ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความพอใจสูงสุด

ให้ผูบ้ริโภคได้ในท่ีสุด  เพื่อน าผลของการวิจยัน้ีเอาไวใ้ห้ผูใ้ช้สามารถน าไปวางแผนการตลาดใน

ดา้นการจดัจ าหน่ายเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย และยงัน าผลการวจิยั

ไปวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดได ้

  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่อง  

ทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ผา่น  

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อน าผลการวจิยัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปใชเ้พื่อปรับกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหธุ้รกิจ
ออนไลน์เจริญเติบโตมากข้ึน 

2. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชป้ระกอบการก าหนดทิศทางของธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัโอกาสทางการตลาด 

3. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ 
4. เพื่อน าผลการวจิยัของปัจจยัส่วนบุคคลน าไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
5. เพื่อน าผลการวิจยัของปัจจยัส่วนบุคคลไปใช้ในการก าหนด STP: Segmentation, Target 

group, Perceptual Maps 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผูท่ี้ซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
2. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผูท่ี้อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
3. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ยผูใ้ชห้ลกั เพราะอะไรถึงซ้ือ 

ความถ่ีในการซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ สินคา้ท่ีซ้ือมาจากประเทศใด ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ือ และวธีิการช าระเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
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4. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
5. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะราคาผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
6. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะช่องทางการจ าหน่ายท่ีซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
7. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะการส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์

เท่านั้น 
กรอบทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่
กบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินคา้ 
2.  ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค    

ธงชยั สันติวงษ ์(2539) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง 
กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาก่อนอยูแ่ลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 
3.  แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาด  

การส่ือสารการตลาดผา่นช่องทางออนไลน์นั้น เป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีด าเนินการ
สนทนาและโตต้อบกนัในระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย รวมทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ 
ของผลิตภณัฑ ์ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจะเป็นการสร้างให้เกิดความต่ืนตวัใน
การรับรู้บขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด (Attention) น าไปสู่ความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ (Interest) 
และผลกัดนัให้กลายเป็นความเช่ือถือ ยอมรับ (Accept) ซ่ึงในท่ีสุดก็จะสรุปลงท่ีพฤติกรรมการซ้ือ 
และการใชผ้ลิตภณัฑ์ ตลอดจนทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ (ดารณี พาลุ
สุข, 2552) 
4.  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P)  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ Kotler, Phillip (1994) 

1) ผลิตภณัฑ ์(Product)  
2) ราคา (Price) 
3) การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution 
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                         ตัวแปร

ตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 ภาพแสดงกรอบแนวความคิดการวจัิย 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกัคือใคร  
- เพราะอะไรถึงซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- เหตุผลท่ีซ้ือ 
- สินคา้ท่ีซ้ือมาจากประเทศใด 
- ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
- วธีิการช าระเงิน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

   - ดา้นผลิตภณัฑ์ 
   - ดา้นราคา 

   - ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

   - ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง 

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ผูใ้ชห้ลกั เพราะอะไรถึงซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 
เหตุผลท่ีซ้ือ สินคา้ท่ีซ้ือมาจากประเทศใด ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และวธีิการช าระเงินท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

แนวทางทีใ่ช้ในการศึกษา 
จากกรอบแนวความคิด สมมติฐาน ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวทางการศึกษาแบบเชิงปริมาณ เพื่อให้

คน้หาค าตอบต่อขอ้สมมติฐานและวตัถุประสงค์ ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามโดยท่ีแบบสอบถาม
ดงักล่าวน้ีก่อนน ามาใช้จริง ไดผ้า่นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความเช่ือมัน่ในขอ้ค าถามท่ีมีความ
ถูกตอ้ง อีกทั้งสาระของแบบสอบถามจะตอ้งครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง 

ก ลุ่มตัวอย่าง  (Sample) คื อ  ผู ้บ ริโภค ท่ี ซ้ื อ เส้ื อผ้าผ่ าน ช่องท างออนไล น์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือผา้และสั่งซ้ือเส้ือผา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยสูตร
ค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population ) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 5% โดยใชสู้ตรค านวน Infinite Population 
ดงัน้ี 
สูตร  W.G.  Cochran (1953) 
 

   n      =       
P(1−P)Z2

d2  
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แทนค่าในสูตร 

                                               n      =       
0.5(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2    
  

   385  ตัวอย่าง   
 

ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้ ารองความคลาดเคล่ือนไว้
อีก 15 ตวัอยา่ง จึงเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจาก
การสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยถือความสะดวกของ
ผูว้ิจยัเป็นหลัก  และง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูห้ญิงท่ีซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีก าหนดทั้งหมด 400 ชุด 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้านต่างๆ  เพื่อให้ครอบคลุมสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบ ดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือก
ใหต้อบ 

ส่วนที่ 2  สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ผูใ้ชห้ลกั เพราะอะไร
ถึงซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ สินคา้ท่ีซ้ือมาจากประเทศใด ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
และวธีิการช าระเงิน ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือกใหต้อบ 

ส่วนที่ 3  สอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 
ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือกใหต้อบ 

ส่วนที่ 4  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงลักษณะข้อความเป็นตัวเลือกให้ตอบโดยมีการให้ล าดับ
ความส าคญัของปัจจยัแต่ละดา้น โดยมีการก าหนดให้ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ แบบมาตราส่วน

384.16  ตัวอย่าง = 

= 
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ประมาณค่า (Rating Scale) โดยในแต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดตามล าดบั  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ    
             การศึกษาวจิยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้ผา่น
ช่องทางออนไลน์ เพื่อท่ีจะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ และสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบ ถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง เพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นของจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ สามารถ
สรุปผลการศึกษา อธิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยด้านส่วนบุคคล สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

เพศ  X 
อาย ุ √  
ระดบัการศึกษาสูงสุด  X 
อาชีพ √  
รายไดต่้อเดือน √  

พฤติกรรมของผู้บริโภค   
ผูใ้ชห้ลกัคือใคร  X 
เพราะอะไรถึงซ้ือ  X 
ความถ่ีในการซ้ือ  X 
เหตุผลท่ีซ้ือ  X 
สินคา้ท่ีซ้ือมาจากประเทศใด √  
ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ  X 
วธีิการช าระเงิน  X 

ส่วนประสมทางการตลาด   
ดา้นผลิตภณัฑ์  X 
ดา้นราคา  X 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  X 
ดา้นการส่งเสริมการขาย √  
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หมายเหตุ 
 1. เคร่ืองหมาย   √  หมายความวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 2. เคร่ืองหมาย   X   หมายความวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

อาย ุ26-35 ปี โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และ 

รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,000-30,000 บาท มากท่ีสุด 

5.1.2 การวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ผูใ้ชห้ลกัคือตวัเอง โดยซ้ือเพราะความสะดวกสบายในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อ
เดือน เหตุผลท่ีซ้ือเพราะ ซ้ือตามแฟชัน่ เส้ือผา้ท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศไทย  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ คือ เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ช่องทางการช าระ
เงินท่ีท่านเลือกเม่ือซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชี
ผูข้าย 

5.1.3 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัทางการตลาด
โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ในระดบัมาก และเม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้นสรุปผล
ไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ มากท่ีสุด   
ปัจจยัดา้นราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ต่อคร้ังราคา 501 - 1,100 
บาทมากท่ีสุด 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้
ผา่นFacebookมากท่ีสุด  
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้โดยมี
โปรโมชัน่            มีการลดราคา                                   

             5.1.4 การวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีผ่านมา พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยเลือกความสะดวกและรวดเร็ว โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.23 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8639   และตดัสินใจเลือกคุณภาพ
และมาตราฐานโดยมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดเท่ากบั 3.77และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9986 
             5.1.5 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัดว้ยนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 พบวา่ 

- ประชากรในเขตตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 

- ประชากรในเขตตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 

- ประชากรในเขตตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัดว้ยนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 

- ประชากรในเขตตกรุงเทพมหานครท่ีมีการซ้ือมากจากประเทศท่ีต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นช่อง ทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัดว้ยนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 

- ประชากรในเขตตกรุงเทพมหานครท่ีมีโปรโมชัน่ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอายุ อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากประเทศใด และปัจจยัดา้นโปรโมชัน่ 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
อายุ 26-35 ปี  อาชีพพนักงานบริษัท เอกชน รายได้ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวิจยัของ พรรณนภชัต ์ไชยวรฉตัร (2556) วจิยัเร่ือง พฤติกรรมของผูห้ญิงอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ในตลาดคา้ปลีกออนไลน์ ศึกษาพบว่าเป็นผูห้ญิงส่วนใหญ่มี
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อายุ 25-29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
 2) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศมีบทบาทในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุผลท่ีว่าประเทศของเราไดรั้บอิทธิพล
มากมาย ทั้งการฟังเพลง แฟชัน่ การแต่งตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระนุช รายระยบั (2556) 
วิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้จากส่ืออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวยัรุ่นพบวา่ การเลือกซ้ือสินคา้
ท่ีมาจากต่างประเทศไม่สามารถหาซ้ือไดจ้ากในประเทศ และรับสินคา้ไดร้วดเร็ว 

 3) ผลการวิจยัพบวา่ ความส าคญัของปัจจยัดา้นโปรโมชัน่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะซ้ือในช่วงท่ีมีการลดราคา ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจยัของ สุกัญญา ศิริวิยานนท์ (2555) ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ศีกษาพบวา่  สตรีท่ีตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แฟชั่นสตรีส าเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนท่ีเก่ียวกบด้านการส่งเสริม
การตลาด ในดา้นสินคา้ลดราคา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถให้ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยั ซ่ึงสามารถ

น าไปใช ้ประโยชน์ไดด้งัน้ี 

1( ผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ควรเลือกเส้ือผา้ท่ีจะน ามาจ าหน่าย

ให้มีความหลากหลายกบัช่วงอายุโดยควรมีสินคา้ให้เลือกในหลายๆช่วงวยั และหลายๆแบบเพื่อให้

ผูบ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกท่ีเหมาะสมตามช่วงอายขุองผูบ้ริโภคนั้นๆ 

 2( ผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ควรเลือกเส้ือผา้ท่ีจะน ามาจ าหน่าย

โดยค านึงถึงอาชีพชองผูท่ี้สวมใส่วา่อาชีพนั้นจะใส่เส้ือผา้ในลกัษณะใด เพื่อท่ีเจา้ของธุรกิจจะไดน้ า

เส้ือผา้มาขายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 3( ผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ควรเลือกเส้ือผา้ท่ีจะน ามาจ าหน่าย

โดยค านึงถึงรายได้ของผูบ้ริโภค เพื่อจะน ามาตั้งราคาสินคา้ว่าควรจะมีราคาเท่าไร และศึกษาว่า

ระดบัรายได้เท่าไร จะมีก าลงัซ้ือในราคาเท่าไร เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการตั้งราคาให้ตรงกบั

แรงซ้ือของผูบ้ริโภครายนั้นๆ 

 4( ผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ควรเลือกประเทศท่ีจะน าสินคา้เขา้

มาจดัจ าหน่ายโดยค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลานั้นโดยตอ้งมีการติดตามกระแส



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

421 
 

ความนิยมและแฟชั่นในช่วงนั้ นว่าความต้องการมาจากประเทศใดเพื่อจะได้น าเข้าเส้ือผา้จาก

ประเทศนั้นๆมาจ าหน่ายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 5( จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ควรมีการศึกษาทางดา้นโปรโมชัน่ท่ี

จะน ามาใชใ้นการจ าหน่ายเส้ือผา้เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ไดง่้ายข้ึน

และดึงดูดให้ผูบ้ริโภครายอ่ืนเกิดความสนใจท่ีจะมาซ้ือเส้ือผา้ท่ีร้าน เช่น มีการลดราคาของสินคา้ 

สะสมยอดซ้ือแลว้แถมสินคา้ในการซ้ือคร้ังต่อไป 

 

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1( ควรศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจต่อการซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม 

เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณภาพและความพึงพอใจของสินคา้ท่ีซ้ือผ่าน

ช่องทางออนไลน์ท่ีชดัเจนข้ึน 

 2( ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางด้านช่องการจดัจ าหน่าย และปัจจยั

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นตน้ ทั้งน้ี

เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัของผูแ้ทนจ าหน่ายเส้ือผา้ผา่นช่อทางออนไลน์ของผูจ้ดัจ  าหน่ายในแต่

ละรายมีการแข่งขนักนัสูงมากดงันั้น ปัจจยัดงักล่าวจะช่วยสร้างการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดเ้ป็น

อยา่งดี 
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การตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
BAGS PURCHASING DECISION MAKING VIA ONLINE CHANEL  

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

รัญชนา  พรหมชัย 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1(ความแตกต่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (2(ความแตกต่างของ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร (3(ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู ้บริโภคท่ีซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random) จากการสุ่มตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผู ้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ในการใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือ การแจกแจงความถ่ี(Frequency) อตัราร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ค่า
ต ่าสุดและค่าสูงสุด ส่วนสถิติเชิงอา้งอิง(Inferential Statistics) ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ ค่า 
t-test และ F-test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตาม 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครผลทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยอายุ อาชีพ ท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั (2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ยซ้ือเพราะอะไร ผูท่ี้มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ,เส้ือผ้า,ออนไลน์,กรุงเทพมหานคร 
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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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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การด าเนินชีวิตของคนในยคุปัจจุบนัของโลกมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีตมากข้ึนมีปัจจยั
หลายอย่างท่ีคนสร้างข้ึนมาตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย ซ่ึง
ปัจจุบนัคนนิยมเรียกว่าแฟชัน่ เป็นค่านิยมทัว่ไปของคนในช่วงระยะเวลาหน่ึง แฟชัน่ของโลกเร่ิม
จากเส้ือผ้าท่ีสวมใส่ให้ก้าวสู่ความเป็นสากล เพราะการติดต่อส่ือสารของโลกตะวนัตกและ
ตะวนัออกเปิดกวา้งมากข้ึน ลกัษณะแฟชัน่ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่คนไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกส่วนใหญ่ เช่น วฒันธรรมแฟชัน่จากเกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น จีน ซ่ึงปัจจุบนั
นอกเหนือจากเส้ือผา้ ยงัรวมไปถึงกระเป๋า รองเทา้ท่ีเป็นส่ิงของเคร่ืองใชป้ระจ าตวัเป็น 1 ในปัจจยั 4
ท่ีคนตอ้งการในการด ารงชีวิต เพราะยงัสามารถบ่งบอกถึงลกัษณะของผูใ้ช้ เช่น ฐานะทางการเงิน  
บุคลิกภาพ กระเป๋าเป็นอีกหน่ึงสินคา้ท่ีรองรับไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ท่ีก าลงัวิง่ตามแฟชัน่ไดเ้ป็น
อยา่งดี ปัจจุบนัถา้จะให้มีผูค้นสนใจกระเป๋าลว้นมีเหตุผลมากกกวา่ประโยชน์ใชส้อย กระเป๋าไม่ได้
เป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีใชบ้รรจุส่ิงของอีกต่อไป ท าให้กระเป๋าเป็นสินคา้ท่ีท ารายไดใ้นท่ีสุด จึงเกิดการ
แข่งขนัรุนแรงทางธุรกิจในตลาดแฟชัน่อยา่งกระเป๋า หากมีไอเดียแปลกใหม่ท่ีไม่เหมือนใครจะท า
ใหก้ระเป๋าเป็นสินคา้ท่ีขายดีอยา่งมาก  

ดงันั้นจึงท าให้เกิดกระแสธุรกิจการคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก ใน
ปัจจุบนัส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นในทุกระดบั โดยมีการใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย ผูค้นเร่ิมหนัมาใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการส่ือสารขอ้มูลถึงกนัมากข้ึน จากนั้นไดมี้การ
ขยายกนัไปสู่ยคุใชส่ื้อภาคธุรกิจการคา้ต่างๆ ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการซ้ือ
ขายส าหรับธุรกิจการคา้ผา่นช่องทางแอพพลิเคชัน่ เน่ืองดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media( เป็น
อีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจ E-Commerce ท่ี มี จุดเด่นเร่ืองความรวดเร็ว สะดวกสบาย และ
แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารได้อย่างทัว่ถึง สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผ่านโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น เฟซบุค๊ ไลน์ อินสตราแกรม เวบ็ไซต ์เป็นตน้  ปัจจยัท่ีเกิดจากความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยมีีผลกระทบโดยตรงท่ีท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัสูงมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ ท่ีให้
ความส าคญักบัการส่ือสารเพื่อให้ลูกคา้ไดท้ราบความเคล่ือนไหวของธุรกิจ ดงันั้นการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ จึงเกิดประโยชน์มากต่อธุรกิจในปัจจุบนั จึงเล็งเห็นประโยชน์ส าหรับนกัธุรกิจท่ีจะน าส่ือ
สังคมออนไลน์ มาเป็นกลยทุธ์และประยกุตใชส้ าหรับธุรกิจซ้ือขายกระเป๋าแฟชัน่ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท าการศึกษาวจิยั เร่ืองการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่น
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้จิยัเห็นวา่ หากสามารถทราบถึงปัจจยัใดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสามารถน า
ผลการวจิยัน้ีไปปรับปรุงใชก้บัธุรกิจจ าหน่ายกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ดา้นการวางแผนกลยทุธ์
การตลาดในอนาคตให้ดีข้ึน 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผ่าน

ช่อง ทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า

ผา่น  
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ของธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ผ่านออนไลน์ 
ในอนาคต 

2. เพื่อน าผลการวจิยัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให้ลูกคา้มีทศันคติท่ี
ดีข้ึนการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ 

3. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการวางแผนการตลาด  
4. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์
5. เพื่อน าผลการวิจยัของปัจจยัส่วนบุคคลไปพฒันาการเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีจะมาจ าหน่ายให้

เหมาะกบัความตอ้งการซ้ือ 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผูท่ี้ซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
2. ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะผูท่ี้อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์

เท่านั้น 
3. ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีประกอบด้วยผูใ้ช้คือใคร ซ้ือเพราะอะไร 

ความถ่ีในการซ้ือ เหตุผลใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือมา
จากประเทศใด และวธีิการช าระเงินท่ีซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

4. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะราคากระเป๋าท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
5. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะช่องทางการจ าหน่ายท่ีซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
6. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะการส่งเสริมการขายของกระเป๋าท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดท่ีถูกต้องในการวิจัยเร่ืองการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น  ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีหวัขอ้เร่ืองท่ีท าการคน้ควา้ ดงัต่อไปน้ี 
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กรอบทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.  ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจ  

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่
กับการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินค้า ซ่ึงท า
ผูบ้ริโภคจะใชก้ระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากในการเขา้สู่ของกระบวนการการบริโภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วและเด็ดขาดนั้นข้ึนอยูก่บั
ระดบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลซ่ึงผูบ้ริโภคถือว่า เป็น (Dynamic Decision 
Making—DM( ท่ีมีสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการรับรู้ท่ีดี  
2.  ทฤษฎด้ีานพฤติกรรมผู้บริโภค    

สมจิตร ลว้นจ าเริญ (2532) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้รับ และการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ีเป็นตวัก าหนดให้เกิดการกระท าต่างๆ ข้ึน ในขณะท่ี ธงชยั สันติวงษ ์
(2539) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาให้ไดม้า และการใช้ซ่ึงสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมา
ก่อนอยูแ่ลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 
3.  แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาด  

การส่ือสารการตลาดผา่นช่องทางออนไลน์นั้น เป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีด าเนินการ
สนทนาและโตต้อบกนัในระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย รวมทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ 
ของผลิตภณัฑ ์ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจะเป็นการสร้างให้เกิดความต่ืนตวัใน
การรับรู้บขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด (Attention) น าไปสู่ความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ (Interest) 
และผลกัดนัให้กลายเป็นความเช่ือถือ ยอมรับ (Accept) ซ่ึงในท่ีสุดก็จะสรุปลงท่ีพฤติกรรมการซ้ือ 
และการใชผ้ลิตภณัฑ์ ตลอดจนทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ (ดารณี พาลุ
สุข, 2552) 
4.  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P)  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ Kotler, Phillip (1994) 

1) ผลิตภณัฑ ์(Product)  
2) ราคา (Price)  
3) การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution( 
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                         ตัวแปร

ตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 ภาพแสดงกรอบแนวความคิดการวจัิย 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชคื้อใคร  
- ซ้ือเพราะอะไร 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- เหตุผลใดถึงซ้ือ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
- ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือมาจากประเทศใด 
- วธีิการช าระเงิน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

   - ดา้นผลิตภณัฑ์ 
   - ดา้นราคา 

   - ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

   - ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
การตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 
- อาชีพ 
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สมมติฐานการวจัิย 
4. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ ท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
5. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ผูใ้ชคื้อใคร ซ้ือเพราะอะไร ความถ่ีในการซ้ือ 

เหตุผลใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือมาจากประเทศใด และวิธีการ
ช าระเงินท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั 

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

แนวทางทีใ่ช้ในการศึกษา 
จากกรอบแนวความคิด สมมติฐาน ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวทางการศึกษาแบบเชิงปริมาณ เพื่อให้

คน้หาค าตอบต่อขอ้สมมติฐานและวตัถุประสงค์ ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามโดยท่ีแบบสอบถาม
ดงักล่าวน้ีก่อนน ามาใช้จริง ไดผ้า่นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความเช่ือมัน่ในขอ้ค าถามท่ีมีความ
ถูกตอ้ง อีกทั้งสาระของแบบสอบถามจะตอ้งครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง 

ก ลุ่มตัวอย่าง  (Sample) คือ  ผู ้บ ริโภค ท่ี ซ้ื อกระ เป๋ าผ่ าน ช่องทางออนไล น์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยสูตรค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population ) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 5% โดยใชสู้ตรค านวน Infinite Population ดงัน้ี 
สูตร  W.G.  Cochran (1953) 
 

   n      =       
P(1−P)Z2

d2  
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แทนค่าในสูตร 

                                               n      =       
0.5(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2    

  
   385  ตัวอย่าง   

 

ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้ ารองความคลาดเคล่ือนไว้
อีก 15 ตวัอยา่ง จึงเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจาก
การสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยถือความสะดวกของ
ผูว้ิจยัเป็นหลกั และง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
กระเป๋าในเขตกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางออนไลน์ตามท่ีก าหนดทั้งหมด 400 ชุด 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านต่างๆ  เพื่อให้ครอบคลุมสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบ ดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือก
ใหต้อบ 

ส่วนที่ 2  สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ผูใ้ชคื้อใคร ซ้ือเพราะ
อะไร ความถ่ีในการซ้ือ เหตุผลใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือมา
จากประเทศใด และวธีิการช าระเงิน ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือกใหต้อบ 

ส่วนที่ 3  สอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 
ซ่ึงค าถามเป็นลกัษณะตวัเลือกใหต้อบ 

ส่วนที่ 4  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทาง
ออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงลักษณะข้อความเป็นตัวเลือกให้ตอบโดยมีการให้ล าดับ
ความส าคญัของปัจจยัแต่ละดา้น โดยมีการก าหนดให้ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ แบบมาตราส่วน

384.16  ตัวอย่าง = 

= 
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ประมาณค่า (Rating Scale) โดยในแต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดตามล าดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัความส าคญัมีดงัน้ี 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
2.  การวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ก ารศึ กษ าวิ จัย เร่ื อ ง  “ก ารตัด สิ น ใจ ซ้ื อก ระ เป๋ าผ่ าน ช่ อ งท างออน ไล น์ ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ี
เลือกซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือกระเป๋าผา่น
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร และผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
พยากรณ์เหตุการณ์ของธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ผ่านออนไลน์ ในอนาคต และเพื่อน าผลการวิจยัของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไปปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ลูกค้ามีทัศนคติท่ีดีข้ึนการจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบ ถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง เพื่อส ารวจความคิดเห็นของ
จากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ สามารถสรุปผลการศึกษา อธิปรายผล ขอ้
คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
เพศ  X 
อาย ุ √  
ระดบัการศึกษา  X 
รายไดต่้อเดือน  X 
อาชีพ √  

พฤติกรรมของผู้บริโภค   
ผูใ้ชคื้อใคร  X 
ซ้ือเพราะอะไร √  
ความถ่ีในการซ้ือ  X 
เหตุผลใดถึงซ้ือ  X 
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ √  
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ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือมาจาก
ประเทศใด 

 X 

วธีิการช าระเงิน  X 

ส่วนประสมทางการตลาด   
ดา้นผลิตภณัฑ์  X 
ดา้นราคา  X 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  X 
ดา้นการส่งเสริมการขาย  X 

หมายเหตุ 
 1. เคร่ืองหมาย   √  หมายความวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 2. เคร่ืองหมาย   X   หมายความวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 
สรุปผลการวจัิย 

5.1  การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ26-35 

ปี โดยมี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,000-30,000 บาท และประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทั เอกชนมากท่ีสุด 

5.2  การวเิคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ซ้ือกระเป๋า
ใหต้วัเองเป็นผูใ้ช ้ โดยเลือกซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์เพราะซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกสบายและมี
บริการส่งสินคา้ถึงท่ี  ความถ่ีในการซ้ือ 4-5 เดือนคร้ัง มีเหตุผลท่ีซ้ือเพราะเม่ือพบกระเป๋าท่ีถูกใจ ผูท่ี้
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคือผูข้าย ผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือมาจากประเทศอเมริกา และวิธีการช าระ
เงินโดยโอนเงินผา่นบญัชีของผูข้ายมากท่ีสุด 

5.3  การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดโดยรวมมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าในระดบัมาก และเม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้นสรุปผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือประเภทกระเป๋าสะพาย มากท่ีสุด   
ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑต่์อคร้ังราคา 1,001-3,000 บาท

มากท่ีสุด 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า่น 
Facebookมาก 

ท่ีสุด  
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ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีลดราคา
สินคา้ถูกกวา่ซ้ือในหา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ทัว่ไปมากท่ีสุด 

5.4  การวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์  จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 400 คน โดยการเก็บขอ้มูลของผูต้อบ
แบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ พบวา่ มีการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่
โดยเลือกรูปแบบใหม่ๆ ทนัสมยัและสวยงาม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.28 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.6409 และตดัสินใจเลือกหาซ้ือตามหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้ทัว่ไปไม่ได ้ตอ้งน าเขา้จาก
ต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.93 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.3093 

5.5 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัดว้ยนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 
- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่น

ช่องทางออนไลน์ต่างกนั 
- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่น

ช่องทางออนไลน์ต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กระเป๋าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัดว้ยนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ 

- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการซ้ือเพราะอะไรต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 

- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กระเป๋าผา่นช่อง ทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัดว้ยนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พบวา่  

- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกนั 

- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นราคาต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกนั 

- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกนั 
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- ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกนั 
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ อายขุองผูบ้ริโภค อาชีพของ
ผูบ้ริโภค ความตอ้งการซ้ือเพราะอะไรของผูบ้ริโภค  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวจิยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ อายุ เพราะผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแต่ละช่วงอายุจะมีความสนใจ
กระเป๋าเพื่อไวใ้ชง้านใหเ้หมาะสมกบัวนัส าคญัต่างๆ และสนใจอยา่งมากเพื่อเสริมบุคลิกภาพเม่ือพบ
เจอผู ้อ่ืน  รักสวยรักงาม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสสร อติชาตนันท์ (2555( ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือสินคา้ iPad ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีมีอ านาจซ้ือมากกวา่กลุ่ม
อ่ืนคือช่วงอายุ 26-35 ปีท่ีตัดสินใจซ้ือ iPad และผู ้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอ านาจซ้ือมากเพราะเป็นวยัท างาน ส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
ช่วยให้สะดวกข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรรณิษา เมืองผุย (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง
“ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์กระเป๋ายี่ห้อชั้ นน าของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ศึกษาพบว่าอาชีพเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋ายีห่อ้ชั้นน าท่ีระดบันยัส าคญั ตรงกบังานวจิยัน้ี 

2) ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่น
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ซ้ือสินคา้เพราะอะไร เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ
ซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ จะเนน้ตดัสินใจซ้ือเพราะความสะดวกสบายและรวดเร็วใหเ้หมาะ
กับการใช้ชีวิตของสังคมยุคปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสั่งซ้ือสินค้าได้ตลอด 24 ชม. สินค้ามีความ
หลากหลายให้เลือกสรร เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายใหก้บัตนเองท่ีตอ้งการประหยดัเวลาท่ีจะ
ออกจากบา้นเพื่อไปซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556( ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม(
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” ศึกษาพบว่าการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีความ สะดวก
เน่ืองจากสามารถซ้ือได2้4 ชัว่โมง มีขั้นตอนการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีความง่ายไม่ยุง่ยากและ
ท าให้รู้สึกเพลิดเพลินจากการซ้ือสินคา้ผ่าน อินสตาแกรม และได้แก่ ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ การ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าของผูบ้ริโภคจะมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ เคยทดลองใช ้มีความเช่ียวชาญใน
ตวัสินค้าซ่ึงแนะน าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินค้าได้เร็วข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ นที 
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กงัวานกิจ (2556( ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้
ส าเร็จรูปของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบัปริญญาตรี” พบว่านักศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ติดตามแฟชัน่ตามอินเตอร์เน็ตโดยอิทธิพลการแต่งตวัจาจากดารา คนรอบขา้งและครอบครัว 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยั ซ่ึงสามารถ
น าไปใช ้ประโยชน์ไดด้งัน้ี 

1) ผูข้ายกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ ถา้อยากจะประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จตอ้ง
ค านึงถึงอายขุองผูซ้ื้อเป็นส่ิงส าคญัเพราะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์ 
จะตอ้งค านึงถึงรูปแบบกระเป๋า ความทนัสมยัท่ีจะขายให้เหมาะสมกบัอายุของลูกคา้ เช่น การเลือก
ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูซ้ื้อ โดยให้มีผลิตภณัฑ์กระเป๋า ทุกประเภท ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภค
เกิดความพึงพอใจในความหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัอายุของตนเอง ซ่ึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์ ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าดงักล่าวช่องผา่นทางออนไลน์อยา่งแน่นอน  

2) ผูข้ายกระเป๋าท่ีตอ้งการท าให้มียอดขายสูง ตอ้งค านึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลอีกอย่างคือ 
อาชีพของผูซ้ื้อให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง เพราะผูซ้ื้อจะเลือกซ้ือกระเป๋าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ตามอาชีพ ลกัษณะงานท่ีท าเพื่อใหส้ะดวกต่อการใชง้านเม่ือไปท างาน 

3( ผูข้ายตอ้งให้ความส าคญักบัเป้าหมายในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าผา่นช่องทางออนไลน์
ของผูซ้ื้อ ซ่ึงปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือผูซ้ื้อซ้ือกระเป๋าเพราะอะไร 
ผูข้ายตอ้งปรับปรุง คิดพฒันาระบบออนไลน์เพื่อให้ตรงเป้าหมายของผูซ้ื้อ เช่นความสะดวกสบาย
ในการเลือกซ้ือ ซ้ือไดต้ลอด 24 ชม. 

4( ผูข้ายควรค านึงถึงผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือกระเป๋าของผูซ้ื้อเพราะถือวา่มีส่วนส าคญัท่ีท าให้
ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือกระเป๋าไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะผูซ้ื้อจะสอบถามขอ้มูลต่างๆกบักบัตวัสินคา้หรือ
วธีิการซ้ือทางช่องทางออนไลน์เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
       1( ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อธุรกิจขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ว่ามีปัจจยั
อะไรบ้างท่ีส่งผลท าให้การขายสินคา้ช่องทางน้ีประสบความส าเร็จข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากปัจจุบนั
อาจจะมีววิฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบกบัผูข้ายได ้ 

       2( ควรท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะๆ เพื่อใหข้อ้มูลท่ีผูข้ายจะใชใ้นการตดัสินใจ
เพื่อประกอบธุรกิจไม่ลา้หลงั ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัทางช่องทางออนไลน์ของขายในแต่
ละรายมีการแข่งขนักนัสูงมากดงันั้น ปัจจยัดงักล่าวจะช่วยสร้างการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อได้เป็น
อยา่งดี 
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แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Consumer’s Decision Motivation to Select Fitness Center Service  
In Bangkok Metropolitan Area 

 

สราทพิย์  รัตกจินากร 
นกัศึกษา โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการ

ออกก าลงักายฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภค และศึกษาถึง

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถานบริการออกก าลงักายฟิตเนสของผูบ้ริโภค 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรตั้งแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง  
เป็นผูท่ี้ใชส้ถานบริการออกก าลงักายฟิตเนสในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน โดย
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ผูว้ิจยัไดน้ าสถิติท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัมาใชใ้น
การด าเนินการโดยโปรแกรม Microsoft Excel ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา มาใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยค านวณหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์ในส่วนของ
แรงจูงใจในการเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักายฟิตเนส ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2( การวิเคราะห์สถิติอา้งอิง  การทดสอบสมมติฐานใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดงัน้ี ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากรสอง
กลุ่มใช ้สถิติ T-test  และความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปใชส้ถิติ F-test 
และOne-Way  ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 21 ปีข้ึนไป ท่ีใช้บริการสถาน
บริการฟิตเนส 1-2 ชัว่โมงต่อวนั โดยใชส้ถานบริการฟิตเนสในแต่ละคร้ังช่วงเวลา16.00 – 19.00 น. 
วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการฟิตเนสเพื่อสุขภาพท่ีดี และมีเหตุผลท่ีจะตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิต
เนสเพราะมีความหลากหลายและตรงตามการใช้งาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
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พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชส้ถานบริการฟิตเนส ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชบ้ริการสถาน
บริการฟิตเนส และส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานบริการฟิตเนส 
 
ค าส าคัญ  แรงจูงใจ,สถานบริการฟิตเนส 
 

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, T-
test 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 

 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

441 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัเทรนด์การรักษาสุขภาพและการออกก าลงักายก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก

ท่ามกลางสภาพสังคมท่ีมีความเป็นเมืองมากข้ึน หน่ึงในรูปแบบการออกก าลงักายท่ีก าลงัได้รับ

ความนิยมคือการออกก าลงักายใน “ฟิตเนส” โดยกระแสความนิยมการออกก าลงักายยงัไดส้ร้าง

โอกาสทางธุรกิจให้กบัธุรกิจต่อเน่ืองอีกมากมาย ท าให้มีธุระกิจท่ีเขา้มารองรับเพื่อให้บริการดา้น

การออกก าลังกาย ท่ีเรียกว่า “สถานบริการฟิตเนส” (Fitness Center) เป็นสถานบริการท่ีอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน ผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักาย โดยจดัให้มีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการออก

ก าลงักายท่ีไดม้าตรฐานและทนัสมยัหลายประเภทให้เลือกใชบ้ริการพร้อมทั้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความช านาญ เพื่ออ านวยความสะดวก ให้ค  าแนะน าในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ แนะน าการออกก าลงั

กายอยา่งถูกวธีิ และใหค้  าแนะน าการดูแลรักษาสุขภาพ ท าใหส้ถานบริการฟิตเนสเป็นท่ีน่าสนใจแล

ไดรั้บความนิยม จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของประชาชนจะเลือกใชบ้ริการในการออกก าลงักาย จาก

เหตุผลดังกล่าว ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าให้ทราบถึงองคป์ระกอบของสถานบริการฟิตเนสท่ีมีส่วน

ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค และเพื่อทราบถึงคุณลักษณะทางประชากรและ

พฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ริโภคท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนส อีกทั้ง

เป็นแนวทางของการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสส าหรับผูท่ี้สนใจได้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัทางดา้นพฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการใชส้ถานบริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัทางดา้นพฤติกรรมการการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิต

เนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการในการใชส้ถาน

บริการฟิตเนส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการใช้สถานบริการฟิตเนส โดยน า

ข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดแผนการตลาดส าหรับการพัฒนาด้านบริการ เพื่อให้

ตอบสนองกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

2.เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจจะลงทุน

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสถานบริการฟิตเนส อาจน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูว้ิจยัใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวคื้อ ผูท่ี้ใช้งานสถานบริการฟิตเนส

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ ท า

แบบสอบถามออนไลน์ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 

 1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใช้สถานบริการฟิตเนส 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 2. ตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการตดัสินใจใชส้ถานบริการฟิตเนส 
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กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้อง ผู ้วิจ ัยได้ส รุป เป็นกรอบ

แนวความคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

                    ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1 .ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ  
เดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนั 

แรงจูงใจในการเลือกใชส้ถาน

บริการฟิเนสของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

           พฤติกรรมผู้บริโภค 

- การสมคัรเป็นสมาชิกใชบ้ริการฟิตเนส 

- การใชส้ถานบริการฟิตเนส 

- วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการฟิตเนส 

- ความถ่ีจ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีใชบ้ริการฟิตเนส 

- ลกัษณะการมาใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 

- ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 

-ระยะเวลาใชบ้ริการฟิตเนสต่อคร้ัง 

              ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ             -    อาย ุ

- สถานภาพ           -    ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ             -    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

       ส่วนประสมทางการตลาด 

- รูปแบบสถานบริการฟิตเนต 

- ราคาการใชบ้ริการฟิตเนส 

- ลกัษณะของสถานท่ีใชบ้ริการฟิตเนส 

- การส่งเสริมการขายและบริการการใชบ้ริการฟิตเนส 

-ความพึงพอใจท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 

-ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 

-แรงจูงใจท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 
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 2 . พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสซ่ึงไดแ้ก่ สถานการณ์ใช้สถาน
บริการฟิตเนส  ประสบการณ์การใช้สถานบริการฟิตเนส วตัถุประสงค์ท่ีใช้สถานบริการฟิตเนส  
ระยะเวลาใชส้ถานบริการฟิตเนสต่อคร้ัง ลกัษณะการมาใชส้ถานบริการฟิตเนส  ช่วงเวลาท่ีใชส้ถาน
บริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนั 
 3 .ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงไดแ้ก่ ราคาการใชส้ถานบริการฟิตเนส  เจา้หนา้ให้บริการ ท่ี
ใชส้ถานบริการฟิตเนส การส่งเสริมการขายท่ีใชส้ถานบริการฟิตเนส ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัท่ีใชส้ถาน
บริการฟิตเนส รูปแบบสถานบริการฟิตเนต ลกัษณะของสถานท่ีใช้ฟิตเนส แรงจูงใจท่ีใช้สถาน
บริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนั 
 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วพฤติกรรมผู้บริโภค 
 คาดหวงัมากนอ้ยเพียงใด  ดงันั้น  การแสดงความพึงพอใจของผูรั้บบริการจึงมีความส าคญั
เป็นอยา่งยิง่การด าเนินงานจดับริการต่างๆ 
 ความเหมายของพฤติกรรม 
  พฤติกรรม (Behavior) ตามความหวายของพจนานุกรมฉบเัฉลิมพระเกียรติ (2530 : 
373( หมายถงการแสดงออกทางดา้นกลา้มเน้ือ ความคิด ความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

  ประภาเพญ็ สุวรรณ (2550 :  10 ( กล่าววา่ พฤติกรรมหมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ี
มนุษยก์ระท า ไม่วา่ส่ิงนั้นจะสังเกตไดห้รือไม่ เช่น การท างานของหวัใจ การท างานของกลา้มเน้ือ 
การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ 
  ธงชยั สันติวงษ ์ (2540 :  10 ( กล่าววา่ พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการต่างๆของ
บุคคล ต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูภ่ายนอก 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมาถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้นคา้ และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมี
ผลต่อการแสดงออก 
  สุวทิย ์ เปียผอ่ง และ จรัสศรี นวกุลศิรินาถ  (2530 :  28 ( กล่าววา่ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเก่ียวกบัการัดหาใหไ้ดม้า และการใชซ่ึ้ง
สินคา้และบริการทั้งน้ีหมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อนแลว้ และเป็นส่ิงท่ีมีส่วน
ในการก าหนดให้เกิดการกระท าดงักล่าว 
กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process of Behavior) มีลกัษณะดงัน้ี 
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   1.พฤติกรรมเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท าใหเ้กิด  
   2.พฤติกรรมเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจและแรงกระตุน้  
   3.พฤติกรรมเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่จุดหมาย  
ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ  
  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลหรือลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ผลจาก
การท างาน หรือประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการ กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงพิจารณาถึง
ความพึงพอใจหลงัจากการขายของลูกคา้ต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ คือ ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือ
บริการตรงกบัความคาดหวงัท่ีลูกคา้ตั้งไว ้ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ การคาดหวงัของลูกคา้
(Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ เช่น จากเพื่อน นกัการตลาด และ
ขอ้มูลจากคู่แข่งขนั ถา้นกัการตลาดส่งเสริมผลิตภณัฑ์สูงเกินจริงจะท าให้ผูซ้ื้อผิดหวงัเม่ือตดัสินใจ
ซ้ือ ซ่ึงความแตกต่างของความพึงพอใจทั้ง 3 ระดบัน้ี จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ
ในคร้ังต่อไป และจะเก่ียวโยงไปถึงการประชาสัมพนัธ์องคก์รในดา้นดีหรือไม่ดีต่อบุคคลอ่ืนๆ ใน
อนาคต ดงันั้น องค์กรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างหรือเสนอผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความ
คาดหวงัของลูกค้า โดยยึดหลักการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยส่วนรวม (Total Customer 
Satisfaction) (กลัยารัตน์ คงพิบูลยกิ์จ, 2549(  
  
แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ 
รวมถึงมีการจดัจาหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่
ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง (เสรี วงษ์
มณฑา. 2554, น.11) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539 อา้งถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553 , น. 9-10( ได้
กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางการตลาดว่า เป็นตวั
แปรท่ีสามารถควบคุมได้ในการเลือกซ้ือสินค้าและต้องนามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลกั โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจาเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ได้
ผลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั การรับประกนัและบริการ 
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 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีกาหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกาหนดราคา ไดแ้ก่ 
ราคาจาหน่าย ส่วนลด วธีิการชาระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชาระเงิน 
 3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลท่ีตั้ งหรือกิจกรรม การ
เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภค 
 4 .การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้าหน่ายและตลาด
เป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเราเรียกว่าส่วนประสม การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix)  
 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีสาคญัท่ีจะท าให้
ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 
วธีิก ารด าเนินก ารวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรตั้งแต่อาย ุ 15 ปี ข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง  
เป็นผูท่ี้มาใช้สถานบริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คนผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจากการสุ่มตามสะดวก ( Convenience Sampling) เป็นการเลือกลุ่มตวัอย่าง

โดยถือเอาความสะดวกของผูว้ิจยัเป็นหลกั และง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูลจ านวน 400 คน ตามสูตร
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดต ้ัวอย่าง

สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาด ตวัอย่างของ W.G. Cochranโดยกาหนดระดบัค่าความ
เช่ือมนัร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ( กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74 ( ใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณ
และวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่า สุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test 
และ F-test (ANOVA) ท่ีระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่แรงจูงใจในการตดัสินใจใช้
สถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศชายจ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 เพศหญิง 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่งอาย ุ21-25ปี จ านวน 174 คน  คิดเป็น
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ร้อยละ 43.5  อาย ุ15-25 ปี จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 อาย ุ26-30 ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ และอาย ุ31ปีข้ึน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนใหญ่สถานภาพ โสด จ านวน 313 คน  
คิดเป็นร้อยละ78.25 สมรส จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.5 และ หยา่/หมา้ย จ านวน 13 คน  คิด
เป็นร้อยละ 3.25 ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน182 คิดเป็นร้อยละ 45.5 ต ่ากว่า
ปริญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ34.5 และสูงปริญญาตรี จ านวน 80คน คิดเป็นร้อยละ20 
ส่วนใหญ่ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ40.75 พนักงานเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31พนักงานของรัฐ/รับราชการ จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.25 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และอ่ืนๆจ านวน 7คน คิดเป็นร้อย
ละ1.75 ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า15,000 บาท จ านวน 154 คน  คิดเป็นร้อยละ38.5 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ30 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นรายไดเ้ฉล่ียร้อยละ19 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
25,000 บาทจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12   
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ส่วนใหญ่ผูใ้ชห้ลกั สมคัรสมาชิกสถานบริการฟิตเนสเป็น จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.5 ไม่เป็นสมาชิกสถานบริการฟิตเนส จ านวน 162 คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่ เคย ใช้สถาน
บริการฟิตเนส จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75และ ไม่เคย ใชส้ถานบริการฟิตเนส จ านวน 77 
คิดเป็นร้อยละ 19.25 ส่วนใหญ่ วตัถุประสงคท่ี์ใชส้ถานบริการฟิตเนสเพื่อการออกก าลงักายจ านวน 
145 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.25 เพื่อสุขภาพท่ีดี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 อ่ืนๆ จ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ14.5 เพื่อรูปร่างท่ีสวยงามจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ12  เล่นตามเพื่อนร่วม
กลุ่ม จ านวน 32คน คิดเป็นร้อยละ8  ส่วนใหญ่ เฉล่ียจ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีใช้สถานบริการฟิตเนส 
จ านวน2-3 คร้ัง  จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75  จ  านวน 5 คร้ังข้ึนไปต่อเดือนใชบ้ริการสถาน
บริการฟิตเนส จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ19.75  อ่ืนๆ จ านวน 71 คน คิดร้อยละ17.75 จ านวน4-5 
คร้ังต่อเดือนใช้บริการสถานบริการฟิตเนส จ านวน 53 คน คิดร้อยละ13.25 และจ านวน 1 คร้ังต่อ
เดือนใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส จ านวน42คน คิดเป็นร้อยละ 10.5  ส่วนใหญ่ ลกัษณะการมาใช้
บริการสถานบริการฟิตเนส โดยมาใช้บริการคนเดียวจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45 .5 มาใช้
บริการกบัเพื่อน/กลุ่มคณะ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ33.25 อ่ืนๆจ านวน 62คน คิดเป็นร้อยละ
15.5 มาใช้บริการกับครอบครัว จ านวน 23 คิดร้อยละ5.75 ส่วนใหญ่ ช่วงเวลาใช้บริการสถาน
บริการฟิตเนส ช่วงเวลา16.00-19.00น.จ านวน 146 คิดเป็นร้อยละ 36.5 อ่ืนๆ จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.5 ช่วงเวลา19.00-22.00น. จ  านวน 70 คิดเป็นร้อยละ 17.5 ช่วงเวลา13.00-16.00น. จ านวน 
65 คิดเป็นร้อยละ16.25 และ ช่วงเวลา10.00-13.00น. จ  านวน41 คิดเป็นร้อยละ10.25น. ส่วนใหญ่ 
ระยะเวลาใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสต่อคร้ัง 1-2 ชม.จ านวน 261 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.25 อ่ืนๆ 
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จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 นอ้ยกวา่ 1 ชม. จ  านวน 42 คน ร้อยละ 10.5 ใชเ้วลา3-4 ชม. จ  านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ9.75 และมากกวา่ 5ชม. จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนใหญ่ เลือกใช้รูปแบบสถานบริการฟิตเนสท่ีมีอุปกรณ์ให้บริการเพียงพอตามความ
ตอ้งการ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รูปแบบสถานบริการฟิตเนสท่ีให้บริการท่ีหลากหลาย 
จ านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 26.5 รูปแบบสถานบริการฟิตเนสท่ีมีความสะดวกสบาย จ านวน 96 คิด
เป็นร้อยละ 24 รูปแบบสถานบริการฟิตเนสท่ีมีขนาดของพื้นท่ีให้บริการเพียงพอตามความตอ้งการ 
จ านวน 78 คิดร้อยละ 19.5 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือในราคาของการใช้สถานบริการฟิตเนสท่ีมีความ
เหมาะ จ านวน 270คน  คิดเป็นร้อยละ67.5 ราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานบริการฟิตเนสอยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม จ านวน 69 คิดเป็นร้อยละ 17.25 ในสถานบริการฟิตเนสมีป้ายราคาในการใช้
บริการสถานบริการฟิตเนสแสดงไวช้ดัเจน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ส่วนใหญ่เลือกจาก
ลกัษณะของการใชส้ถานบริการฟิตเนสท่ี ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไปสะดวกของสถานท่ีใชส้ถาน
บริการฟิตเนส จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ43.5 สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั จ  านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31 สถานบริการฟิตเนสท่ีมีความปลอดภยั จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ
สถานบริการฟิตเนสท่ีมีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ส่วน
ใหญ่เลือกจาก การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆของสถานบริการฟิตเนส จ านวน 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 41 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยแผ่นพบั จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 การ
โฆษณประชาสัมพนัธ์โดยแผน่พบั จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 การบอกต่อจากบุคคลต่างๆ 
จ านวน 56 คิดเป็นร้อยละ 14 ส่วนใหญ่เลือก เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์และอธัยาศยัท่ี
ดี  จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ40 เจา้หน้าท่ีหรือพนักงานมีความรู้ในการให้บริการเป็นอย่างดี 
จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานมีเพียงพอต่อความตอ้งการ จ านวน 59 คน 
ร้อยละ14.75 เจา้หน้าท่ีหรือพนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.25 ส่วนใหญ่ ส่ิงท่ีคาดหวงัจากสถานบริการฟิตเนสท่ีมีความปลอดภยัในการให้บริการ 
จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว จ านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.75 สามารถช าระค่าบริการไดส้ะสะดวก จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนใหญ่เลือก
จากความสนใจในการใช้บริการสถานบริการฟิตเนสท่ีมีบรรยากาศเหมาะแก่การออกก าลงักาย  
จ  านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ60.25 สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.25 สถานท่ีให้บริการมีท่ีนัง่พกัผ่อนเพียงพอ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 สถานท่ีมีการ
จดัวางอุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบ จ านวน 33 คน ร้อยละ 8.25  
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ผลการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของผู้บริโภค 
 ส่วนใหญ่แรงจูงใจในการตดัสินใจลูกคา้ท่ีใช้สถานบริการฟิตเนสเลือกใช้บริการเพราะ

ท าเล สถานท่ีตั้งสามารถเดินทางสะดวก ปลอดภยั และการจดัให้บริการท่ีจอดรถสะดวกสบาย
เพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.155 การเลือกใช้บริการเพราะมีรูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลาย 
ขนาดพื้นท่ี และอุปกรณ์ท่ีให้บริการมีความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1225 การเลือกใช้
บริการเพราะเจา้หน้าท่ีหรือพนักงานให้ความรู้และบริการเพียงพอต่อความตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.0275 การเลือกใช้บริการเพราะราคาค่าใช้บริการมีความเหมาะสมกับสถานบริการฟิตเนส มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.995 การเลือกใช้บริการเพราะการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆและมี
ส่วนลดราคาพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9325  
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ เพศ อายุ ท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 แต่ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้น สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  สถานการณ์ใชบ้ริการสถานบริการฟิต
เนส  ประสบการณ์การใช้บริการสถานบริการฟิตเนส วตัถุประสงค์ท่ี ใช้สถานบริการฟิตเนส  
ระยะเวลาใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ
เลือกใช้สถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคด้าน ลกัษณะการมาใช้บริการสถาน
บริการฟิตเนส  ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อต่อแรงจูงใจ
ในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคาการใชส้ถานบริการฟิตเนส  
เจา้หนา้ใหบ้ริการท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส การส่งเสริมการขายท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิต
เนส  ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นรูปแบบสถานบริการฟิตเนต 
ลกัษณะของสถานท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส  แรงจูงใจท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสท่ี
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แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

    

แบบทดสอบสมมติฐาน 
ค่านัยส าคัญ 

(Sig.) 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่
สอดคล้อง

กบั
สมมติฐาน 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล   
   เพศ 0.0383 / 

 อาย ุ 0.0405 / 
 สถานภาพ 0.4003 

 

/ 

ระดบัการศึกษา 0.7071 
 

/ 

อาชีพ  0.1054 
 

/ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  0.2104 
 

/ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
   สถานะการใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 0.0014 / 

 ประสบการณ์การใชส้ถานบริการฟิตเนส 0.0133 / 

 วตัถุประสงคท่ี์ใชส้ถานบริการฟิตเนส 0.00007 / 

 จ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีใชส้ถานบริการฟิตเนส 0.0032 / 
 ลกัษณะการมาใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 0.1488 

 

/ 
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 0.0177  / 
ระยะเวลาใชส้ถานบริการฟิตเนสต่อคร้ัง 0.0073 /  
ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 

   รูปแบบสถานบริการฟิตเนต 0.1848 
 

/ 

ราคาการใชส้ถานบริการฟิตเนส 0.0059 / 
 ลกัษณะของสถานท่ีใชส้ถานบริการฟิตเนส 0.4562 

 
/ 

การส่งเสริมการขายท่ีใชบ้ริการสถานบริการ
ฟิตเนส 0.0181 / 
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เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 0.0001 /  

ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัท่ีใชส้ถานบริการฟิตเนส 0.0325 /  

แรงจูงใจท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส 0.6639  / 
 
อธิปรายผลการวจัิย 

1 . ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัพบวา่ เพศ และ อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสิน
ใชส้ถานบริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 
สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นบางปัจจยักบังานวิจยัของ  
ธารารัตน์ แสงดาว (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีต่อการออกก าลังกายของสมาชิกท่ีมาใช้
สถานบริการ คลาค แฮทช์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์  ในเขตจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ  อาชีพ   มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจท่ีมี
ต่อการออกก าลงักายของสมาชิกท่ีมาใชส้ถานบริการ คลาค แฮทช์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์   
              2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันพบว่า สถานการณ์ใช้บริการสถานบริการฟิตเนส  

ประสบการณ์การใช้บริการสถานบริการฟิตเนส  วตัถุประสงค์ท่ีใช้สถานบริการฟิตเนส  ความถ่ี

ระยะเวลาใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

มีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภค ในขณะท่ีลกัษณะการมา

ใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส  ช่วงเวลาท่ีใช้บริการสถานบริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจใช้สถานบริการฟิตเนสซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ รุจิพจน์ อินทร์

สุวรรณ (2555) ท่ีพบว่าพฤติกรรมการใช้บริการท่ีศูนยอ์อกก าลงักาย อนนัต์ไลน์ ฟิตเนสของกลุ่ม

ผูต้อบแบบสอบถาม เกิดจากพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถ่ีในการใช้บริการและความพึง

พอใจ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักาย อนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส 

3. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างพบวา่ ราคาการใชส้ถานบริการฟิตเนส การส่งเสริม
การขายท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนส เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการสถานบริการฟิตเนส ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั
ท่ีใช้บริการสถานบริการฟิตเนสท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05    มีผลต่อ
แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการฟิตเนสของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิ
รวิชญ์ จนัทรนิมิตร (2556( พบวา่  ลกัษณะการใชบ้ริการศูนยฟิ์ตเนสเซ็นเตอร์ สนามกีฬาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัแพร่ ดา้นอุปกรณ์สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้น
การบริการ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการศูนยฟิ์ตเนสเซ็นเตอร์ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัแพร่ 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

452 
 

ข้อเสนอแนะงานวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และอาชีพ เพื่อสามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของ
สถานบริการฟิตเนส ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 2. ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีแตกต่างกันด้านการสมัครเป็นสมาชิก 
ประสบการณ์การใช้บริการ วตัถุประสงค์ท่ีใช้บริการ   ความถ่ีจ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีใช้บริการ 
ระยะเวลาใชบ้ริการใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเช่ือมัน่และสามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ได ้
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ราคาการใช้สถานบริการฟิตเนส การส่งเสริมการ

ขายท่ีใช้บริการสถานบริการฟิตเนส ความพึงพอใจท่ีใช้บริการสถานบริการฟิตเนส ส่ิงท่ีลูกค้า

คาดหวงัท่ีใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสสามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการพฒันา

แนวทางส่งเสริมการตลาด การจดัท าโปรโมชัน่  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1.ควรมีการศึกษาถึงความไดเ้ปรียบทางกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานบริการฟิตเนสท่ี
ไดรั้บความนิยม  

 2.ศึกษาแนวทางในการแข่งขนัทางธุรกิจประเภทสถานบริการฟิตเนสท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

  3.ศึกษาถึง รูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงไปของสถานบริการฟิตเนสท่ีสามารถ
แข่งขนัไดใ้นอนาคต ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงผูบ้ริโภค สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และค่านิยม
ในขณะนั้น 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภควยัท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

FACTORS AFFECTING CAR PURCHASING DECISIONS OF WORKING AGE 
IN BANGKOK AREA 

 

อชิยา แก้วทองมา 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีดงัน้ี 1( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผู ้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 2( เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 3( เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ท  าการวิจยั โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรทั้งส้ิน 400 ราย โดยเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบาย ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ONE WAY ANOVA เพื่อหาค่า T-test และ F-test ค่า Sig และค่า
วดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

การวิจยัพบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตส่์วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 24 – 29  
ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 30,000บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ผูบ้ริโภควยั
ท างานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา ด้านแหล่งขอ้มูล และด้านโปรโมชั่นท่ีแตกต่างกนั และส่วนใหญ่ปัจจยัด้าน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัรถยนต ์ดา้นความเหมาะสมคุ่มค่า ยี่หอ้ และขนาดเคร่ืองยนตท่ี์แตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: รถยนต์  ,การตดัสินใจ ,ส่วนประสมทางการตลาด  
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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. 

1 . บทน า 
 ในปัจจุบนัรถยนตถื์อวา่เป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงในการด ารงชีวติเป็นอยา่งมาก ท าให้
เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึง อีกทั้ งยงัแสดงถึง
ภาพลักษณ์ในสังคม ค่านิยมท่ีบ่งบอกความเป็นตวัคุณ และรถยนต์ยงัมีบทบาทส าคญัต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง การ
ติดต่อการคา้ การคมนาคมขนส่ง และใชใ้นการประกอบธุรกิจต่างๆ ซ่ึงเห็นไดว้า่รถยนตเ์ป็นสินคา้
ท่ีมีการบริโภคอยา่งต่อเน่ืองไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไร โดยการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ของผูบ้ริโภคจะแตกต่างกนั เกิดจากปัจจยัหลายๆดา้น เช่น สี รูปแบบ หรือฟังชัน่ต่างๆของรถยนต ์
รายได ้รสนิยม และประโยชน์จากการใชง้าน ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าให้ตนเองไดรั้บความสะดวกสบายสูง
ท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสังคมเมืองท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง มีการบริโภครถยนตเ์พิ่มข้ึน และ
ราคาน ้ ามนัถูกปรับลดลงจากเดิมอย่างมากในปัจจุบนั และมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยาน
ยนต์อย่างรวดเร็ว ผูผ้ลิตจึงผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาเป็นจ านวนมาก เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่อยา่งไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ณ สถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลท า
ใหก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภคจึงมีความละเอียดรอบคอบมากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2 . เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3 . เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1 .สามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เพื่อวางแผนการส่งเสริมการขาย กลยุทธทางการตลาด เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ได ้
 2 .สามารถน าไปเป็นขอ้มูลการวิจยัไปพฒันาและขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย สถานท่ีจดั
จ าหน่าย ช่องทางการใหข้่าวสารเก่ียวกบัรถยนต ์และการบริการหลงัการขายได ้

3. สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการออกแบบรถยนต์ เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายใหธุ้รกิจได ้
 
สมมติฐานการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1 . ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลแตกต่างกนั 

2 . ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 

3 . ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ ประเภทรถยนต ์ยีห่อ้รถยนต ์ขนาดเคร่ืองยนต์
และ อตัราการกินเช้ือเพลิงท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 
การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภควยั
ท างานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น 

3   . ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลและท าการประมวลผล
วเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานโดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 – เดือนเมษายน 2559 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
 เจมิญา อติชาติมณี, 2552 :12  (อา้งอิงใน เดชา ศิลปะสนอง ,2557 : 8(  กล่าวว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญัได้แก่ เพศ อายุ วฏัจกัรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ รายได ้รูปแบบการดาเนินชีวติ บุคลิกภาพและมโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
-เพศ    -ระดบัการศีกษา  
-อายุ    -อาชีพ  
-สถานภาพ   - รายได ้

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภควยั
ท างาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
-ดา้นผลิตภณัฑ์  ( Product(  
-ดา้นราคา  ( Price( 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Place) 
-ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ( Promotion( 
 

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
-ภาพลกัษณ์  -ประเภทรถยนต ์
-ยี่หอ้รถยนต์  -ขนาดเคร่ืองยนต ์

-อตัราการกินเช้ือเพลิง  
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- เพศ ( Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ 
รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนความตอ้งการต่างๆ 

- อายุ ( age) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจบริโภคของบุคคลยอ่มแปรเปล่ียนไป
ตามระยะเวลาท่ียงัมีชีวติอยู ่

- การศึกษา ( Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ี
เก่ียวกบัพฤตกรรมของบุคคล 

- วฎัจกัรชีวิตครอบครัว ( Family Life Cycle) หมายถึง การเร่ิมตน้ชีวติครอบครัวไปจบลงท่ี
การส้ินสุดชีวติครอบครัว แต่ละช่วงของวฏัจกัรชีวิตครอบครัว ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรม
การซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 

- อาชีพ ( Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีทาใหต้อ้งบริโภค
ผลิตภณัฑแ์ตกต่างไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ 

- รายไดส่้วนบุคคล ( Personal income) รายไดส่้วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
 
ทฤษฎด้ีานพฤติกรรมการบริโภค 
 ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความ
ตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s 
Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค จะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้อยูท่ี่มี
ส่ิงมากระตุ้นท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase 
Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ .2538 อา้งถึงใน ชยัณรงค์ ทรายค า, 2552 หนา้ 8) ส่ิงมากระตุน้ท าให้
เกิดความตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) 
 
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543 , หน้า 26 ( ยงัไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า 
หมายถึง ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกได้
ดงัน้ี    

1 . ผลิตภณัฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  
     2 . ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน 
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ  
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3 . ช่องทางการจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท าให้มี 
ผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจ  าหน่าย 
แพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าใหผู้บ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่อ 
อิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์ 

4 . การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อ 
ผูบ้ริโภค ไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให ้
ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหาสินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดม้นัสามารถส่งมอบให้ได้
มากกว่า สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือได้ข่าวสารหลงัการซ้ือเป็นการยืนยนัว่าการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้
ถูกตอ้ง จากเคร่ืองมือทางการตลาดหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัของกลยุทธ์การตลาด 4 ประการ ท่ี 
เรียกวา่ ส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix) หรือเรียกสั้ น ๆ วา่ 4P’s คือ Product, Price, Place, 

Promotion ในการสนองความพึงพอใจของบุคคล และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 
ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (AIDA) (St.Elmo Lewis, 1898 อา้งถึงใน ณภทัคอร ปุณยา
ภาภสัสร, 2551)  
1. ความตั้งใจ (Attention) เร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งรู้จกัสินคา้และบริการนั้นก่อน ซ่ึงก็เกิดข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินคา้แลว้ก็ยงัไม่เพียงพอผูบ้ริโภคตอ้งถูกเร้า ความสนใจ 
จนสามารถแยกแยะสินคา้นั้นออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด  
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนา ท่ีจะได้
ครอบครองสินคา้นั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ีสินคา้นั้นเสนอ ให้
หรือเกิดจากการเห็นหนทางแกปั้ญหาท่ีมีอยูท่ี่สินคา้นั้นหยบิยืน่ให ้  
4. การกระท า (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแล้ว กระบวนการซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ 
ผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้ จากแนวคิดการตดัสินใจ  
สรุปไดว้า่การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะซ้ือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดย
มีปัจจยัคือขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้ สังคมและกลุ่มทางสังคม ทศันคติของ ผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส 
ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท า 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สุดสายใจ พุธวฒันา (2542 (ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนตน์ัง่ใหม่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการซ้ือรถยนตน์ัง่ใหม่ คือ ราคาไดต่้อเดือนของ
เจา้ของรถยนต ์และราคารถยนตน์ัง่เก่ามีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือรถยนตน์ัง่ใหม่ในทิศทาง
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เดียวกนั และราคารถยนต์นัง่ใหม่ และค่าบ ารุงรักษารถยนตมี์ความสัมพนัธ์กบัความซ้ือรถยนตใ์น
ทิศทางตรงขา้ม 

สฤษด์ิพงษ์ เพ่งเล็งผล  (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ รถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลของกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ผลการศึกษาพบว่า ระดับรายได้ ระดับ  ฐานะทาง
ครอบครัวและรูปแบบการด าเนินชีวิต ส าหรับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท  

จุลินทร์ พุดตานเล็ก (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นัง่ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัของปัจจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้าน ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ โดย
ผูบ้ริโภคจะให้ ความส าคญักบัความแข็งแกร่ง ความปลอดภยัในการขบัข่ี การหาอะไหล่ง่ายการ
รับประกัน และรูปทรง การออกแบบ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น ความน่าเช่ือถือและการ
ให้บริการดีรวดเร็วของตวัแทนจ าหน่ายและศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุง ดา้นการส่งเสริม การตลาด เช่น 
การท าประกนัภยัชั้นหน่ึงฟรี และการใหส่้วนลดเงินสด การแถมอุปกรณ์ตกแต่ง 
 
วธีิด าเนินงานวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลท่ีใชว้จิยั 
 แหล่งขอ้มูลในการวิจยคัร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก ขอ้มูลท่ีเก่ียว
รวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภควยัท างานท่ีซ้ือ
รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมนฑล จ านวน 400 ราย โดยใชวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling Random) และขอ้มูลทุติยภูมิขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจาก
หนงัสือ วทิยานิพนธ์ รายงาน การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 .การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่มตวัแปรโดยใชก้ารค านวณและ
การวเิคราะห์ผน่โปรแกรม Excel โดยสถิตินั้นแบ่งเป็น 2ส่วน  

1 . สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics  (โดยใช้สถิติการค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: SD)  และค่ าแปรปรวน 
(Variance( 
2 . สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics  (เพื่อในการทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติค่า One-way 

ANOVA, T-test, F-test ค่า Sig ใน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์แยกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

3 .1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีช่วงอายุ 24-29 ปีมากท่ีสุด 

จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 โดยมีสถานภาพโสด จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รายได้ส่วนใ หญ่น้อยกว่า 30, 000 บาท 

จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  
3 .2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ค านึงถึงรูปแบบรถยนต์ /การออกแบบภายในห้องโด ยสารมากท่ีสุด จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ

62.75 ราคารถยนต์ท่ีตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด มากกว่า 700,000บาท จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ
45.25 สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือรถยนตคื์อ Dealer ใกลบ้า้นมากท่ีสุด จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 

ส่วนใหญ่นิยมผอ่นกบัสถาบนัการเงิน จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัรถยนต์ จ  านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ มากกวา่3เดือนข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 
และโปรโมชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ การให้ส่วนลดเงินสด แถมอุปกรณ์ตกแต่ง จ านวน 

150 คน คิดเป็นร้อยละ37.50 รองลงเป็นขอ้เสนอเงินดาวน์ และอตัราดอกเบ้ียต ่า จ  านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.00  

3 .3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัขอ้มุลด้านปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
พิจารณาซ้ือรถยนตจ์ากความเหมาะสมต่อการใชง้านมากท่ีสุด จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 
ประเภทรถยนตท่ี์ไดรั้บการสนใจมากท่ีสุดคือ รถเก่งหรือSUV จ  านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ยหี้อรถยนตท่ี์เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือฮอนดา้ จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

ขนาดเคร่ืองยนต์ท่ี 1,600-1.800ซีซี จ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และอตัราการเผาผลาญ
เช้ือเพลิงท่ีตอ้งการส่วนใหญ่คือ 20กิโลเมตร/ลิตร จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ31.50   

 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี1 ผู ้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่าง
กนั 
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พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้
มีค่า Sig น้อยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ที ้่แตกต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ดา้นสถานภาพ มีค่า Sig มากกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 โดย
ปัจจยัดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นแหล่งขอ้มูล และดา้นโปรโมชัน่มีค่า Sig นอ้ย
กว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นแหล่งขอ้มูล และ
ดา้นโปรโมชั่นท่ีแตกตก่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ดา้นการค านึงถึงความตอ้งการ 
ด้านสถานท่ีซ้ือรถยนต์ วิธีการช าระเงิน ด้านระยะเวลาการตดัสินใจในการซ้ือรถยนต์มีค่า Sig 
มากกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยดา้นการค านึงถึงความตอ้งการ ดา้นสถานท่ีซ้ือรถยนต ์วิธีการ
ช าระเงิน ด้านระยะเวลาการตดัสินใจในการซ้ือรถยนต์ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 
พบวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของรถยนต ์ยีห่้อรถยนต ์และขนาดเคร่ืองยนต ์มีค่า Sig 
น้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ยกเวน้ ประเภทของรถยนต ์และอตัราการกินเช้ือเพลิงมีค่า Sig มากกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดย
ประเภทของรถยนต์ และอตัราการกินเช้ือเพลิงท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
อภิปรายผล 
จากการวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดน้ าแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบผลการวจิยั
ดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 
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 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์อง
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีปัจจยัดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ
และรายได ้เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เม่ือพิจารณาถึงดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได้ สถานภาพ ท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาณุวฒัน์ ชุ่มช่ืน (2555 (ไดว้จิยัเร่ืองพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ รุ่นพรีอุส ( Prius  (ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดส้ถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ รุ่นพรีอุส (Prius  (ของผูบ้ริโภค  
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีปัจจยัดา้นราคา ดา้นแหล่งขอ้มูล 
และดา้นโปรโมชัน่เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์อง
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เม่ือพิจารณาถึงดา้นราคา ดา้นแหล่งขอ้มูล และดา้นโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรา พฒัคุม้ (2556(ไดว้จิยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุ่์น
ประหยดั(Eco-Car)ของขา้ราชการครู ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ดา้นราคา ดา้นแหล่งขอ้มูล 
และดา้นโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตรุ่์นประหยดั(Eco-Car)ของ
ขา้ราชการครู 
3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีปัจจยัดา้นความเหมาะสม ยีห่อ้ และขนาด
เคร่ืองยนตเ์ท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เม่ือพิจารณาถึง ดา้นความเหมาะสม ยีห่อ้ และขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิตะวนั รัตนพงศ ์ (2556(ไดว้จิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์

ยี่หอ้ต่างๆ ของประชาชนในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยพบวา่ความเหมาะสม ยีห่อ้ และ
ขนาดเคร่ืองยนตท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผู้้้บริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 ผลการศึกษามีส่วนช่วยใหย้นืยนัวา่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็น 
ปัจจยัพื้นฐานในการแบ่งตลาดก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางคุณลกัษณะ
ดงักล่าว ท าใหบุ้คคลต่าง ๆ มีความคิดเห็น ทศันคติ หรือความช่ืนชอบท่ี แตกต่างกนั โดยอา้งอิงจาก
ผลการทดสอบสมติฐานท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนใหญ่มีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทางการประกอบการ จึงตอ้งให้ความส าคญักบั
ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี เพื่อใหไ้ดก้  าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ ใหมี้ความน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาด 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 
  เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรท าการวิจยัเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
รักาฐานขอ้มูลให้มีความทนัสมยัตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
รถยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบเหนือ
คู่แข่งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 
  เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรท าการวิจยัเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
รักาฐานขอ้มูลให้มีความทนัสมยัตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ
รถยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบเหนือ
คู่แข่งต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTOR EFFRCTING CUSTOMER’S DECISION ON BUYING 
THE SECOND HAND CONDOMINIUM IN BANGKOK METROPOLIS AND SUBURBS 

 

พชร บุญธรรม 
นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมีวตัถุประสงค์คือ (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2( 

เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการซ้ือคอนมิเนียมมือสองท่ีมีต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3( เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีสนใจ และใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองหรือก าลงัจะตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จ านวน 400 คน ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ี

ไดม้าท าการวิเคราะห์โดยใช ้(1( การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่อท าการหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2( การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการ

หาค่าที ค่าเอฟ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA(  
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การศึกษาวิจยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (1( เป็นเพศหญิง (2( มีอายุในช่วง 26-

35 ปี (3( มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (4( มีสถานภาพโสด (5( มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

และ (6( รายไดต่้อเดือน  25,001 – 35,000 บาท 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่   (1(  อายุ และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2( แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูล ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  (3( ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ์ และ ระดบัราคา ท่ีแตกต่างกนัมี

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ค าส าคัญ คอนโดมิเนียม,  ทีอ่ยู่อาศัย,  อสังหาริมทรัพย์, 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 

 

บทน า 

เน่ืองจากปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัภายในเขตเมืองไดเ้พิ่มทวีมากข้ึน  อนัเป็นผลมาจากการ

เพิ่มของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว และมีการอพยพจากชนบทสู่เมืองเพื่อเขา้มาหางานท าเพิ่ม

มากข้ึน   ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงก่อความเดือดร้อนให้แก่ 

ประชาชนท่ีอยู่ตามชานเมือง แต่ตอ้งเดินทางเขา้มาท างานในเมืองอยา่งมาก รวมทั้งปัญหาท่ีดินใน

เขตเมืองมี ราคาแพงโดยเฉพาะในยา่นธุรกิจท าให้มีความจ าเป็นทีจะตอ้งสร้างตึกให้สูงข้ึน เพื่อให้

การใชท่ี้ดินในเขตเมือง ไดรั้บประโยชน์คุม้ค่าทั้งรัฐบาลเองก็ได ้เล็งเห็นประโยชน์ในระบบอาคาร
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ชุดซ่ึงไดใ้ช้และประสบความส าเร็จมาแลว้ในต่าง ประเทศ  จึงไดคิ้ดริเร่ิมท่ีจะน าระบบกรรมสิทธ์ิ

อาคารชุดมาบังคับใช้เป็นกฎหมายซ่ึง สอดคล้องกับนโยบายของการเคหะแห่งชาติท่ีต้องการ

กฎหมายอาคารชุดเพื่อให้ผู ้เช่าซ้ืออาคารแฟลตของการเคหะแห่งชาติไดก้รรมสิทธ์ิในอาคารแฟลต

นั้นและตอ้ง การจะตดัภาระเร่ืองการดูแลบ ารุงรักษาอาคารแฟลตเหล่านั้นดว้ย 

โดยจากสภาพเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของสังคมเมืองในปัจจุบนั การยา้ยท่ีอยูอ่าศยัเขา้มา

เพื่อหางานท าในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางและแหล่งรวมของเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ของไทย ท าให้ประชากรในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะสูงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆอย่างต่อเน่ือง ท าให้

ความตอ้งการส าหรับการอยูอ่าศยัก็เพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง ชีวิตท่ีตอ้งเร่ง

รีบและการแข่งขนัท่ีสูง ประกอบกบัปัญหาการจราจรซ่ึงส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตในสังคม

เมืองเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และการเลือกท่ีอยู่อาศยัก็เป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงเปล่ียนแปลงตามไป

ด้วย เช่นการเลือกท่ีอยู่อาศัยใกล้ท่ีท างาน ใกล้ระบบขนส่งมวลชนต่างๆ เพื่อให้การเดินทาง

สะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยดัเวลาในการเดินทางอีกด้วยคอนโดมิเนียมจึงเป็นท่ีอยู่อาศยั

ทางเลือกหน่ึงซ่ึงไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

โดยสถานการณ์คอนโดมิเนียมมือสองช่วงคร่ึงแรกปี 2558 เติบโตไดดี้ สะทอ้นก าลงัซ้ือ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีอย่างต่อเน่ือง มีการปรับข้ึนของราคาขายเฉล่ียมากถึงร้อยละ 30 แต่ยงัคงต ่ากว่า

ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมท่ีเปิดใหม่ ปรับข้ึนร้อยละ 40 โดยคอนโดมิเนียมท่ีมีอายุ 6-10 ปี มีอตัรา

การปรับตัวของราคาเฉล่ียดีท่ี สุด จากต้นทุนการก่อสร้างเดิมท่ีไม่ สูงมากเท่าปัจจุบัน พบ

คอนโดมิเนียมโซนพญาไท ราชเทวี อนุสาวรีย ์มีราคาขายเฉล่ียสูงสุด คาดคร่ึงปีหลงัยงัคงเติบโตได้

ดีจากความตอ้งการคอนโดมิเนียมมือสองท่ีมีอยู่อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะโซนในเมืองท่ีมีพื้นท่ีใน

การพฒันาท่ีค่อนขา้งจ ากดั 

ส าหรับคอนโดมิเนียมมือสองท่ีมีการปรับเปล่ียนของราคาขายเฉล่ียเทียบกบัราคาเปิดตวั

โครงการสูงสุด ได้แก่ คอนโดฯ ท่ีมีอายุของตวัอาคารอยู่ระหว่าง 6-10 ปี เน่ืองจากในช่วงเวลา

เปิดตวัของโครงการยงัไม่มีการขยบัของตน้ทุนการก่อสร้างสูงมากนกั โดยเฉพาะราคาท่ีดิน แต่ตวั

โครงการตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลแ้นวรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก ประกอบกบัมีการดูแลรักษาอาคารท่ี

ค่อนขา้งจะชดัเจน จึงสามารถปรับราคาซ้ือขายเพิ่มข้ึนตามโครงการใหม่ในบริเวณนั้นๆ ไดไ้ม่ยาก 

โดยมีราคาขายปรับตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 48 อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ คอนโดฯ มือสองท่ีมีอายุ

อาคารตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป แมส้ภาพอาคารอาจจะขาดการบ ารุงรักษาไปบา้ง แต่เน่ืองจากอยูใ่นท าเลท่ี
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มีศกัยภาพ และหาท าเลท่ีจะมาแทนท่ีไดล้ าบาก โดยมีราคาขายปรับตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 38 

อนัดบัถดัมา เป็นโครงการคอนโดฯ สร้างเสร็จพร้อมอยู ่อายอุาคารตั้งแต่ 1-5 ปี ซ่ึงสภาพโดยรวมยงั

ดูใหม่อยู่ โดยมีราคาขายปรับตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 33 สาเหตุท่ีราคาขายปรับตวัข้ึนไดน้้อย

ท่ีสุดนั้น เน่ืองจากคอนโดฯ กลุ่มน้ีไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนท่ีปรับเพิ่มข้ึนแลว้นัน่เอง แต่เพราะ

ตั้งอยู่ในท าเลท่ีดีมากจึงท าให้ลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายส่วนต่างของท าเล และอนัดบัสุดทา้ย เป็นกลุ่ม

คอนโดฯ ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ยงัไม่พร้อมเขา้อยูอ่าศยั แต่มีการเปล่ียนมือโอนสิทธิ ขาย

ใบจองสิทธิ ราคาเฉล่ียจึงปรับเพิ่มข้ึนไม่มากนกั เน่ืองจากราคาเปิดขายไดร้วมตน้ทุนการก่อสร้างท่ี

ปรับข้ึนใหม่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีราคาขายปรับตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 16 

จากเหตุผลดงักล่าว หากผูป้ระกอบการต่างๆ และผูท่ี้ตอ้งการขายคอนโดมิเนียมมือสอง 

ทราบถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูบ้ริโภค ก็มีแนวโนม้ท่ี

จะท าให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง ทั้งในดา้น พฤติกรรมการซ้ือ, ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาด และ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ และสามารถน าขอ้มูลต่างๆท่ี

ได้รับนั้ นน ามาการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค และจะท าใหธุ้รกิจตลาดคอนโดมิเนียมมือสองเติบโตไดน้ัน่เอง 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านพฤติกรรมในการซ้ือคอนมิเนียมมือสองท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ โดย

ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจคอนโดมิเนียม สามารถน าไปปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้

มีมาตรฐาน 
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2. เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของผู ้บริโภค ให้ผู ้ประกอบการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจคอนโดมิเนียม ใชส้ร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในการวางแผนและ

ก าหนดกลยทุธ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ โดยผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจ

คอนโดมิเนียม ไปใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษา และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

สมมติฐานงานวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, สถานภาพโสดสมรส, อาชีพ 

และรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการซ้ือคอนมิเนียมท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือ

สอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย Product, Price, Place และ Promotion ท่ี

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แตกต่างกนั 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการก่อกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วน ๆ 
โดยแต่ละส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ในทรัพยส่์วนบุคคล คือ ห้องชุดและหมายความรวมถึงส่ิง
ปลูกสร้าง หรือท่ีดินท่ีจดัไวเ้ป็นเจา้ของห้องชุดแต่ละราย และกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง คือ
ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่ห้องชุด ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด และท่ีดินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีไวเ้พื่อใช้หรือ
เพื่อประโยชน์ร่วมกนัส าหรับเจา้ของร่วม 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม หมายถึง กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลในการเลือกแนวทาง
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม หรือพอใจเพื่อท่ีจะไดน้ าไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาได ้
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พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ บริการ โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล 
(เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน( 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม หรือ 4P’s อนัได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ          

         ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ  2. อาย ุ3. ระดบัการศึกษา 
4.สถานภาพการสมรส 5.อาชีพ 6.รายได ้

     

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 
ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

พฤติกรรมในการซ้ือคอนโดมิเนียม 
1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
2. แหล่งขอ้มูลท่ีคน้หา 
3. จ านวนคร้ังท่ีเยี่ยมชมคอนโดหรือ

สภาพคอนโด 
4. ระยะเวลาในการตดัสินใจ 
5. ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
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แนวคิดและทฤษฏี 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

คอตเลอร์ ฟิลลิป  (Kotler. 2546 : 24) ได้ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด
หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม
การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ของกิจการส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น  4 กลุ่ม ดังท่ี รู้จักกันว่าคือ 4P’s อันได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์  (Product)ราคา  (Price) ช่องทางการจัดจ าห น่ าย  (Place) การส่ งเส ริมการตลาด 
(Promotion) 

เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 11) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี
สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้ และ
ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้
และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง ท่ีเรียกว่า ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซ่ึงประกอบด้วย 
4P’s  

แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค 

คอตเลอร์ ฟิลลิป (Kotler. 2546 : 67) ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
(Consumer buying behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภคคนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลหรือครัวเรือนท่ีท าการซ้ือสินคา้และบริการส าหรับการบริโภคส่วนตวั 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ; และคณะ  (2546 :192) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค 
(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiff man and 
Knuk. 2000 : G-3) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และ
บริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา  (Solomon. 2002 : 528) 
หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจของการกระท าของผูบ้ริโภค  ดว้ยเหตุผลหลาย
ประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ 
(2) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด(Marketing concept) คือ การท าใหลู้กคา้พึงพอใจ ดว้ย
เหตุน้ีเราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้
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บทความเร่ือง หลกั ซ้ือคอนโดมือสอง เอาไว้ลงทุนหรืออยู่อาศัยเอง 

ถ้าพูดถึงเร่ืองของการเลือกซ้ือคอนโด ในยุคของดิจิตอลปี 2016 แบบน้ี จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมของการเลือกซ้ือเปล่ียนไปจากเดิมมาก รวมถึงส่ือรวดเร็วมากกวา่เดิม พฤติกรรมการอยู่
อาศยัมกัจะนิยมในส่วนของคอนโดมากกว่าการอยู่บา้น เป็นเพราะในเร่ืองของการเดินทาง ท าเล 
สะดวกต่อการใชชี้วติ ในส่วนของราคา ณ ปัจจุบนัตอนน้ีถา้อยูใ่นท าเลท่ีใกลร้ถไฟฟ้า ราคาค่อนขา้ง
ท่ีจะสูง ท าให้หลายๆคน สนใจท่ีจะ ซ้ือคอนโดมือสอง ท่ีราคาพอจบัตอ้งได ้และไดท้ าเลท่ีดี บางคน
จะซ้ือไวเ้พื่ออยู่อาศยัหรือไวล้งทุน ส าหรับผูล้งทุนสามารถซ้ือแลว้ปล่อยเช่าไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอให้
คอนโดสร้างเสร็จก่อนไม่มีค่าเสียโอกาส ถ้าเราเทียบกับคอนโดท่ียงัไม่ได้สร้าง การลงทุนใน
คอนโดท่ีสร้างเสร็จแลว้นั้น เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีชอบความเส่ียงน้อยๆ หลกัของการซ้ือคอนโด
มือสอง มีเป้าหมายหลกัๆอยู ่2 อยา่งคือ ซ้ือเพื่อลงทุน และ ซ้ือเพื่ออยูอ่าศยัจริง 

ส่ิงทีต้่องพจิารณาซ้ือคอนโดเพ่ือลงทุนหรือเกง็ก าไร มีดังนี ้

1. เลือกท าเล 

ควรเลือกท าเลท่ีสามารถให้ผลตอบแทนในการปล่อยเช่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนสูง
ท่ีสุด (Yield%) หรือผลตอบแทนไม่ควรต ่ากวา่ 4% หากพบทรัพยบ์างท าเลสามารถให้ผลตอบแทน
ได ้7-10% ยิ่งดี โดยโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมมือสองมกัตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดีกว่า เม่ือเทียบกบั
โครงการเปิดใหม่ในยา่นเดียวกนั เน่ืองจากท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันานั้นมีอยูค่่อนขา้งจ ากดั ท า
ให ้ผูป้ระกอบการท่ีเปิดโครงการก่อน มีโอกาสเลือกผนืท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาดีกวา่ 

2. ประมาณการราคาขายในอนาคต 

ผูซ้ื้อสามารถเห็นหอ้งจริงท่ีสร้างเสร็จแลว้ เห็นสินคา้ของจริง วสัดุ และฝีมือการก่อสร้างวา่
ถูกใจหรือไม่แลว้ ยงัสามารถดูการบริหารหลงัการขายของนิติบุคคล ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด ซ่ึงถือ เป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณา การตดัสินใจซ้ือห้องชุดท่ีจะสามารถข้ึนราคาได้
มากกว่า 10% จากตอนซ้ือ ภายใน 3 ปี แรก หากท่านค านวณดูแลว้ห้องชุดน้ีราคาสูงเกินไปจนไม่
สามารถข้ึนราคาได ้หรือดูแลว้ความเจริญยงัมาไม่ถึงภายใน 3 ปี ลองทบทวนดูใหม่เพราะในระยะ
ยาวอาจจะไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

3. ศึกษาความตอ้งการของผูเ้ช่า ตอ้งแม่นย  า “ผูเ้ช่า” 

โดยท าการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผูเ้ช่าท่ีเราคาดหวงัมาเป็นลูกคา้ ว่าเป็นกลุ่มใด กลุ่ม
คนท างาน ครอบครัวใหม่ คนญ่ีปุ่น จีน เกาหลี ยุโรป หรือ คนไทย เพราะแต่ละเช้ือชาติก็มีความช่ืน
ชอบในบางส่ิงท่ีแตกต่างกนั เช่น คนญ่ีปุ่น ในห้องชุดตอ้งมีอ่างอาบน ้ า คนยโุรปชอบการวา่ยน ้ า ถา้
เราซ้ือคอนโดมือสอง ภาพรวมโครงการอยูใ่นสภาพท่ีดี และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดูแลว้ปลอดภยั โดยให้



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

475 
 

เลือกเหมือนเป็นผูอ้ยูเ่อง จะเห็นการบริหารงานของ นิติบุคคลอยา่งครบวงจร ถา้ผูเ้ช่าซ้ือสามารถใช้
การบริการส่วนกลาง ไม่วา่จะเป็นสระวา่ยน ้า ฟิตเนต ส่วนกลางต่างๆท่ีใหบ้ริการผูเ้ช่าได ้

ส าหรับส่ิงทีต้่องพจิารณาซ้ือคอนโดเพ่ืออยู่อาศัยจริง มีดังนี ้

1. ราคาห้อง 

ควรซ้ือในราคาเท่าไหร่ดี? หากเป็นการซ้ือเพื่อการอยูอ่าศยั ราคาท่ีควรจะซ้ือจึงข้ึนอยูก่บั
ความพึงพอใจและความสามารถในการซ้ือของแต่ละท่าน เพราะหากเป็นคอนโด ท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบครัน การตกแต่งดว้ยวสัดุระดบัพรีเม่ียม หรูหรา ก็จะมีราคาสูงกวา่อาคารทัว่ไปใน
ละแวกเดียวกนั บรรยากาศภายในหอ้ง ไม่อึดอดั โปร่งโล่ง รู้สึกสบายเวลาอยูอ่าศยั สภาพของหอ้ง
ตอ้งดูใหม่ ไม่มีอะไรแตกหกั ทรุดโทรม ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งท าการตรวจเช็คสภาพภายในหอ้งใหดี้ก่อนท่ี
จะ ตดัสินใจซ้ือ ถา้ซ้ือไปแลว้จะมาขอแกไ้ขทีหลงั อาจจะยุง่ยากได ้

2. สังคมเพ่ือนบ้านและสภาพแวดล้อม 

ภาพรวมโครงการอยูใ่นสภาพท่ีดี และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดูแลว้ปลอดภยั โดยให้เลือกเหมือน
เป็นผูอ้ยูเ่อง ภายใตว้ธีิคิด เราอยูไ่ดไ้หม ถา้เราอยูไ่ม่ไดผู้เ้ช่าก็อยูไ่ม่ไดเ้หมือนกนั โดยในการ เลือก
คอนโดฯมือสองท่ีเหมาะกบัตวัเอง ส่ิงท่ีเราจะพลาดไม่ไดคื้อเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส ารวจใหร้อบๆ ทุก
พื้นท่ี ทุกช่วงเวลา ปลอดภยัหรือไม่ มีท่ีทิ้งขยะ คลองน ้าเสีย เสาไฟฟ้าแรงสูง วดัและ เมรุเผาศพ 

3. ความคุ้มค่า 

ความคุม้ค่าของการซ้ือคอนโดฯมือสองอยูท่ี่วตัถุประสงค ์ถา้ซ้ือเพื่ออยูเ่องก็ตอ้งดูงบ 
ประมาณเป็นส าคญั และเช็คดูค่าใชจ่้ายส่วนกลางดว้ยวา่แพงเกินไปหรือไม่ 

สุดทา้ยของการพิจารณาซ้ือคอนโด คือเร่ืองของก าลงัการจ่าย กูน้อ้ย ผอ่นยาว เม่ือ
ค านวณออกมาคุม้ค่า จ่ายดอกเบ้ียต ่า อยา่กูเ้กินก าลงัความสามารถในการผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย
มากกวา่เงินตน้ทั้งน้ีในส่วนของเร่ืองน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการพิจารณามากท่ีสุด 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

  ในการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อหาข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงได้

ท าการศึกษาในเร่ือง การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากและผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเสมือนเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลแล้วผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ออกมาเป็นตวัเลข และน ามา

วเิคราะห์กบัสมมติฐานของงานวจิยัท่ีตั้งไว ้
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การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน่ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความตอ้งการซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นงานศึกษางานวจิยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ท่ีมีความตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากการค านวณโดยใช้สูตรท่ีไม่ทราบค่า

สัดส่วนประชากร (P( (กลัยา วาณิชยบ์ญัชี.2545:26( ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95 % จะมีความ

คลาดเคล่ือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ + 5 %ดังนั้ น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณได้เท่ากับ 385 

ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัการสูญเสียของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่

ครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าการเก็บตวัอยา่ง เพิ่มแบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 แหล่งข้อมูล (Source of Data( การวิจัยเร่ืองน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research( และการวิจัย เชิ งส ารวจ  (Exploratory Research( โดยมุ่ ง ศึ กษ าก ารตัด สิ น ใจ ซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสองของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหล่งข้อมูล (1( 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และ (2( แหล่งขอมูลปฐมภูมิ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีใช ้One-Way ANOVA โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test โดย

สถิติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1( สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวัแปรเชิงคุณภา ใชก้ารแจกแจงความถ่ี

และค่าร้อยละในการอธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และ (2( สถิติ

อา้งอิง ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.9 และ เพศชายเพียง

ร้อยละ 47.1 

2. อาย ุผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอาย ุ26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาอายุ 36-

45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.4 และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7 

3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อย

ละ 77.1 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยท่ีสุดต ่ากวา่ปริญญาตรี

คิดเป็นร้อยละ 2.9 

4. สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา มี

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 34.7 และนอ้ยท่ีสุด หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 0.7 

5. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.9 

รองลงมามีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหากิจ คิดเป็นร้อยละ 35.7 และน้อยท่ีสุด อ่ืนๆ คิด

เป็นร้อยละ 0.5 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 

35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 รองลงมา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 22.9 และนอ้ยท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
เพศ 0.09  √ 
อาย ุ 0.005 √  
ระดบัการศึกษา 0.00 √  
สถานภาพสมรส 0.13  √ 
อาชีพ 0.69  √ 
รายได ้ 0.21  √ 
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พฤติกรรมในการซ้ือ ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.68  √ 
แหล่งขอ้มูลท่ีคน้หา 0.00 √  
จ าน วนค ร้ัง ท่ี เยี่ ยมชม
คอนโดหรือสภาพบริเวณ
คอนโด 

0.47  √ 

ร ะ ย ะ เว ล า ใ น ก า ร
ตดัสินใจ 

0.09  √ 

ใครมี ส่ วน ร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 

0.35  √ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สภาพคอนโดมิเนียมท่ี
เลือกซ้ือ 

0.00 √  

ระดบัราคาท่ีเลือกซ้ือ 0.00 √  
ช่องทางในการเลือกซ้ือ 0.07  √ 
รูปแบบการส่งเสริมการ
ขายท่ีสนใจ 

0.18  √ 

 

5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-35 ปี ซ่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของดา้น อายุ และ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุนีย ์เจษฏาวรางกูล, ฐิตินันท์ วารีวนิช และดวงดา สราญรมย ์(2553( 

ศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการวงัทองกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน( พบวา่ อายุท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทั 
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วงัทองกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน( อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่อายุท่ีต่างกนั

ต่างก็มีความคิดเห็นในเร่ืองของการตดัสินใจซ้ือบา้นต่างกนั และงานวิจยัของ กฤษณะ กสิบุตร  

(2554( ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่า  ปัจจยัด้านการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ท าให้ระดับความส าคญัของกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั  

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียม ด้านแหล่งในการคน้หา

ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั  มีการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกนั 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และระดับราคาท่ี

แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

1. อายุ และ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาอายุ และ

ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด และเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัเหนือคู่แข่งได ้

2. แหล่งขอ้มูลท่ีหาขอ้มูล ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นพิจารณากลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ว่ามีพฤติพรรมในการคน้หาขอ้มูลอย่างไรบา้ง เพื่อให้การประชาสัมพนัธ์

โครงการไดมี้ประสิทธ์ิภาพ และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดสู้งสุด 

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์และ ระดับราคาท่ีแตกต่างกัน มีการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดคอนโดมิเนียมมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ และราคา 
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อย่างถ่ีถ้วนให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิด

ประสิทธ์ิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการวิจัย โดยมีการแบ่งพื้นท่ี  ตามเขต , ตามพื้นท่ี  หรือแบ่งเป็นโครงการ 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคแต่ละพื้นท่ี อาจมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไปค่อนขา้งมาก 

เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง และสามารถ

น ามาพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดสู้งสุด 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ย เช้ือชาติ 

ศาสนา อายุ และเพศ หรือศึกษาปัจจยัภายใน ซ่ึงประกอบไปด้วย แรงจูงใจ การรับ รู้ 

การเรียนรู้ ความเช่ือ ทศันคติ และบุคลิกภาพ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในการ

ตัดสินใจของผู ้บริโภค เพื่อน าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับมาปรับกลยุทธ์ เพื่อสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดสู้งสุด 
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ปีหลงัโตต่อเน่ือง. สืบคน้เม่ือ 2 เมษายน 2559, จาก http://www.manager.co.th/ 

หลัก ซ้ือคอนโดมือสอง เอาไว้ลงทุนหรืออยู่อาศัยเอง. สืบค้น เม่ือ 4 เมษายน 2559 , จาก
https://moneyhub.in.th/article/second-condominium-buying/ 

  

http://www.manager.co.th/
https://moneyhub.in.th/article/second-condominium-buying/
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ปัจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าทีพ่กัอาศัยของนักศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Motivation factors of student's rental housing in Bangkok and suburb  
 

ปนัดดา ปัทมโสภณ 
นกัศีกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเช่าท่ีพักอาศัยของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัทางดา้นพฤติกรรม ท่ีมีต่อปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจ
เช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   โดยวธีิการวิจยัแบบเชิงปริมาณ 
เก็บขอ้มูลสถิติ เป็นตวัเลข เก็บขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถามจากนกัศึกษาท่ีเช่าท่ีพกัอาศยัในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 400 คน ในเดือนเมษายน 2559 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติด้วยวิธี  T-Test, F-Test เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 19-20 ท่ีมาของรายได้

ส่วนใหญ่จาก พ่อแม่ และ ผูป้กครอง มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาชั้นปี

ท่ี 1 รูปแบบท่ีพกัอาศยัท่ีตอ้งการเช่าส่วนใหญ่เป็นอพาร์ทเมนท์ หรือหอพกั ราคาในการเช่าท่ีพกั

ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 3,000 บาท โดยส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลในการเช่าจากเพื่อนหรือญาติ ส่ิงท่ีช่วยจูงใจ

ให้เช่าส่วนใหญ่มาจากฟรีอินเตอร์เน็ต/เคเบิ้ลทีวี บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยั

ส่วนใหญ่คือพ่อ แม่ ช่วงเวลาในการเช่าท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่คือเปิดภาคเรียน/ยา้ยสถานท่ีเรียน 

เหตุผลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัมากท่ีสุดคือราคา วตัถุประสงคใ์นการเช่าท่ีพกัอาศยัคือ

ใกลส้ถานศึกษา ช่องทางส่วนใหญ่ในการเลือกใกลส้ถานศึกษาคือเช่าจากเจา้ของ/พนกังาน  ส่วน

ใหญ่จะจองท่ีพกัอาศยัโดยเขา้ไปท่ีบา้นหรือหอพกั โดยขอ้มูลจะสามารถบอกถึงแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได ้

ค าส าคญั: แรงจูงใจ นกัศึกษา เช่า ท่ีพกัอาศยั กรุงเทพและปริมณฑล 
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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 
 

บทน า 
  ท่ีพกัอาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยจ์ากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบนั  ประชากรมีการเคล่ือนยา้ยท่ีอยูอ่าศยัดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผูท่ี้มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างจงัหวดั  เพื่อความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการเดินทางไปท่ีท างานหรือ
สถานศึกษา  เป็นตน้  ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้ธุรกิจท่ีพกัอาศยัให้เช่าเกิดข้ึนอย่างมากมายทัว่
ประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจงัหวดัท่ีเป็นจุดศูนยร์วมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม และ
สถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปจนถึงจงัหวดัใหญ่ๆ  

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัให้เช่าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทมีความแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 
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หอพกั มีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์หรือเป็นอาคารก่อสร้างท่ีมีจ  านวนชั้นไม่เกิน 4 ชั้น 
แบ่งเป็นห้องเล็กๆ และจดัเป็นสัดส่วน ตามปกติผูเ้ช่าตอ้งใช้ห้องน ้ าร่วมกนั ท่ีอยู่อาศยัแบบน้ีจะ
ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานศึกษา แหล่งชุมชน และเขตอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

         บา้นเช่า ผูใ้ห้เช่าอาจใช้บา้นเด่ียวหรือทาวน์เฮาส์ มากั้นบา้นแบ่งเป็นห้องๆ โดยคิดอตัราค่า
เช่าตามขนาดห้องท่ีกั้นไว ้ ซ่ึงผูเ้ช่าสามารถใชห้้องครัว ห้องนัง่เล่น และห้องน ้ าร่วมกบัผูใ้ห้เช่า แต่
ในบางกรณีผูใ้ห้เช่าอาจเสนอให้ผูเ้ช่าเช่าบา้นทั้งหลงั  โดยคิดอตัราค่าเช่าตามขนาดของบา้น และ
ท าเลท่ีตั้งนั้นๆ 

         แฟลต เป็นอาคารท่ีพกัท่ีมีขนาดห้องเท่าๆ กนั หน่วยงานรัฐสร้างข้ึนเพื่อเป็นสวสัดิการแก่
หน้าท่ีของหน่วยงาน  โดยผูเ้ช่าจะเสียค่าเช่าในอตัราท่ีต ่ากวา่ท่ีอยูอ่าศยัให้เช่าแบบอ่ืนๆ แต่ส าหรับ
แฟลตการเคหะแห่งชาตินั้น  เป็นอาคารอาศยัท่ีการเคหะสร้างข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้ขา้ราชการและ
บุคคลท่ีมีรายไดน้้อยไดเ้ช่าซ้ือ และครอบครองกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ภายหลงัการช าระเงินตาม
เง่ือนไขอยา่งครบถว้น 

         อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม เป็นอาคารสูงท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขายให้แก่
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีฐานะ ซ่ึงอาจซ้ือเพื่อการอยูอ่าศยัเอง หรือขายต่อเพื่อผลประโยชน์ดา้นธุรกิจ หรือ
เสนอให้เช่าต่ออีกทอดหน่ึง คอนโดมิเนียม หรือ เรียกกนัสั้ น ๆ ว่า “คอนโดฯ” หรือถ้าจะให้เรียก
แบบไทย ๆ ก็สามารถเรียกว่า “อาคารชุด”ได้ ซ่ึงเป็นรูปแบบของท่ีอยู่อาศยัอีกรูปแบบหน่ึงจาก
แนวราบมาเป็นแนวด่ิง ท่ีมีลกัษณะเป็นหอ้งพกัหลาย ๆ ห้องในอาคารเดียวกนั หรือจะเรียกวา่ “หอ้ง
ชุด” นั่นเอง มีทั้ งส่วนท่ีเป็นเจ้าของเด่ียว และส่วนท่ีเป็นเจ้าของร่วม แต่จะแตกต่างกันตาม 
“กฎหมาย” ของแต่ละประเทศนั้น ๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการลงทุน การซ้ือขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ และ
การบริหารจดัการโดยนิติบุคคลของแต่ละโครงการ สามารถแยกประเภทของคอนโดมิเนียม มี 2 
ประเภท ไดแ้ก่ คอนโดแนวสูง หรือ Condominium High Rise หมายถึงคอนโดท่ีมีจ านวนชั้นสูงๆ 
จ านวนยนิูตมากๆ หลายร้อยถึงพนัยูนิต โดยธรรมชาติคอนโดพวกน้ีจะตอ้งติดถนนใหญ่ (กวา้งกวา่ 
10 เมตร ตามกฎหมาย( และอยู่ในท าเลท่ีค่อนขา้งดี จึงตอ้งท าสูงๆเพื่อให้ผลตอบแทนคุม้ค่า ขอ้ดี
ของคอนโดประเภทน้ีคือสามารถไดรั้บววิท่ีสูง เช่น วิวในตวัเมืองใหญ่ๆ และมกัจะมีค่าส่วนกลางท่ี
ถูกกว่า เน่ืองมาจากมียูนิตหารมาก คอนโดแนวต ่า Condominium Low Rise หมายถึงคอนโดท่ีมี
จ านวนชั้นไม่มาก จุดเด่นของโลวไ์รส์ อยู่ท่ีจ  านวนยูนิตน้อย เน้นให้ผูอ้ยู่อาศยัมีพื้นท่ีส่วนตวั อยู่
สบายเหมือนอยูบ่า้น ผู ้ท  าใหแ้ต่ละคนมีพื้นท่ีส่วนตวัของตวัเอง 

         อพาร์ทเมนท์ เป็นอาคารท่ีอยู่อาศยัซ่ึงมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นข้ึนไป มีหลายห้องในอาคาร
เดียวกนั ไม่มีการจ าหน่ายห้องเหมือนแฟลตหรือคอนโดมิเนียม เพราะการสร้างอพาร์ทเมนท์มี
วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการให้เช่าโดยเฉพาะ อพาร์ทเมนท ์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม โดย
แยกตามรายไดแ้ละท าเลท่ีตั้งเป็นส าคญั คือ อพาร์ทเมนท ์ส าหรับผูท่ี้มีรายไดน้้อย อาคารมีลกัษณะ
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คล้ายกบัแฟลต พื้นท่ีใช้สอยมีเพียงห้องนอนและห้องน ้ าเท่านั้น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน 
อพาร์ทเมนท ์ส าหรับผูท่ี้มีรายไดป้านกลางถึงรายไดสู้ง  อาคารมีขนาดพื้นท่ีใช้สอยมากกว่า อพาร์
ทเมนต์ส าหรับผู ้ท่ีมีรายได้มาก และมีความคล้ายคลึงกับอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม คือ มี
ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน ้ า ดังนั้ น อัตราค่าเช่าจึงใกล้เคียงกับห้องชุดของ
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนตร์ะดบัดงักล่าวมกัตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 

               นอกจากการเลือกประเภทท่ีอยู่อาศัยแล้ว ย ังมี ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น   ความ
สะดวกสบายในการเดินทางของลูกค้า สถาน ท่ีจับ จ่ายเค ร่ืองอุปโภคบริโภค และท าเล
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบท่ีพกัอาศยัท่ีให้เช่า เป็นต้น เพราะปัจจยัแวดล้อมเหล่าน้ีผูเ้ช่าใช้
ประกอบการตดัสินใจเลือกเช่า นอกจากน้ี หากมีการท าธุรกิจให้เช่าควรพิจารณาว่า ช่องว่างทาง
การตลาดยงัมีเหลือให้แทรกตวัเขา้ไปประกอบธุรกิจอีกหรือไม่ เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการแข่งขนัดา้น
ราคาข้ึนระหวา่งธุรกิจใหเ้ช่าในบริเวณใกลเ้คียง 

การจดัการหอพกัให้มีประสิทธิภาพ มีส่วนส าคญัในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนิสิต 
นกัศึกษา ทั้งในดา้นตวันิสิตเองและวิถีชีวิตในสถาบนัอุดมศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการจดัการ
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงการจดัหอพกันิสิต นกัศึกษามีหลายแนวคิด โดยแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมและช่วย
พฒันานิสิต นกัศึกษาไดม้ากแนวคิดหน่ึง ซ่ึงท่ีผา่นมาพบวา่ ปัญหาการบริหารจดัการหอพกัคือ ดา้น
ปริมาณของหอพกัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนิสิต นกัศึกษา ทั้งสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน ปัญหาดา้นบุคลากร งบประมาณ การจดัการ เพื่อพฒันานิสิตนกัศึกษา 
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งปัญหาดา้นการออกแบบอาคารหอพกัไม่เอ้ือต่อแนวคิดการจดั
หอพกัแบบศูนยศึ์กษาและอาศยั (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2547 : 7-8) จากปัญหา
ดงักล่าว โดยเฉพาะในดา้นปริมาณหอพกัท่ีมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ส่งผลใหภ้าคเอกชนเขา้มา
ประกอบกิจการธุรกิจดา้นหอพกัส าหรับนิสิต นกัศึกษามากข้ึน ซ่ึงในการด าเนินกิจการหอพกันิสิต
นกัศึกษาดงักล่าว ถือไดว้า่เป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อสวสัดิภาพของเยาวชน ทั้งน้ี เพราะนกัเรียน นิสิต 
นกัศึกษา ท่ีก าลงัอยูใ่นวยัเรียนลว้นแลว้แต่เป็นเยาวชนท่ีสมควรจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ
และดูแลใหไ้ดรั้บการศึกษาและสวสัดิการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพ 
ของสังคมและวฒันธรรมไทย 

โดยในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการให้เช่าท่ีพกัอาศยัมีเป็นจ านวนมากจึงตอ้งมีการเตรียมความ

พร้อมในการหาผูเ้ช่า ทางผูป้ระกอบการก็ยงัคงตอ้งรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ โดยสามารถ

แบ่งไดด้งัน้ี 

 ปัญหาอิทธิพลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเช่า    
 ปัญหาดา้นท าเลท่ีตั้ง 
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 ปัญหาดา้นราคา     
 ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 ปัญหาดา้นการแข่งขนัของธุรกิจ 

ดงันั้นปัญหาดงักล่าวน้ี ผูว้จิยัจะตอ้งท าการคน้พบถึงปัญหาโดยท าการวิจยัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ี

พกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจใน

การตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ 

ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าผลการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์เพื่อไปใชใ้นการวเิคราะห์กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

2. เพื่อน าผลการวจิยัทางดา้นราคาไปปรับปรุงกลยทุธ์ในการตั้งราคา 

3. เพื่อน าผลการวจิยัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีมีปัจจยัดา้นสถานท่ีไปปรับปรุงกลยทุธ์ในการ 

เลือกท าเลท่ีตั้ง 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, แหล่งท่ีมาของรายได,้ รายได ้และ

ระดบัชั้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกั

อาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการจดั

จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ 

ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

487 
 

3.    ปัจจยัด้านพฤติกรรมซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย, ผูบ้ริโภคเช่าอะไร, 

ท าไมผูบ้ริโภคจึงเช่า, ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเช่า, ผูบ้ริโภคเช่าเม่ือใด, ผูบ้ริโภค

เช่าท่ีไหน, ผูบ้ริโภคเช่าอย่างไร ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ 

ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ศึกษาเฉพาะท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ศึกษาเฉพาะปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าเท่านั้น 

4. ศึกษาเฉพาะนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- รายได้ 
- แหลง่ที่มาของรายได้ 
- อาย ุ
- ระดบัชัน้การศกึษา 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา  
- ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
- การสง่เสริมการขาย 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
- ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
- ผู้บริโภคซือ้อะไร 
- ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้ 
- ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้ 
- ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด 
- ผู้บริโภคซือ้ที่ไหน 
- ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 

ปัจจยัแรงจงูใจในการตดัสินใจเชา่ที่พกัอาศยั
ของนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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วธีิด าเนินการวจัิยและระเบียบวธีิวจัิย 

แบบของการวจัิย  
 ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกการวิจยัแบบเชิงปริมาณ  เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งมีการเก็บขอ้มูล
สถิติเป็นตวัเลข  และใชส้ถิติในการวเิคราะห์ อีกทั้งยงัมีการทดสอบสมมติฐาน 
 
ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาท่ีเช่าท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีลกัษณะประชากรหน่วยวเิคราะห์ คือ ปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยั
ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
 ผูว้ิจยัเลือก สุ่มกลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
จ านวน  10  มหาวทิยาลยั   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการวิจยั  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  
ส่วน  ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  เป็นค าถามปลายปิดในรูปแบบตรวจรายการ 
(Check list Questions)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบด้วย  ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นค าถามปลาย
ปิดในรูปแบบตรวจรายการ (Check list Questions) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เป็นค าถามปลายปิดในรูปแบบตรวจรายการ (Check list 
Questions) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในการตอบแบบสอบถามผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 

ลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questions)  ซ่ึงค าถามแต่ละขอ้มี
ค าตอบใหเ้ลือกในลกัษณะการประเมินค่า เป็น 5 ระดบั  โดยใหค้่าน ้าหนกัคะแนน  ดงัน้ี 
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  ระดบัความตอ้งการ      
 คะแนน 
 มากท่ีสุด   หมายถึง  มีการตดัสินใจมากท่ีสุด   ใหค้ะแนน 5  คะแนน 
 มาก     หมายถึง  มีการตดัสินใจมาก    ใหค้ะแนน 4  คะแนน 
 ปานกลาง  หมายถึง  มีการตดัสินใจปานกลาง   ใหค้ะแนน 3  คะแนน 
 นอ้ย     หมายถึง  มีการตดัสินใจนอ้ย    ใหค้ะแนน 2  คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง  มีการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนน 1  คะแนน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดม้าจากนกัศึกษาท่ีเช่าท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผูว้จิยัท าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยสูตรของ TARO YAMANE   
 ใช้เวลาเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 12 วนั ตั้งแต่ระหว่างวนัท่ี 27 มีนาคม 2559 
จนถึง วนัท่ี 7 เมษายน 2559   
 โดยมีการสุ่มเก็บข้อมูลแบบสอบถามปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของ
นัก ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เป็นจ านวน 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่  1. 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 20 ชุด 2. มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 40 ชุด 3. มหาวิทยาลยัสยาม 
จ านวน 40 ชุด 4. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์จ านวน  60 ชุด 5. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา
จ านวน 40 ชุด 6. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จ านวน 40 ชุด 7. มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา จ านวน 50 ชุด 8. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี จ านวน 30 ชุด 9. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
จ  านวน 50 ชุด 10. มหาวทิยาลยัศรีปทุม จ านวน 30 ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 
 สรุปการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามพบว่า ไดเ้ก็บขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์มาก
ท่ีสุด เป็นจ านวน 60 ชุด เน่ืองจากมีหอพกัจ านวนหลายแห่ง จึงท าให้สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกว่า
มหาวิทยาลัยอ่ืน  และพบว่ามหาวิทยาลยัมหิดล มีการเก็บขอ้มูลได้น้อยท่ีสุด เป็นจ านวน 20 ชุด  
เน่ืองจากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม 
สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชส้ถิติ ONE WAY ANOVA(T-TEST AND F-TEST) เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัแปร โดยใชก้ารค านวณและการวเิคราะห์ผา่นโปรแกรม Excel  โดยท่ีสถิตินั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล 
2. สถิติอา้งอิง    (Inference Statistic) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการเก็บขอ้มูล 400 คน ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 240 คน คิดเป็นจ านวน

ร้อยละ 60 อายุส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 19-20 ปี  มีจ  านวน  200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ท่ีมาของรายได้

ส่วนใหญ่จาก พ่อแม่ และ ผูป้กครอง มีจ านวน  292 คน คิดเป็นร้อยละ 73 มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 

5,000 บาท มีจ านวน  226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีจ านวน  190 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.50  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
รูปแบบท่ีพกัอาศยัท่ีตอ้งการเช่าส่วนใหญ่เป็นอพาร์ทเมนท์หรือหอพกั มีจ านวน  204 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51  งบประมาณในการเช่าท่ีพกัส่วนใหญ่ต ่ากว่า 3,000 บาท มีจ านวน  232 คน คิด
เป็นร้อยละ 58  โดยส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลในการเช่าจากเพื่อนหรือญาติ มีจ านวน  173 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.25  ส่ิงท่ีช่วยจูงใจให้เช่าส่วนใหญ่มาจากฟรีอินเตอร์เน็ต /เคเบิ้ลทีวี มีจ  านวน  192 คน คิด
เป็นร้อยละ 48   
ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรม 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่คือพ่อ แม่ มีจ  านวน  205 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.25  ช่วงเวลาในการเช่าท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่คือเปิดภาคเรียน /ยา้ยสถานท่ีเรียน มี
จ านวน  272 คน คิดเป็นร้อยละ 68   เหตุผลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัมากท่ีสุดคือราคา มี
จ านวน  164 คน คิดเป็นร้อยละ 41   วตัถุประสงคใ์นการเช่าท่ีพกัอาศยัคือใกลส้ถานศึกษา มีจ านวน  
306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัผา่นทางเจา้ของ /พนกังาน  มีจ านวน  270 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.50 จองท่ีพกัอาศยัโดยเขา้ไปท่ีบา้นหรือหอพกั มีจ านวน  311 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.75 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
เพศ /  
อาย ุ  × 

แหล่งท่ีมาของรายได ้  × 
รายไดต่้อเดือน  × 

ระดบัชั้นการศึกษา /  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
ผลิตภณัฑ์  × 
ราคา /  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  × 
การส่งเสริมการตลาด  × 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยั  × 
ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัในช่วงเวลาใด /  
เหตุผลใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยั /  
วตัถุประสงคท่ี์ท าใหท้่านตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยั  × 
ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัผา่นทางช่องทางใด  × 
จองท่ีพกัอาศยัผา่นช่องทางใด /  

หมายเหตุ : 

1. เคร่ืองหมาย / หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. เคร่ืองหมาย × หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การอภิปรายผล ตามสมมติฐานการวจิยั 

1. ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและระดับชั้ นการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อยา่งมีนยัส าคญั  ทางดา้นสถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศุภลกัษณ์ พงศ์ชยัสิริกุล (2556) ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการเขา้พกัอาศยัในหอพกัมหาวิทยาลยั

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัความพึงพอใจต่อการ

เขา้พกัอาศยัในหอพกัมหาวิทยาลยัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ชาคริต วุฒิสุขุม  (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของ

นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ระดบัชั้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยั

แรงจูงใจในการ ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมี

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อยา่งมีนยัส าคญั ทางดา้นสถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐชนนต ์ราชรุจิ



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

492 
 

ทอง (2556) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของโรงแรมบูรพาสามยอด พบวา่

ราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัโดยเฉพาะในเร่ืองแสดงราคาหอ้งพกัชดัเจน 

3. ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ 

3.1 ราค าเป็ น ปั จจัยแรง จู งใจในการตัด สิ น ใจ เช่ า ท่ี พักอาศัยของนั ก ศึ กษ าใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 อย่างมีนัยส าคญัทางด้านสถิติซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ประกอบมูล (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก

เช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวดัปทุมธานี พบว่าการก าหนดราคาหอพักท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้ช่า มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของ

นกัศึกษา 

3.2  ช่วงเวลามีปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนิศา ตรีธนพฒัน์ และประสพชยั พสุนนท์  ( 2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนาม

จนัทร์ พบวา่ ช่วงเวลามีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

3.3 ท าเลมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โสภณ รัตนพงศอ์ าไพ และ ดร.ธีริน วาณิชเสนี  ( 2557) ไดศึ้กษาการ

ประเมินความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนในซอย

พญานาค เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ พบวา่ ท าเลท่ีตั้งของหอพกัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอ้งพกัแบบรายเดือน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 19-20 ปี แหล่งท่ีมาของรายไดม้าจาก พอ่

แม่ หรือ ผูป้กครอง รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท ระดบัชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปของการเช่าท่ีพกัอาศยั
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ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไดจ้ากผลการวจิยัสามารถใชเ้ป็นการพฒันา

หรือวางแผนการตลาดกลุ่มเป้าหมายไดต่้อไป 

2. ดา้นราคา ควรมีการตั้งราคาท่ีอยู่ในช่วง ต ่ากวา่ 3,000 บาท ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควร
จะให้ความส าคญัและน าไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกบัลูกคา้ให้ไดต้รงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

3. ช่วงเวลาในการหาหอ้งเช่าส่วนใหญ่ของนกัศึกษาคือช่วงเปิดภาคเรียน หรือมีการยา้ย

สถานท่ีเรียน เป็นช่วงเวลาท่ีผูป้ระกอบการควรจะเตรียมความพร้อมในการรับกลุ่มลูกคา้ ควรเตรียม

ท่ีพกัใหพ้ร้อมอยูอ่าศยั 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเร่ืองระยะเวลาในการเช่าท่ีผูเ้ช่ามีความตอ้งการมากท่ีสุด เพื่อใชใ้นการ

วางแผนหาผูเ้ช่ารายใหม่ 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองขนาดของท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูเ้ช่าสนใจมากท่ีสุด เพื่อใชใ้นการวางแผนการ

ขยายท่ีพกัเพื่อเช่าในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

494 
 

บรรณานุกรม 

ก รม ส่ ง เส ริม ก ารป ก ค รอ งท้ อ ง ถ่ิ น  ก ระท รว งมห าด ไท ย . (2549). ม าต รฐ าน ห อพัก 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, หนา้ 7. 

ซอฟท์บิสพลสั.(2559). ความรู้เบ้ืองตน้ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า. คน้เม่ือ 27 เมษายน 2559, จาก 
http://www.softbizplus.com/apartment/593-apartment-for-rent 

อนามยัวิ่งแวดล้อม.(2559). การสุขาภิบาลท่ีอยู่อาศยัและสถาบนั. ค้นเม่ือ 27 เมษายน 2559, จาก 
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709%20307/unit6_1_1.html 

ศุภลักษณ์ พงศ์ชัยสิริกุล . (2556). ความพึงพอใจต่อการเข้าพกัอาศัยในหอพกัมหาวิทยาลัยของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์. 

ชาคริต วุฒิสุขุม. (2554). ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง. (2556). ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรม

บูรพาสามสามยอด. 

ลดัดาวลัย ์ประกอบมูล. (2556). ได้ศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี. 

สุนิศา ตรีธนพฒัน์ และ ประสพชัย พสุนนท์ . (2558). ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 

โสภณ รัตนพงศอ์ าไพ และ ดร.ธีริน วาณิชเสนี. (2557). ไดศึ้กษาการประเมินความส าคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนในซอยพญานาค เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ. 

  

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709%20307/unit6_1_1.html


 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

495 
 

ปัจจัยทางด้านตราสินค้าเบเกอร่ีทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Brand Factors affecting to Customer’s Decision on Buying Bakery in Bangkok. 

 

ชมพูนุท ยศทวพีรอนันต์  
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM  2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 

การศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางด้านตราสินค้าเบเกอร่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความแตกต่าง
ทางดา้นปัจจยัตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลด้วย
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุดและใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหา
ค่าทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และ One way ANOVA โดยใช้
สถิติ T-test และ F-test เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร  

กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี มีอาชีพรับจา้ง/พนักงานบริษทั รายได้ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท  ซ่ึงเลือกซ้ือเบเกอร่ีจาก
ร้าน S&P โดยลูกคา้จะเลือกซ้ือ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ เพราะมีรสชาติดี สินคา้ท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็น 
ขนมปัง และซ้ือโดยเฉล่ียคร้ังละ นอ้ยกวา่ 200 บาท มีความสนใจโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 มากท่ีสุด 
และเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีหา้งสรรพสินคา้ใกลบ้า้น  

จากผลการส ารวจพบว่า (1( ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพฯ แตกต่างกนัในเร่ืองของ ระดบัการศึกษา, อาชีพ , 
รายได ้(2( ปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค ใน
เขตกรุงเทพฯ แตกต่างกัน ในเร่ืองของการรับรู้, ความซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้า (3( ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพฯ 
แตกต่างกนัในเร่ืองของ ราคา การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่ควรมีการศึกษา ปัจจยัทางดา้นตราสินคา้เบเกอ
ร่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
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กับปัจจัยทางด้านตราสินค้าชนิดอ่ีนท่ีมีความคล้ายคลึงกับเบเกอร่ีโดยน าข้อมูลท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบมาพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ตราสินคา้, เบเกอร่ี 
 

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 

บทน า 

อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยเ์พื่อให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ประเทศท่ีมีประชาชนท่ีกินดี

ย่อมมีภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์และได้เปรียบด้านขุมพลงัในการพฒันาประเทศ ทั้งน้ี อาหารมี
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ความหลากหลายแตกต่างกนัตามวตัถุดิบ รสชาติ และวิธีการปรุง ในประเทศไทย ขา้วเป็นอาหาร

หลกัท่ีมีความผูกพนักบัประชาชนกนัมาอย่างช้านาน แต่ในปัจจุบนัคนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ี

เปล่ียนแปลงไปท่ีตอ้งท างานแข่งขนักบัเวลาและมีค่านิยมการบริโภคท่ีแตกต่างออกไปจากในอดีต

โดยการเลียนแบบการบริโภคของชาวตะวนัตกหรือแม้แต่วฒันธรรมจากกลุ่มประเทศในเอเชีย

ดว้ยกนัท าใหเ้กิดการเลือกบริโภคส่ิงอ่ืนทดแทนขา้ว 

เบเกอร่ีจึงเป็นอาหารทางเลือกหน่ึงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากข้ึน มีการพฒันา

รูปแบบของเบเกอร่ีออกเป็น อาหารเชา้ กลางวนั เยน็ เคก้และของหวานต่างๆ สามารถรับประทาน

ร่วมกบั ชา กาแฟไดด้ว้ย ปัจจุบนัเบเกอร่ีไดรั้บความนิยมทัว่โลกมีการพฒันารูปแบบของเบเกอร่ีอ

ยา่งต่อเน่ืองใหส้ามารถรับประทานไดใ้นทุกโอกาส ทุกเวลา และทุกสถานท่ี  

ตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีในปี  2551 มีมูลค่าสูงถึง 7,100 ล้านบาท โดยขยายตวัร้อยละ 5.0 
จากปี พ.ศ.2550 เบเกอร่ีระดบับนเป็นเบเกอร่ีส าหรับลูกคา้กลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือ ชอบบริโภคของอร่อย 
ผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีราคาแพง ของตน้ต ารับหรือเป็นสูตรเฉพาะ รูปลกัษณ์ของสินคา้ หีบห่อตอ้ง
สวยงาม ร้านขนมท่ีมีช่ือเสียง หลายร้านอยู่ในกลุ่มน้ี รวมถึงเบเกอร่ีตามโรงแรม (ศูนยว์ิจยักสิกร, 
2555)  

ธุรกิจเบเกอร่ีเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยม จึงมีทั้งผูป้ระสบความส าเร็จ และลม้เหลวในการ
ประกอบธุรกิจน้ี ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีก าลงัจะเขา้มาในตลาดเบเกอร่ี
วา่ ปัจจยัดา้นตราสินคา้ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s( 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากนอ้ยเพียงใด และน ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการด าเนินการ
ประกอบธุรกิจร้านเบเกอร่ีได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบ
เกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าผลขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใช ้และท าแผนการตลาด
ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย  

2. เพื่อน าขอ้มูลดา้นตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปใชป้ระกอบการปรับปรุงพฒันาให้
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3. เพื่อน าขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไปใช้ในการก าหนดและพฒันากล
ยทุธ์ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

4. เพื่ อน าข้อมูลจากปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มาใชใ้นการก าหนดแนวทาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด
และใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูลของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ ความ
ซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้า ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผูบ้ริโภค คือ ประชาชนท่ีตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัหลกัในการด าเนินแผนทางการตลาดตาม

หลกั 4P’s ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

 การตดัสินใจซ้ือ คือ กระบวนการตดัตวัเลือกการซ้ือสินคา้ หรือรับบริการซ่ึงอาจมีหลาย
ตวัเลือก ใหค้งเหลือเฉพาะสินคา้หรือบริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการในสถานการณ์นั้นๆ 
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เบเกอร่ี คือ ผลิตภณัฑข์นมอบนานาชนิด ท่ีใชแ้ป้งสาลีเป็นส่วนผสมหลกั โดยในงานวิจยัน้ี
จะหมายถึง ขนมปัง พาย เคก้ บราวน่ี และคุก้ก้ี 

ตราสินคา้ คือ รูปแบบของภาพพจน์และแนวความคิด ของสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ท่ีส่ือถึง
บริษทั สินคา้ บริการ หรือกลุ่มผูข้าย ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั  
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ศึกษาเฉพาะการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 2. ศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 3. ศึ กษ าเฉพ าะ ปั จจัย ส่ วนป ระสมท างก ารตล าดของผู ้บ ริโภค เบ เกอ ร่ีใน เขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 4. ศึกษาเฉพาะปัจจยัดา้นตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 5. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคเบเกอร่ี และหน่วยวิเคราะห์ คือผูบ้ริโภคเบเกอร่ี
ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
การตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาชีพ 
- รายได ้
- อายุ 
- การศึกษา 

 

ปัจจัยด้านตราสินค้า 
- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
- การรับรู้ตราสินคา้ 
- ความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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แนวคิดและทฤษฎี 

ภาพลกัษณ์ 

Kotler (2000) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของการตลาดไวว้่า ภาพลักษณ์  (Image) เป็นวิถีท่ี

ประชาชนรับรู้เก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑข์องบริษทั และภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยั

หลายประการภายใตก้ารควบคุมของธุรกิจ เม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ท่ีองคก์ารธุรกิจจะสามารถน ามา

เป็นองค์ประกอบทางการบริหารจัดการได้แล้ว อาจจ ากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดใหช้ดัเจนโดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนัคือ 

1. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  (Product or Service Image) คือ  ภาพในใจของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองคก์ารหรือตวัธุรกิจ 
ซ่ึงบริษัทหน่ึงๆ  อาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและหลายยี่ห้อจ าหน่ายอยู  ในท้องตลาด  ดังนั้ น 
ภาพลกัษณ์ประเภทน้ี จึงเป็นภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ์หรือบริการทุกชนิดและทุกตรายี่ห้อ ท่ีอยู่
ภายใตค้วามรับผดิชอบของบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

2. ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพในใจของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อสินคา้ ยี่ห้อ ตรา
หรือเคร่ืองหมายการค้านั้นๆ ส่วนมากมกัอาศยัการส่งเสริมการตลาดแบบต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภค
ทราบถึงคุณลกัษณะเฉพาะ บุคลิก หรือจุดขายเด่นๆ ของสินคา้ ซ่ึงสินคา้จากบริษทัเดียวกนั อาจไม่
จ  าเป็นตอ้งมีภาพลกัษณ์เหมือนกนั เพราะข้ึนอยูก่บัการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของ
สินคา้ยีห่อ้ใดยีห่้อหน่ึง ท่ีบริษทัตอ้งการใหมี้ความแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้อ่ืนๆ 

3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารหรือสถาบนั ซ่ึงเนน้เฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองคก์ารเพียงส่วนเดียว 
ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจ าหน่าย ดังนั้นภาพลักษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพท่ีสะท้อนถึงการ
บริหารและการด าเนินงานขององค์การ ทั้ งในแง่ระบบบริหารจดัการ บุคลากร (ผูบ้ริหารและ
พนกังาน) ความรับผดิชอบต่อสังคม และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ (Kotler, 2000) 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินค้า อัน
เน่ืองมาจากความเห็นและขอ้สรุปอนัเน่ืองจากขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัตราสินคา้ ท่ีไดรั้บส่ิงเร้าภายนอก
และจากการจินตนาการ (นภสักร ศกัดานุวงศ์, 2545) โดยแบ่งภาพลกัษณ์ได ้3 ดา้นคือ ภาพลกัษณ์
ขององค์กร  (Corporate Image) ภาพลักษณ์ ตัว สินค้ าห รือบ ริการ  (Image of Product ( และ
ภาพลกัษณ์ผูใ้ช้ตราสินคา๎ (Image of Use) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดี จะเป็นการช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งให้กบัตราสินคา้และองค์กร ท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัหรือสินคา้ ผ่านทาง
ภาพลกัษณ์ของบริษทั โดยผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดี มีคุณค่าตราสินคา้
สูง สร้างความไวว้างใจ และส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจในท่ีสุด (อนุชิต ศิริกิจ, 2550) 
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การตัดสินใจ 

ไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

- บาร์นาร์ด (Barnard) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีท่ีลดทางเลือกลงมาให้ 

เหลือเพียงทางเดียว 

-ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะ

ตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่างๆ ท่ีมีอยู ่

-มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระท าท่ีต้องท าเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหา

ข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนว

ทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวพนักบัการ

ใชจ่้ายและการใชเ้วลา 

-กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivan Cevich) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่าเป็น

กระบวนการ ส าคัญขององค์การท่ีผู ้บริหารจะต้องกระท าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร 

(information) ซ่ึงไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 

-โจนส์ (Jones) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจองคก์ารวา่เป็นกระบวนการท่ีจะแกไ้ขปัญหาของ

องคก์ร โดยการคน้หาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ขององคก์ารท่ีไดก้ าหนดไว ้

- วุฒิชัย จ านงค์ (2523) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละในการ

จดัการนั้ น การตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เร่ืองทุกๆ กรณีเพื่อด าเนินการไปสู่

วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบ

พอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ยขั้นตอน

ต่างๆ ต่อเน่ืองกนัไป 

- บุษกร ค าคง (2542) กล่าววา การตดัสินใจตอ้งใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา โดยใช้

ความรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ น ามาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิง เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย 

แสดงทิศทางน าไปสู่การตดัสินใจ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (AIDA) (St. Elmo Lewis, 1898 อา้งโดยดร.ณภคัอร ปุณยภาภสัสร, 

2541, http://punyapapassorn. blogspot.com/2010/08/aida-model.html)  
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1. ความตั้งใจ (Attention) เร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งรู้จกัสินคา้และบริการน้นัก่อน ซ่ึงเกิดข้ึน

เม่ือ ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  

2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินคา้แลว้ก็ยงัไม่เพียงพอ ผูบ้ริโภค จะตอ้งถูกเร้า

ความสนใจจนสามารถแยกแยะสินคา้น้นัออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด  

3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนา

ท่ีจะไดค้รอบครองสินคา้น้ัน ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ีสินคา้น้ัน

เสนอใหห้รือเกิดจากการเห็นหนทางแกปั้ญหาท่ีมีอยูท่ี่สินคา้น้นัหยบิยืน่ให ้  

4. การกระท า (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแลว้ กระบวนการซ้ือจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือ

ผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้ 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

แบบของการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถามโดย

น าไปแจกให้กลุ่มตวัอยา่งและน ามาบนัทึกขอ้มูลเชิงสถิติ เพื่อศึกษา  ปัจจยัทางดา้นตราสินคา้เบเกอ

ร่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคเบเกอร่ี หน่วยวิเคราะห์ คือ ผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจ ัยเลือกกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling( คือ เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูว้จิยัเป็นหลกั 
ก ลุ่มตัวอย่างจะ เป็นใครก็ ได้ ท่ี ให้ ความ ร่วม มือกับผู ้วิจ ัยในการให้ ข้อ มูลแต่อยู่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จากการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัโดยแบบสอบถาม 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี ประชากรเป็นแบบนบัไม่ได ้ผูว้จิยัท าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
หมด 400 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บ 1 สัปดาห์ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูอ้าศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 

สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้สถิติของ One way ANOVA โดยใช้สถิติ T-test และ F-test 

เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร โดยใชก้ารค านวณ และการวเิคราะห์ผา่นโปรแกรม Microsoft 

Excel โดยท่ีสถิตินั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic( เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล

 ส่วนท่ี 2 สถิติอา้งอิง ( Inferential Statistic( เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวจัิย 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสามารถน ามาสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

66 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 64 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72 มี
อาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64 

2.ปัจจัยด้านตราสินค้า พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีจากร้าน S&P คิดเป็นร้อย
ละ 49 โดยซ้ือเบเกอร่ีเฉล่ีย 1 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 57 เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีเพราะ
รสชาติดี คิดเป็นร้อยละ 63 

3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมปัง คิดเป็นร้อยละ 
48 ซ่ึงในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังน้อยกวา่ 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 56โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะสนใจการ
ส่งเสริมการขายซ้ือ 1 แถม คิดเป็นร้อยละ 52 และลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้จากห้างสรรพสินคา้ใกลบ้า้น
คิดเป็นร้อยละ 81 

4.การตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผู้บริโภค พบวา่ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีโดยเนน้คุณภาพและ
ความคุม้ค่าของสินคา้เป็นส าคญั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.4425 คะแนน มีค่าต ่าสุด ท่ี 1 คะแนน และค่าสูงสุด 
5 คะแนน รองลงมาคือราคาของสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.32 คะแนน มีค่าต ่าสุด 
ท่ี 1 คะแนน และค่าสูงสุด 5 คะแนน และลูกค้าตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีเพราะสามารถเขา้ถึงข้อมูล
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ข่าวสารและโปรโมชัน่ต่างๆ นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.26 คะแนน มีค่าต ่าสุดท่ี 1คะแนน และค่าสูงสุด
ท่ี 5 คะแนน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
หมายเหตุ หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
     หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบสมมติฐานหลกั 3 ขอ้ดงัน้ี 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

ตัวแปรอสิระ สถิติ Sig* 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

ปัจ
จัย
ส่ว

นบุ
คค

ล 

เพศ t-Test 0.3740   

อายุ F-Test 0.0550   

ระดับการศึกษา F-Test 0.0451   

อาชีพ F-Test 0.0135   

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน F-Test 0.0002   

ปัจ
จัย

ด้า
นต

รา

สิน
ค้า

 

ตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีจากร้าน
ใด 

F-Test 0.6439   

ซ้ือเบเกอร่ีบ่อยแค่ไหน F-Test 0.0107   

ซ้ือเบเกอร่ีเพราะเหตุใด F-Test 0.0000   

ปัจ
จัย

ส่ว
นป

ระ
สม

ทา
ง

กา
รต

ลา
ด 

ประเภทของเบเกอร่ี F-Test 0.1503   

ราคาต่อคร้ังของการซ้ือเบเกอ
ร่ี 

F-Test 0.0317   

โปรโมช่ันทีส่นใจ F-Test 0.0981   

ช่องทางในการซ้ือเบเกอร่ี F-Test 0.8209   
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ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี
แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การ
รับรู้ตราสินคา้ ความซ่ือสัตย์ต่อตราสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านตรา
สินคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้ตราสินคา้ ความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ (การซ้ือซ ้ า(  ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีแตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัย  “ปั จจัยตราสินค้า ท่ี มี ผล ต่อการตัด สิน ใจ ซ้ื อ เบ เกอ ร่ีใน เขต
กรุงเทพมหานคร” ไดน้ าแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 

1.ด้านปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 

ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในกรุงเทพมหานคร มี
เพียงปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได้ เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเบเกอร่ีของ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกนั  เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณ์ เถียรมิตรภาพ (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านธารินีเบเกอร่ีอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของลูกคา้ร้านธารินีเบเกอร่ี
ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นบริการแตกต่างกนั อาชีพแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของลูกคา้ร้านธารินีเบเกอร่ีดา้น ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั และรายไดแ้ตกต่างกนัมี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของลูกคา้ ร้านธารินีเบเกอร่ีดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ราคาและดา้นบริการแตกต่างกนั 
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2.ด้านปัจจัยตราสินค้าทีแ่ตกต่างกนั 

 ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในกรุงเทพมหานคร
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้, ความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกนั  เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ปัจจยัดา้นการ
รับรู้ตราสินค้า, ความซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฬาลกัษณ์ คณารักษ์ (2554) ท่ี
ท าการศึกษาถึงภาพลักษณ์ของขนมปังตราฟาร์มเฮ้าส์ตามการรับรู้ของลูกคา้ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
ภาพลกัษณ์ดา้นการส่ือสาร และภาพลกัษณ์ดา้นการกระท า ส่งผลต่อการพิจารณาซ้ือขนมปังตรา
ฟาร์มเฮ้าส์ และสอดคล้องกับ สุดาวรรณ พานิช (2550) ท่ีท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคขนมปังอบร้าน Rotiboy ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความตระหนกัถึงคุณค่าตราสินคา้ “Rotiboy” โดยรวมในระดบัท่ีดี เม่ือพิจารณา
รายปัจจยัย่อย พบว่าผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ และรับรู้คุณค่าจากตราสินคา้ในระดบัดี รองลงมาคือ
ด้านความสัมพนัธ์ของตราสินค้ากับคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ และด้านความภคัดีต่อตราสินค้า 
ตามล าดบั 

3.ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครต่างกัน  เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ปัจจยัด้านราคาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของนะที 
มะธุผา (2553) ท่ีท  าการศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี พฟั แอนด ์พาย ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี พฟั แอนด ์พาย ของผูบ้ริโภค 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1.ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดข้องผูบ้ริโภคมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงถ้าน าข้อมูลเหล่าน้ีไปพิจารณาอย่างจริงจงั จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงสุด 
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 2.การรับรู้ตราสินคา้ และความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ เป็นองคป์ระกอบหลกัในการตดัสินใจ
ซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงควรค านึงถึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส าคญั 
 3.ราคา มี ส่วนส าคัญ ท่ีท าให้ผู ้บ ริโภคตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีได้ง่าย และรวดเร็วข้ึน 
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัน้ีเป็นอยา่งมาก 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ควรท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบัปัจจยัทางดา้นตราสินคา้ชนิดอ่ีนท่ีมีความคลา้ยคลึง
กบัเบเกอร่ีโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบมาพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด 

2.ควรศึกษาวิจยัถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ี แต่ละจงัหวดั เพื่อหาความแตกต่างในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล หรือปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

508 
 

บรรณานุกรม 

กฤษณ์ เถียรมิตรภาพ. (2550). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าท่ีมต่ีอร้านธารินีเบ 
เกอร่ีอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. คน้เม่ือ 27 เมษายน 2559, จาก 
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=5109&q 
uery=%E0%BA%E0% A1%CD%C3%D5%E8&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-
00-00&d_end=2559-04-23&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=& 
order_type=&result_id=2&maxid=98 

วิวิฒน์ ใจตาบ. (2556). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร . 
คน้เม่ือ 27 เมษายน 2559, จาก dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/994/1/wiwis_jait.pd 

เบญจลกัษณ์ มุสิกะชะนะ. (2553). พฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี. คน้เม่ือ 27 เมษายน 2559, จาก  http://e- research.sru.ac.th/?q=system/files/Penjaluk. 
Pdf 

อมัรา เจริญทรัพย.์ (2554). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีของ นักศึกษมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่. คน้เม่ือ 27 เมษายน 2559, จากhttp://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer 
751409/2554/Exer2554_no291 

สายพิณ วศิลัยางกูร. (2554). พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของคนวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร. คน้เม่ือ 28 เมษายน 2559, จาก http://www.thaiejournal.com/journal/255 
4 volumes2/saipin.pdf 

อุมาวดี วุฒินาม. (2557). การศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อการเปิดร้านเบเกอร่ีบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม. คน้เม่ือ 28 เมษายน 2559, จากhttps://repository.rmutp 
.ac.thbitstream/handle/.../1468/HEC_57_07.pdf/? 

นภสัพร นิยะวานนท.์ (2552). ปัจจัยท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม . ค้น เม่ือ  28 เมษายน  2559, จาก  http://www.info.ms.su.ac.th/sum 
s02/PDF 01/2552/ MBA/13.pdf 

  

https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/.../1468/HEC_57_07.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sum%20s02/PDF%2001/2552/%20MBA/13.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sum%20s02/PDF%2001/2552/%20MBA/13.pdf


 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

509 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING DECISION TO WORK IN THE GOVERNMENT OR PRIVATE 
ORGANIZATIONS IN BANGKOK 

 

อญัชรัตน์  พรมช้าง 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษางานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคก์ร
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วน
บุคคลท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานใน
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ ศึกษาความแตกต่างทางด้าน
ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ใช้กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาจ านวน 
400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดย
ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชคื้อ (1( สถิติเชิงพรรณนา เพื่อท าการ
หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) สถิติอา้งอิง เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ
ทดสอบความแตกต่าง One way ANOVA โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test  

จากการศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน มีช่วงอายุระหวา่ง 26-35 ปี จ  านวน 220 
คน มีการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี จ  านวน 283 คน ท างานอยูใ่นองคก์รภาคเอกชนจ านวน 283 คน 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 30,000 บาท จ านวน 297 คน และมีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ จ านวน 
191 คน โดยปัจจยัส่วนใหญ่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าท างาน คือ เงินเดือน และองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการเขา้ท างาน คือ ความมัน่คง นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ท างาน คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ มีการจดัสวสัดิการ
ให้แก่บุคคลากรและครอบครัว มีการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งตามประสบการณ์และผลงาน มีการ
จดัการสภาพแวดลอ้มท่ีดี และมีสถานท่ีท างานตั้งอยูใ่นยา่นท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  
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ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั (2) ปัจจยัทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ วิธีการ
สมคัรเขา้ท างาน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน (3( ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานใน
องคก์รภาครัฐหรือองคภ์าคเอกชน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจเขา้ท างาน 

 

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 
 
บทน า 

บุคลากร คือ แรงงาน พนักงาน เจา้หน้าท่ี ท่ีปฏิบติังานตามหน้าท่ีอยู่ภายในองค์กรใดองค์กร
หน่ึงซ่ึงการท่ีองค์กรจะก้าวหน้าได้นั้ นต้องอาศัยระบบการบริหารวางแผนท่ีดี มีบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพ และท่ีส าคญับุคลากรทุกคนตอ้งมีความสุขในการท างาน  ซ่ึงส่ิงท่ีบุคลากรคาดหวงัในการ
ท างาน คือ การไดท้  างานในองคก์รท่ีมัน่คง ไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรม ไดรั้บโอกาสในการพฒันา
ความรู้ความสามารถและมีความกา้วหนา้ในสายงานของตน ไดรั้บสวสัดิการท่ีดี มีสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีดี และมีปริมาณงานรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ปัจจยัเหล่าน้ี คือ ส่ิงท่ีบุคลากรคาดหวงั
จากการท างานและเช่ือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงองค์กรควรมีระบบ
ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม มีระบบประเมินผลการปฏิบติังานท่ีโปร่งใส มีระบบความกา้วหนา้ในอาชีพ
ท่ีชัดเจน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีน่าสนใจและมีคุณค่า มีสภาพแวดล้อมในท่ีท างานถูก
สุขลกัษณะอนามยัและปลอดภยั เป็นตน้ ในขณะท่ีองค์กรก็มีความคาดหวงัท่ีจะมีเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน  คาดหวงัท่ีจะได้รับผลประโยชน์  มีคุณภาพ เติบโตอยา่งย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับของ
สังคม บุคลากรมีความรัก ความผูกพนั ทุ่มเทเพื่อองคก์ร และมีภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีดี อยา่งไรก็
ตามการท่ีองคก์รจะบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งความหวงัไว ้จะตอ้งเร่ิมท่ีการบริหารบุคลากรอยา่งมี
ประสทธิภาพ เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขในการท างาน ยอ่มท างานดว้ยความรัก และ
ทุ่มเทเพื่อองค์กร ผลงานท่ีออกมาก็มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร ส่งผลให้มีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

บุคลากรนับเป็นปัจจัยการท างานท่ีส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีในการท่ีบุคลากรจะเลือกเข้าท างานในองค์กรใดองค์กรหน่ึงไม่ว่าจะเป็น
องค์กรของภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน บุคลากรเหล่าน้ีจะมีปัจจยัหลายอย่างท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ท างาน ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางดา้นครอบครัว ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ปัจจยัทางดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัทางดา้นเงินเดือน ปัจจยัทางดา้นสวสัดิการ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเขา้ท างาน การท่ีบุคลากรเลือกเขา้ท างานในองค์ใดองค์กร
หน่ึงนั้ น บุคลากรควรมีความรู้ความสามารถตรงต่อความต้องการขององค์กรนั้ นๆ บุคลากร

http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A921
http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A921
http://th.jobsdb.com/th-th/articles/10-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%86-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.jobsdb.com/th-th/articles/10-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%86-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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จ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ตนเองน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

จากขอ้มูลขา้งตน้ จึงศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยั ท่ีแตกต่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ท างานของบุคลากรเพื่อน าผลการวิจยัท่ีได้ไปพฒันา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการบุคลากรในองคก์รต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานใน
องคก์รภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัทางสังคม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานใน
องคก์รภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กร
ภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อน าขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช้ในการก าหนดและ
พฒันากลยทุธ์ในการสรรหาบุคลากร กลยุทธ์ดา้นการบริหารบุคลากร อยา่งมีประสิทธิภาพและตรง
กบัความตอ้งการขององคก์รมากท่ีสุด 

2. เพื่อน าผลการศึกษาขอ้มูลจากการส ารวจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานองค์กร
ภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมาใชใ้นการก าหนดแนวทาง พฒันาปรับปรุง
กลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรในการท างานและใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาขอ้มูลของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 

3. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง ขอ้เสนอแนะและ
องคป์ระกอบต่างๆ ในการจา้งงานใหเ้หมาะสมกบับุคลากรต่อไป 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานท่ีท างาน รายได ้
ภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคภ์าคเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
 2. ปัจจยัทางสังคมท่ีประกอบไปดว้ย เพื่อน ครอบครัว วฒันธรรม ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคภ์าคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย เงินเดือน สวสัดิการ ความมัน่คง ความก้าวหน้าในการ
ท างาน สถานท่ีท่ีตั้งท่ีท างาน สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคภ์าคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
 
นิยามศัพท์ 

เพื่อสร้างความเขา้ใจให้สอดคลอ้งกบัเจตนาตามวตุัประสงค์ของผูว้ิจยั จึงไดก้ าหนดนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ เก่ียวกบัความหมายของค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. บุคลากร คือ แรงงาน พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยูภ่ายในองคก์รภาครัฐ
หรือองคก์รภาคเอกชน 

2. การตดัสินใจ คือ กระบวนการทางความคิดเพื่อชัง่ใจ ไตร่ตรอง กลัน่กรอง น าไปสู่การ
กระท า เพื่อก าหนดทางเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงจากหลายๆ วิธี ซ่ึงเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดในขณะนั้น และ
โอกาสต่อไป เพื่อใหก้ารปฏิบติงานบรรลุผลส าเร็จ 
 3.  ปัจจยัส่วนบุคคล คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานท่ี
ท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

4. ปัจจยัทางสังคม คือ ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของบุคลากร และมีผลลต่อ
การตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย  เพื่อน ครอบครัว 
วฒันธรรม  
 5. ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ปัจจยัท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินเขา้ท างาน
ในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย  เงิน เดือน สวัสดิการ ความมั่นคง 
ความกา้วหนา้ในการท างาน สถานท่ีตั้งท่ีท างาน สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ศึกษาเฉพาะการตดัสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
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2.  ศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือ
องคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

3.  ศึกษาเฉพาะปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือ
องคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 

4.  ศึกษาเฉพาะปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
 
กรอบแนวคิด 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อายุ 
- ระดบัการศึกษา - สถานท่ีท างาน 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน - ภูมิล าเนา 

ปัจจัยทางสังคม 

- เพื่อน - ครอบครัว 

- วฒันธรรม 
 

การตดัสินใจเขา้ท างาน

ในองคก์รภาครัฐหรือ

องคก์รภาคเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอ่ืนๆ  
- เงินเดือน 
- สวสัดิการ 
- ความมัน่คง 
- ความกา้วหนา้ในการท างาน 
- สถานท่ีตั้งท่ีท างาน 

- สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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แนวคิดและทฤษฎ ี 

อาชวิน  ราชเสนา (2554, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า การตดัสินใจ 

(Decision making) หมายถึง กระบวนการทางความคิด สติของมนุษย ์ท่ีตอ้งผกูพนักบัปรากฏการณ์

ท่ีอนัเกิดจากบุคคล สังคม การตดัสินใจนั้นมีพื้นฐานบนสมมติฐานของขอ้เท็จจริงและครอบคลุม

ตวัเลือกท่ีไดรั้บ ประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ีเป็นทางเลือกหลายอยา่ง ตอ้งใชเ้หตุผลและผลประกอบการ

พิจารณา มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน เป็นแนวทางปฏิบติัไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ทฤษฎขีอง รีดเดอร์ (Reeder) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและแสดงใหเ้ห็นวา่ การ

กระท าของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือไม่เช่ือ(belief or disbelief) ในส่ิง

นั้นๆ ดงันั้นในการตดัสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมทางวงัคมของบุคคลทุกเร่ือง จึงมีผลจากการท่ีมี

ความเช่ือหรือไม่เช่ือดงักล่าวโดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจของ รีดเดอร์ 

(Reeder) ได้เสนอความคิดและแนวทางการวิจนิจฉัยในพฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงความ

เช่ือมโยงของปัจยัต่างๆ จ านวน 15 ปัจจยัท่ีเก่ียวพนักบัความเช่ือ โดยแบ่งปัจจยัดงักล่าวน้ีออกเป้น

ปัจจยัความเช่ือ 10 รูปแบบและความเช่ือ 10 รูปแบบและความไม่เช่ือ 5 รูปแบบท่ีส่งผลให้เกิดการ

ตดัสินใจและพฤติกรรมทางสังคม รีดเดอร์ (Reeder) ได้แบ่งปัจจยัออกเป็นประเภทต่างๆ ถึง 3 

ประเภท คือ ปัจจัยดึง (Pull Factors) ปัจจัยผลัก (Push Factors) และปัจจัยความสามรถ (Able-

Factors) ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดึง (Pull factors) ความมุ่งประสงค์ท่ีจะให้บรรลุและให้สัมฤทธ์ิจุดประสงค์
ในการกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น ผูก้ระทะจะมีก าหนดเป้าหมาย หรือจุดประสงคไ์วก่้อนล่วงหนา้และ
ผูก้ระท าพยายามกระท าทุกวถีิทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์ 

1.1   ความเช่ือ (Belief orientation) ความเช่ือนั้นเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลไดรั้บรู้ 
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือความรู้ ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีจะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและ
พฤติกรรมทางสังคม ในกรณีท่ีวา่บุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมพื้นฐานของความเช่ือท่ีตนยึด
มัน่อยูซ่ึ่งความเช่ือน้ี คือ การยอมรับขอ้เสอนใดขอ้เสนอหน่ึงวา่เป็นจริง ความเช่ือจะก่อใหเ้กิดภาวะ
ทางจิตใจในบุคคลซ่ึงอาจเป็นพื้นฐานส าหรับการกระท าโดยสมคัรใจของบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็
ตามความเช่ือน้ีจะท าใหบุ้คคลไดก้ระท าหรือไม่กระพฤติกรรมก็เป็นได ้

1.2   ค่านิยม (Value standards) เป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจ และ
ก าหนดการกระท าของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็นความเช่ืออยา่หงน่ึงมีลกัษณะถาวร ค่านิมยมของมนุษย์
จะแสดงออกทางทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นเกือบทุกรูปแบบ ค่านิยมมีผลต่อการตดัสินใจ
ในกรณีท่ีวา่การกระท าทางสังคมของบุคคลพยายามท่ีจะกระท าใหส้อดคลอง้กบัค่านิยมท่ียดึถืออยู ้
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1.3   นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and customs( คือ แบบอย่างพฤติกรรมท่ี
สังคมก าหนดไวแ้ลว้สืบต่อกนัมาดว้ยประเพณี และถา้มีการละเมิดก็จะถูกบงัคบัดว้ยการท่ีสังคมไม่
เห็นชอบดว้ยการตดัสินใจท่ีจะเลือกกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงของวนุษยน์ั้นส่วนหน่ึงจึง
เน่ืองมาจากแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดไวใ้หแ้ลว้ 

1. ปัจจยัผลกั (Push factors)  
2.1 ความคาดหวงั (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อ

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเอง โดยคาดหวงัหรือตอ้งการให้บุคคลนั้นถือปฏิบติและ
กระท าในส่ิงท่ีตนตอ้งการ ดงันั้นในการเลือกกระท าพฤติกรรม (Social action) ส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยู่
กบัการคาดหวงัและท่าทีของบุคคลอ่ืนดว้ย 

2.2 ขอ้ผูกพนั (Commitments) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระทะเช่ือวา่เขาถูกผูกมดัท่ีจะตอ้งกระท าให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ ขอ้ผูกพนัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และการกระท าของสังคม
เพราะผูก้ระท าตั้งใจท่ีจะกระท าส่ิงนั้นๆ เน่ืองจากเขารู้วา่เขามีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งกระท า 

2.3 การบงัคบั (Force) คือ การช่วยกระตุน้ให้ผูก้นะท าตดัสินใจกระท าไดเ้ร็วข้ึนเพราะ
ขณะท่ีผูก้ระท าส่ิงต่างๆ นั้น เขาอาจจะยงัไม่แน่ใจวา่จะกระท าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ แต่เม่ือมีการ
บงัคบัก็จะท าใหต้ดัสินใจกระท าพฤติกรรมนั้นไดเ้ร็วข้ึน 

2. ปัจจยัเร่ืองความสามารถ (Able-factors)  
2.1. โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระท าท่ีเช่ือวา่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วย

ใหมี้โอกาสเลือกกระท า 
2.2. ความสามารถ (Ability) คือ การท่ีผูก้ระท ารู้ถึงความสามารถของตวัเองซ่ึงก่อให้

ผลส าเร็จในเร่ืองนั้นได ้การตระหนกัถึงความสามารถน้ีจะน าไปสู่การตดัสินใจและการกระท าทาง
สังคม โดยทัว่ไปแลว้การท่ีบุคคลกระท าพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสารถของตนเอง
เสียก่อน 

2.3. การสนบัสนุน (Support) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระท ารู้วา่จะไดรั้บหรือคิดวา่จะไดรั้บจากการ
กระท านั้นๆ 

จากองค์ประกอบทั้ง 10 ประการ รีดเดอร์ (Reeder) ได้อธิบายถึงแนวความคิดเก่ียวกับ
ปัจจยัหรือสาเหตุท่ีมีผลต่อการกระท าทางสังคม ดงัน้ี 

1. ในสถานการณ์ของการกระท าทางสังคมจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายคน
ซ่ึงแต่ละคนก็จะมีเหตุผลแต่ละอยา่งในการตดัสินใจในการกระท า 

2. บุคคลหรือองค์การจะตดัสินใจหรือแสดงการกระท าบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผลซ่ึงผู ้
ตดัสินใจเองไดคิ้ดวา่มนัสอดคลอ้งหรือตรงกบัปัญหาและสถานการณ์นั้นๆ 

3. เหตุผลบางประการจะสนับสนุนการตดัสินใจ และเหตุผลบางประการอาจจะต่อตา้น
การตดัสินใจ 
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4. เหตุผลผูต้ดัสินเองจะตระหนักหรือให้น ้ าหนักท่ีแตกต่างกนัในการเลือกเหตุผลหรือ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

5. เหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจนั้น อาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะจากเหตุผลเพียงหน่ึง
ประการหรือมากกว่าจ านวนเหตุผลหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท านั้น 10 ประการท่ีกล่าว
มาแลว้ 

6. อาจจะมีเหตุผลสองหรือสามประการจากเหตุผลทั้ง 10 ประการหรืออาจจะไม่มีเลยท่ีจะ
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในทุกโอกาส 

7. กลุ่มของปัจจัยหรือเหตุผลท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าทางสังคมนั้ นย่อมจะมีการ
เปล่ียนแปลงได ้

8. ผูก้ระท าผูต้ดัสินใจสามารถจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในบุคคล
แต่ละคน 

9. ส าหรับกรณีเฉพาะบางอยา่งภายใตก้ารกระท าทางสังคมจะมีบ่อยคร้ังท่ีมีทางเลือกสอง
หรือสามทางเพื่อท่ีจะสนองตอบต่อสถานการณ์นั้น 

10. เหตุผลท่ีจะตดัสินใจสามารถท่ีจะมองเห็นไดจ้ากทางเลือกท่ีถูกเลือกแลว้ 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถามโดย
น าไปแจกให้กลุ่มตวัอยา่งและน ามาบนัทึกขอ้มูลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
วิจยั คือ บุคลากรท่ีเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจัย คือ  บุคลากรท่ีตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพฯ และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling( คือ เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูว้จิยัเป็นหลกั 
ก ลุ่มตัวอย่างจะ เป็นใครก็ ได้ ท่ี ให้ ความ ร่วม มือกับผู ้วิจ ัยในการให้ ข้อ มูลแต่อยู่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการท าวิจยัคร้ังน้ีใช้ (1( สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic(  เพื่อ
ใช้ในการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล โดยมีตวัแปรเชิงคุณภาพ ใช้ในการแจกแจงความถ่ีและค่า
ร้อยละในการอธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลจากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนตวัแปรเชิงปริมาณ จะ
ใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชน (2( สถิติอ้างอิง ( Inferential Statistic( เพื่อใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการการวจัิย 

สรุปผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลของการวิจยัโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 
จ  านวน 220 คน มีการศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 283 คน ท างานอยู่ในองค์กรภาคเอกชน
จ านวน 283 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 30,000 บาท จ านวน 297 คน และมีภูมิล าเนาอยูใ่น
ภาคเหนือ จ านวน 191 คน  
 ตอนที ่2 ด้านปัจจัยทางสังคม 
 ผูต้อบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้เหตุผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐรัฐหรือ
องคก์รภาคเอกชน ดงัน้ี บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างาน คือ ตนเอง  จ  านวน 250 คน ซ่ึง
ได้รับข้อมูลข่าวสารการสมคัรงานจาก Website ต่าง ๆ จ านวน 197 คน และวิธีท่ีเลือกใช้ในการ
สมคัรเขา้ท างาน คือ การสมคัรดว้ยตนเอง และ สมคัรผา่นบริษทัจดัหางาน จ านวน 195 คน  
 ตอนที ่3 ด้านปัจจัยอ่ืนๆ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชน ดังน้ี ปัจจยัส่วนใหญ่ท่ีมีผลต่อการเข้าท างาน คือ เงินเดือน จ านวน 143 คน 
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการเข้าท างาน คือ มีความมั่นคง จ านวน 252 คน บุคลากรให้
ความส าคญักบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ จ านวน 155 คน มี
การจดัสวสัดิการให้แก่บุคคลากรและครอบครัว จ านวน 136 คน มีการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งตาม
ประสบการณ์และผลงาน จ านวน 197 มีการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีดี จ  านวน 148 คน และมี
สถานท่ีท างานตั้งอยูใ่นยา่นท่ีสะดวกต่อการเดินทาง จ านวน 202 คน  

 
ตอนที่  4 การตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้เหตุผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือ

องค์กรภาคเอกชน ดงัน้ี อนัดบัแรก เพราะ มีความมัน่คงและมีช่ือเสียง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 คะแนน 
อนัดบัสอง คือ การมีระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี มีค่าเฉล่ียน 4.05 คะแนน อนัดบัสาม คือ มี
ความโปร่างใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ ค่าเฉล่ีย 4.04 คะแนน อนัดบัส่ี คือ มีการก าหนด
ลกัษณะงานท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ียน 4.02 และ อนัดบัสุดทา้ย คือ มีการ
ก าหนดเงินเดือน/ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรับผดิชอบในต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย 4 คะแนน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ตัวแปรอสิระ สถิติ Sig* 
สอดคล้อง

กบั
สมมติฐาน 

ไม่
สอดคล้อง
สมมติฐาน 

ปัจ
จัย
ส่ว

นบุ
คค

ล 

เพศ T-Test 0.2288   
อาย ุ F-Test 0.2338   
ระดบัการศึกษา F-Test 0.0000   
สถานท่ีท างาน T-Test 0.2622   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.0000   
ภูมิล าเนา F-Test 0.0544   

ปัจ
จัย

สัง
คม

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ท างาน 

F-Test 0.2279  
 

การรับรู้ข่าวสารการสมคัรงาน F-Test 0.3721   

วธีิในการสมคัรเขา้ท างาน F-Test 0.0173   

ปัจ
จัย

อื่น
 ๆ 

ปัจจยัท่ีเขา้ท างานในองคก์ร
ภาครัฐ/องคก์รภาคเอกชน 

F-Test 0.3751  
 

องคป์ระกอบในการเขา้ท างาน F-Test 0.9524   

ค่าตอบแทน/เงินเดือน F-Test 0.3829   

สวสัดิการ F-Test 0.1874   

ความกา้วหนา้ในการท างาน F-Test 0.1293   

ตัวแปรอสิระ สถิติ Sig* 
สอดคล้อง

กบั
สมมติฐาน 

ไม่
สอดคล้อง
สมมติฐาน 

 สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน F-Test 0.0960   

สถานท่ีตั้งท่ีท างาน F-Test 0.4285   

 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หมายเหตุ  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ผลการทดสอบสมติฐาน 

 สมมติฐานการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ยสมมติฐานหลกั 3 ขอ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานท่ีท างาน 
รายได ้ภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคภ์าคเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า T-Test ในกรณีตวัแปรอิสระเป็นเพศ
และสถานท่ีท างาน และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA( ส าหรับตวัแปร อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ภูมิล าเนา ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัพบวา่ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มีผล ต่อการตัด สินใจเลือก เข้าท างานในองค์กรภาค รัฐห รือองค์กรภาค เอกชนใน เขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางสังคมท่ีประกอบไปดว้ย เพื่อน ครอบครัว วฒันธรรม ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองค์ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA( ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัพบวา่ วฒันธรรม (วิธีการ
สมคัรงาน( มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมติฐาน ท่ี  3 ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย เงิน เดือน สวัส ดิการ คว ามมั่นคง 
ความกา้วหนา้ในการท างาน สถานท่ีตั้งท่ีท างาน สภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน  ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคภ์าคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่าง
กนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA( 
ในการทดสอบสมมติฐาน  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ แตกต่างกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคภ์าคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจยั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดน้ าแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปราย
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

521 
 

ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง หรือไดรั้บมอบหมาย
งานในหน้าท่ีใหม่ตามวุฒิท่ีสูงข้ึน จึงเป็นผลให้ระดบัการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรแตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิอร เรือนอินทร์ (2549 : บทคดัยอ่( ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ท างานของพนกังานระดบัปฏิบติการ ในอุตสาหกรรมรถยนต ์ท่ีพบวา่ พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเขา้ท างานตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าท างานแตกต่างกันและงานวิจัยของศิริญญา หาญกิตติชัย (2550 : บทคัดย่อ( ท่ี
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเลนส์สายตาพลาสติก นิคมอุตสากรรมลาดกระบงั ท่ีพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ี
มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาถึงดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรายไดท่ี้แตกต่างกนัของบุคลากรนั้นส่วนหน่ึงมาจากหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั หรือมีโอกาสไดท้  างานล่วงเวลาและไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น เบ้ีบขยนั 
ค่าคุณภาพงานรวมถึงการปรับเงินประจ าปี  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ อารมณ์  สว่างอรุณ 
(2550:บทคดัย่อ( ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจของพนกังาน
ฝ่ายผลิตบริษทัเอช-วนั พาร์ทส์ (ประเทศไทย( จ ากดั พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
มีระดบัความพึงพอใจต่างกนั 

2. ปัจจยัทางสังคม ท่ีแตกต่างกนั 
ผลจากการศึกษาวิจยั พบวา่ ปัจจยัทางสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

วิธีการสมคัรงาน เท่านั้นท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองคก์ร
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงวิธีการสมคัรงาน พบว่า วิธีการสมคัรงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ท างานในองคก์รภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสุภาวดี  ใจบุญ (2556 หน้า 50( ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกท างานภาครัฐบาลหรือเอกชนเม่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอ งนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นความยุง่ยาก ซบัซ้อนของ
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การสมคัรงาน เช่น การสอบขอ้เขียน การสอบสัมภาษณ์ เป็นตน้ จึงสรุปไดว้่า วิธีการสมคัรงานท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจจะไดน้ าขอ้มูลจากการ
วจิยัคร้ังน้ีไปใชใ้นการศึกษา วางแผนกลยทุธ์บริหารบุคลากร เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและ
พฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 1. องค์กร ควรมีการจดัวางระบบการคดัเลือกบุคลากรเข้าท างานกับองค์กรของตน ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ท างานในองค์กร
นั้นๆ  
 2. ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ควรมีการพิจารณาปรับฐานเงินเดือน มีการจ่ายโบนัส เบ้ีย
ขยนั อยา่งยติุธรรมและเหมาะสมกบับุคลากรอยา่งแทจ้ริง เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบั
บุคลากรท่ีจะปฏิบติังานต่อไป 

3. ดา้นสวสัดิการ ควรให้ความส าคญั ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่บุคลากรในทุกระดบั มีการ
จดัสวสัดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมและทดัเทียม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนั
สุขภาพ การประกนัอบติัเหตุ เป็นตน้ 

4. ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ควรมีการจดัการสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถของ
บุคลากร เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานและเปิด
โอกาสให้บุคลากรในทุกระดบัไดมี้โอกาสเขา้รับการฝึกอบรมและมีโอกาสศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน
เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

5. ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในท่ีท างาน ควรมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบครัน และมีอุปกรณ์ป้องกนัท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เพื่อความ
ปลอดภยัดา้นชีวติและทรัพยสิ์น รวมถึงเป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคลากร 

6. วิธีการรับสมคัรงาน องคก์รควรลดขั้นตอนกระบวนการวิธีการสมคัรงานท่ีซับซ้อนใน
การสมคัรงาน เพื่อไม่ใหเ้กิดความยุง่ยากและซบัซอ้นในการสมคัรงาน  

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น เพื่อให้
ผลการวิจยัสามารถน าไปใช้และชดัเจน ครอบคลุม มากยิ่งข้ึน จึงควรท าวิจยัโดยใช้ประชากรใน
กลุ่มท่ีแคบลง โดยระบุการท าวิจยัในองค์กรใดองค์กรหน่ึง เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างในดา้น
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างาน และความตอ้งการของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์กบัองค์กรอ่ืนๆ ในการท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง วางแผน 
และพฒันากลยุทธ์ด้านการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรท่ีจะเข้า
ท างานให้มากท่ีสุด เพื่อองค์กรจะไดบุ้คลากรท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริหารงานองค์กร
นั้นๆ และเกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานของบุคลากรต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลกบัแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors that affect the incentives for hospitals to consumers in Bangkok. 
 

พงศ์วชิญ์ เหลืองตระกูล 
นกัศึกษา โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1)ความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2)ความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาล
เฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3)ความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ให้บริการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research  (มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรม Microsoft 
excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าคาวามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test 
(ANOVA) โดยมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 การทดสอบสมมติฐานเป็นการหาความแตกต่างระหวา่งตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม  

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 15-30 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพขา้ราชการ พนกังานของรัฐ และมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป โดยส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกคือตวัเอง เขา้รับ

บริการในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. สาเหตุท่ีเข้ารับบริการเพราะต้องการพบแพทย์เฉพาะทาง  

เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะมีแพทยเ์ฉพาะทาง ทราบขอ้มูลข่าวสารจากคนในครอบครัว มัน่ใจใน

โรงพยาบาลท่ีมีแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความสามารถ มีการบริการทางการแพทยท่ี์มีมาตรฐาน มีการ

ตรวจรักษาและวินิจฉยัโรคอย่างละเอียด มีการติดต่อเพื่อเขา้รับการรักษาโดยใชโ้ทรศพัท์ อุปกรณ์

ทางการแพทยมี์มาตรฐานและทนัสมยั ปัจจยัท่ีมีผลกบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะ
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ทางในเขตกรุงเทพมหานคร คือ มัน่ใจในการมีแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง รองลงมาคือ 

อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั การบริการทางการแพทย ์มีความสะดวกรวดเร็ว สถานท่ีมีความ

สะดวกและช่ือเสียงของโรงพยาบาล 

ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือก ช่วงเวลาท่ีเขา้รับบริการ 
ทราบขอ้มูลข่าวสารได้อย่างไรท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาล
เฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้น เพราะอะไรถึงเลือกใชบ้ริการและท าไมถึงเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
ไม่ มี อิท ธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้บ ริการโรงพยาบาล เฉพาะทางของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความเช่ือถือได้  การตอบสนองและความเป็น

รูปธรรมของการบริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทาง

ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่คุณภาพการ

ให้บริการดา้นความสามารถและการเขา้ถึงบริการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้

บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลกับแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

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. 

บทน า 

ปัจจุบนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีการจดัการโรงพยาบาลได้เร่ิม
มุ่งเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ การบริการท่ีมีคุณภาพตอ้งอาศยัการ
พฒันาระบบงานทุกหน่วยงานซ่ึงจะตอ้งสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการตามหลกัการจดัการ
แนวใหม่ซ่ึงถือว่าผูรั้บบริการเป็นบุคคลท่ีส าคญัของโรงพยาบาล การมีขอ้มูลของผูรั้บบริการใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของโรงพยาบาลโดยเฉพาะขอ้มูลด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
คุณภาพการให้บริการซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัโดยจะส่งผลต่อการจดัการให้บรรลุผลส าเร็จและ
องคก์รสามารถด ารงอยูไ่ดต่้อไป  

ธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคตมุ่งเนน้คุณภาพบริการเป็นส าคญั(ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
, กุมภาพนัธ์ 2556) เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจะเกิดการ
แข่งขนัการลงทุนทางเทคโนโลยี การโยกยา้ยผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยไ์ปยงัท่ีต่างๆ ได้อย่างเสรี 
การยา้ยปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจถือวา่มีความส าคญัมาก แต่ส่ิงท่ีส าคญัในการรักษาพยาบาล
คือ คุณภาพการให้บริการท่ีให้ความสนใจ ดูแล ใส่ใจถือวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ
จากโรงพยาบาล ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบในดา้นบริการในขณะท่ีโรงพยาบาลต่างประเทศเร่ิม
ให้ความส าคญัในคุณภาพการให้บริการน้ีเช่นกนั ดงันั้นคุณภาพการให้บริการจะเป็นปัจจยัท่ีส่ง
ความส าเร็จให้แก่ธุรกิจโรงพยาบาลภายใตก้ารแข่งขนัท่ีรุนแรงในอนาคตอนัใกล ้การศึกษาคร้ังน้ีจะ
น าไปสู่การสานต่อการศึกษางานวิจยัอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการพฒันาศกัยภาพคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลเฉพาะทางต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการ

โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการ

โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้

บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลกบั

แรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้แก่ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือก ช่วงเวลาท่ีเขา้รับบริการ เพราะ

อะไรถึงเลือกใชบ้ริการ ท าไมถึงเลือกใชบ้ริการ และทราบขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งไรท่ีแตกต่างกนั มี

ผลกบัแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกนั 

3.ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความเช่ือถือได ้การตอบสนอง ความสามารถ การเขา้ถึง

บริการ และการสร้างส่ิงจบัตอ้งได้ท่ีแตกต่างกนั มีผลกบัแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาล

เฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.ท าให้ทราบถึงเหตุและผลในหลากหลายมิติ  บนสถานการณ์พื้นฐานท่ีมีความแตกต่างทางด้าน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
2.เพื่อให้โรงพยาบาลเฉพาะทางสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนด

คุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลอดจนถึงผูท่ี้สนใจได้ทราบ

ขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 

 

ขอบเขตของงานวจัิย 

ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกับแรงจูงใจในการใช้บริการ
โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการส ารวจ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการ

วจิยัไดด้งัน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ  -การศกึษา 

-อาย ุ  -อาชีพ 

-สถานภาพ -รายได้ 

 

 

 

คุณภาพการให้บริการ 

-ความเช่ือถือได้ 

-การตอบสนอง 

-ความสามารถ 

-การเข้าถงึบริการ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

-6W1H 

 

แรงจงูใจในการใช้บริการโรงพยาบาล

เฉพาะทางของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการ (Hierachy of Needs Theory) 

เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนโดย อับราฮัม  มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นัก จิตวิทยาแห่ง
มหาวทิยาลยัแบรนดีส์ เป็นทฤษฎีท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึง ซ่ึงระบุวา่ บุคคลมีความตอ้งการ
เรียงล าดบัจากระดบัพื้นฐานท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด กรอบความคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีน้ีมีสาม
ประการคือ 
1. บุคคลเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการ ความตอ้งการมรอิทธิพลหรือเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม 

ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บ การสนองตอบเท่านั้นท่ีเป็นเหตุจูงใจ ส่วนความตอ้งการท่ีไดรั้บ
การสนองตอบแลว้จะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 

2. ความตอ้งการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคญัจากความตอ้งการพื้นฐานไป
จนถึงความตอ้งการท่ีซบัซอ้น 

3. เม่ือความตอ้งการล าดบัต ่าไดรั้บการสนองตอบอย่างดีแลว้ บุคคลจะกา้วไปสู่ความตอ้งการ
ล าดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
Engle, Blackwe & Miniard( 1990, P. 3)กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการค้นหาและการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ซ่ึ งทั้ งน้ีทั้ งนั้ นต้องอาศัย

กระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมเพื่อใหกิ้จกรรมนั้นลุล่วง”  

พฤติกรรมของผู ้บ ริโภค (Customer Behavior) หมายถึงเป็นการกระท าโดยมนุษย์

แสดงออกโดยไม่รู้ตวั การแสดงออกหรือการกระท าโดยธรรมชาติของมนุษยส์ามารถส่งอิทธิพล

ทางการตลาดได ้(Foxall & Sigurdsson, 2013)  กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซ่ึงซ้ือหรือต้องการ

สินคา้หรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตวั หรือพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภค

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและใช้บริการสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

ต่างๆ เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (วนัดี รัตนกาย, 2554) 

แนวความคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการและคุณภาพของงานบริการ  

ความหมายของงานบริการตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พุทธศกัราช 2525 ได้

ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่การบริการ ไวว้า่ หมายถึงการปฏิบติัรับใช ้การให้ความสะดวกต่างๆ เช่น 
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ใหบ้ริการ ใชบ้ริการ เป็นตน้ ค าวา่ การบริการ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “ Service” ในความหมายท่ีวา่

เป็นการกระท าท่ีเป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์

ต่อผูอ่ื้นศพัท์ภาษาองักฤษอีกตวัท่ีนิยมใช้ในความหมายใกลเ้คียงกนั คือ ค าวา่ “Hospitality” ซ่ึงพบ

บ่อยในธุรกิจโรงแรมและมีความหมายท่ีลึกซ่ึงในทางปฏิบัติโดยเป็นการกระท าให้แก่ผูอ่ื้นใน

ลกัษณะของการปฏิบติัดว้ยความเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด อบอุ่น และมีไมตรีจิต  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2546, หน้า 431) ได้กล่าวว่า การบริการ  (Service) เป็น
กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ ตวัอยา่งเช่น โรงเรียน โรง
ภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ จากความหมายท่ีกล่าวมา การบริการ เป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้ต้องการใช้บริการ (ผูบ้ริโภค/ลูกค้า/
ผูรั้บบริการ) กับผูใ้ห้บริการ (เจา้ของกิจการ/พนักงานบริการ/ระบบจดัการบริการ) หรือในทาง
กลบักนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ ในอนัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้
บรรลุผลส าเร็จ ความหมายน้ีท าให้มองเห็นความแตกต่าง ระหว่างสินคา้และการบริการ ซ่ึงต่างก็
ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจ บริการมุ่งเน้นการกระท าท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้อนัน าไปสู่ความพึงพอใจท่ีได้รับบริการนั้น ในขณะท่ีธุรกิจ
ทัว่ไปมุ่งขายสินคา้ท่ีลูกคา้ชอบและท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้นั้น ในทางธุรกิจ
กล่าวได้ว่า การบริการ หมายถึง การให้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือการรับรู้และตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อบ าบดัความตอ้งการและความจ าเป็นพร้อมๆกนั โดยท่ีการให้บริการท่ีดีจะ
ครอบคลุมการให้ลูกคา้ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ในเวลาท่ีเขาตอ้งการและในรูปแบบท่ีเขาตอ้งการ เพื่อ
เขาจะไดมี้ความพอใจเต็มท่ี สรุปไดว้่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์าร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิด
ความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น ซ่ึงการบริการท่ีดีจะเป็นการกระท าท่ีสามารถสนองตอบ
ความตอ้งการของผูท่ี้แสดงเจตจ านงใหไ้ดต้รงกบัส่ิงท่ีบุคคลนั้นคาดหวงัไว ้
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการส ารวจความพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกบั

แรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้า

โดยการสุ่มตัวอย่างตามสูตรเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ  W.G. Cochran 
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โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชย์

บญัชา, 2549, หนา้ 74( โดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวกการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูล

แบบปฐมภูมิโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด 

ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและคุณภาพการ

ให้บริการท่ี มีผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 เพศหญิง 

จ านวน  324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 15-30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.25 อายุ 31-45 ปี จ  านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 อายุ 46-60 ปี จ  านวน 123 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.75 ส่วนใหญ่ สถานภาพโสด จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 สถานภาพสมรส 

จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ส่วนใหญ่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 

253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ต ่ากวา่

ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75ส่วนใหญ่ อาชีพขา้ราชการ พนกังานของรัฐ 

จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ 

รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 รายไดต่้อเดือน 15,000-

20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกคือตวัเอง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 คนใน

ครอบครัว จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เพื่อน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ส่วนใหญ่

เขา้รับบริการในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. จ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ช่วง16.01-20.00 น. 

จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ช่วง 12.01-16.00 น. จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ส่วน

ใหญ่ เลือกมีแพทยเ์ฉพาะทาง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ใกลบ้า้น จ านวน 153 คน คิด
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เป็นร้อยละ 38.25 มีเพื่อนแนะน า จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ส่วนใหญ่ เลือกมีแพทยเ์ฉพาะ

ทาง จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีความพร้อม จ านวน 72 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.00 ใกล้บ้าน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ14.50 ส่วนใหญ่ ทราบจากคนใน

ครอบครัว จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 ส่ือโฆษณา จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 

เพื่อน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

ส่วนใหญ่เลือก มีแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความสามารถ จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 

เป็นท่ีไวว้างใจของคนในครอบครัว จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ช่ือเสียงของโรงพยาบาล 

จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ส่วนใหญ่เลือก การบริการทางการแพทยท่ี์มีมาตรฐาน จ านวน 

283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.25 ความสุภาพอ่อนโยนของบุคลากร จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ส่วนใหญ่เลือก มีการ

ตรวจรักษาและวนิิจฉยัโรคอยา่งละเอียด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ความรู้ความสามารถ

ของแพทย ์จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 การให้ค  าแนะน าและเอาใจใส่ต่อผูใ้ช้บริการ 

จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ส่วนใหญ่เลือกการเขา้ถึงบริการโดยโทรศพัท ์จ านวน 199 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49.75 สาขาย่อย คลีนิคของโรงพยาบาล จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 

อินเตอร์เน็ต จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ส่วนใหญ่เลือก อุปกรณ์ทางการแพทยมี์มาตรฐาน

และทนัสมยั จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 คุณภาพของยาหรือเวชภณัฑ์มีมาตรฐานคุณภาพ

ดี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 จ านวนอุปกรณ์ทางการแพทยมี์เพียงพอ จ านวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.75 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

ส่วนใหญ่ปัจจยัท่ีมีผลกับแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูต้อบ

แบบสอบถามมัน่ใจในการมีแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 อุปกรณ์ทาง

การแพทยท่ี์ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.5 การบริการทางการแพทย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 มีความ

สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 สถานท่ีมีความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และช่ือเสียงของ

โรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการ

โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพและ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ
และรายได้ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือก ช่วงเวลาท่ีเขา้รับ
บริการ ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างไรท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการ
โรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคด้าน เพราะอะไรถึงเลือกใช้บริการและท าไมถึงเลือกใช้
บริการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความเช่ือถือได ้ การตอบสนองและ

ความเป็นรูปธรรมของการบริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาล

เฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่คุณภาพ

การให้บริการดา้นความสามารถและการเขา้ถึงบริการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-test (0.0258) สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test (0.0000) สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-test (0.0149(  สอดคลอ้ง 
การศึกษา F-test (0.0000(  สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test (0.1599( ไม่สอดคลอ้ง 
รายไดต่้อเดือน F-test (0.1272 ) ไม่สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือก F-test (0.0357(  สอดคลอ้ง 
ช่วงเวลาท่ีเขา้รับบริการ F-test (0.0000(  สอดคลอ้ง 
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เพราะอะไรถึงเลือกใชบ้ริการ F-test (0.1733(  ไม่สอดคลอ้ง 
ท าไมถึงเลือกใชบ้ริการ F-test (0.0721(  ไม่สอดคลอ้ง 
ทราบขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งไร F-test (0.0095(  สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการใหบ้ริการ 
ความเช่ือถือได ้ F-test (0.0000(  สอดคลอ้ง 
การตอบสนอง F-test (0.0001(  สอดคลอ้ง 
ความสามารถ F-test (0.0905(  ไม่สอดคลอ้ง 
การเขา้ถึงบริการ F-test (0.9222(  ไม่สอดคลอ้ง 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ F-test (0.0000(  สอดคลอ้ง 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะ

ทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอญัมณี โชตยะกุล (2555) ไดท้  าการ

วิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม” 

พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการในการเลือกใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบาง กระทุ่ม 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และสอดคลอ้งกบัเอนกพงศ ์โคตา ไดท้  าการศึกษา

เร่ือง ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการใช้บริการซ ้ าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล พบว่า อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการซ ้ าของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือก ช่วงเวลาท่ีเขา้รับบริการ ทราบ
ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งไรท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Schiffman and Kanuk  ท่ีกล่าววา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะบริโภค เลือกสรร เลือกซ้ือ 
เพื่อตอบสนอง ค วา ม พึง พ อ ใ จ ใ ห้ไ ด้รับ ค วา ม พึง พ อ ใ จ และประสบการณ์ในอดีตท่ี
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แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ กบัการรับรู้ ความตอ้งการและความสนใจของ ผูใ้ช้บริการ นอกจากน้ี 
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ย 6W 1H ของ Kotler 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความเช่ือถือได้  การตอบสนองและความเป็น
รูปธรรมของการบริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของบุญรักษา กายาผาด (2546) ท่ีวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเขา้รับบริการใน
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เขตพระโขนง กรุงเทพ ผลวิจยัพบวา่แรงจูงใจในการเขา้รับการบริการท่ี
โรงพยาบาลมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัความมัน่ใจในการให้บริการด้านอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ความ
สะดวกของการเดินทางและความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้งและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธงทวตัร 
บุญเฟือง (2553) ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกเทคนิคการแพทยข์องผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่พบว่าผูใ้ช้บริการคลินิกทุกช่วงอายุให้ความส าคญัในดา้นของห้องปฏิบติัการ
เทคนิคการแพทยข์องโรงพยาบาลท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน เพื่อสามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางการวางแผนกลยทุธ์การตลาด ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือก ช่วงเวลาท่ีเขา้รับ
บริการ เพราะอะไรถึงเลือกใชบ้ริการ ท าไมถึงเลือกใช้บริการ ทราบขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างไร เพื่อ
สามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางแก่ผูใ้ห้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางให้มีคุณสมบติัตรงตามความ
ตอ้งการผูบ้ริโภค 

3. ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความเช่ือถือได ้ การตอบสนอง ความสามารถ 
การเขา้ถึงบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ สามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางแก่ผูใ้หบ้ริการ
โรงพยาบาลเฉพาะทางได้ให้ความส าคญัด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1 . ควรท าการเก็บขอ้มูลมากกวา่หน่ึงวิธี เพิ่มหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือการวจิยั เพื่อใหก้าร
แปลความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน  

2. ควรท าการศึกษาซ ้ าในเร่ืองน้ี ติดตามผล ประเมินผล เป็นระยะ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั 
ตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

3. ศึกษาจงัหวดัใกลเ้คียง หาฐานขอ้มูลเพิ่มเติมจากจงัหวดัเดิม โดยเจาะฐานขอ้มูลเชิงลึก
เฉพาะกลุ่ม 
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พฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่องเทีย่วในประเทศไทยของพนักงานบริษัท 
ในจังหวดักรุงเทพมหานครผ่านเวบ็ไซต์ 

FACTOR AFFECTING IN THAILAND ’S TRAVEL PACKAGES BUYING VIA 
WEBSITE OF EMPLOYEES IN BANGKOK 

 

วรวรรณ  ภูศรี 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่มท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1( พฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของ
พนกังานบริษทั (2( ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนกังาน
บริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซตแ์ละ (3( ศึกษาความ สัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่อง เท่ียวในประเทศไทยของพนกังานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
ผ่านเวบ็ไซต์ โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงเคยซ้ือแพ็กเกจ
ท่องเท่ียวผา่นเวบ็ไซต ์จ านวน 400 คน 

 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ดว้ยเทคนิค One-Way ANOVA 
ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายุ  26-30 ปี 
ระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท 

ผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ ส่วนใหญ่เคยซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย 1-2 คร้ัง จ  ากดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียว คร้ังละ 2,001-3,000 บาท ท่องเท่ียวช่วงฤดู
หนาว เลือกท่องเท่ียว ภาคเหนือ ซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวผ่าน www.agoda.com เลือกซ้ือเพราะมีความ
สะดวกในการซ้ือและช าระเงิน เลือกแพก็เกจท่องเท่ียวแบบ สถานท่ีพกั+อาหาร+สถานท่ีท่องเท่ียว  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของ
พนักงานบริษทัผ่านเว็บไซต์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นการ
บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการช าระเงินและล าดบัสุดทา้ยดา้นผลิตภณัฑ ์

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่มีความแตกต่าง 
ในช่วงฤดูกาลในการใชบ้ริการแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทย, พนกังานบริษทัเอกชน,ช่องทาง
เวบ็ไซต ์
 

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 

 

 

http://www.agoda.com/
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บทน า 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีจบัตามองของนานา
ประเทศ เน่ืองดว้ยประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากมาย ทั้งส่วนของโบราณสถาน ท่ี
นับได้ว่า เป็นท่ีเดียว ท่ีถือได้ว่าเป็นมรดกโลกท่ีทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง อาทิ เมืองประวติัศาสตร์ 
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีถือได้ว่าธรรมรงค์ไว้ซ่ึงอารยะธรรมอันเก่าแก่ท่ีแม้แต่
ชาวต่างชาติยงัอยากเยี่ยมชมในความ “Unseen Thailand” นอกจากน้ี ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายท่ี
แสนจะงดงาม รอให้พวกเราได้เขา้ไปสัมผสั อย่างเกาะทะลุ เกาะแปลกตาท่ีไม่เหมือนใคร ของ
จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักด าน ้ าท่ีจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติท่ีแสน
มหัศจรรย ์นอกจากทะเลสวยๆทางตอนใตแ้ลว้  ยงัสามารถสัมผสัดินแดนลา้นนาภาคเหนือ จุดชม
ทะเลหมอก ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้ชมวิวของเมืองเหนือได้ไกลสุดขอบฟ้า ได้เห็นวิถี ชีวิตท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมนตเ์สน่ห์ของชาวเหนือท่ียงัคงไม่เส่ือมคลาย 

สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความมหศัจรรย ์ท่ีหลายต่อหลายท่านไม่ควรพลาด
จากการไปช่ืนชมความงดงาม ซ่ึงในปัจจุบนั ธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างแพ็กเกจท่องเท่ียวหลายแพ็กเกจได้ถูกจดัข้ึนมาเพื่อดึงดูดใจ
ผูใ้ช้บริการอย่างมากมาย ส่งผลให้เกิดการแข่งขนักนัทางธุรกิจ ในการสนบัสนุนการขายแพ็กเกจ 
ทั้งลด แลก แจก และ แถมกนัอย่างไม่มีใครยอมใคร ซ่ึงนอกจากน้ี ทางรัฐบาลเองก็รณรงค์ให้คน
ไทยท่องเท่ียวกันในประเทศไทย อย่างเทศกาลสงกรานต์ท่ีจะเกิดข้ึนก็ได้มีการประกาศให้
ประชาชนสามารถน าค่าอาหารและท่ีพกั ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาลดหย่อนภาษีได ้ยิ่งเป็นส่ิง
ดึงดูดใจและส่งผลใหธุ้รกิจท่องเท่ียวเติบโตข้ึนอยา่งชดัเจน 

ในสถานการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าก าไรต่อธุรกิจ อย่างนโยบายท่ีรัฐบาลผลกัดนั
ดา้นการท่องเท่ียวไทยนั้น ธุรกิจท่องเท่ียวก็จะตอ้งมองหากลยุทธ์ต่างๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายอย่างการขายแพ็กเกจผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท่ีมีความสะดวก สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และเหมาะส าหรับสังคมออนไลน์ท่ีมี
การใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย ดงันั้นแลว้ความพึงพอใจในการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยผา่นเวบ็ไซตจึ์งเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งมีการพฒันาใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนกังานบริษทัในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซต ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนกังาน
บริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซต ์
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3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยของพนกังานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซต ์

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนกังานบริษทั
ในจงัหวดักรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซตต่์างกนั  

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายโดยประมาณ ช่วง
ฤดูกาลในการใช้บริการ ภูมิภาคท่ีมกัท่องเท่ียว เว็บไซต์ท่ีมกัใช้บริการซ้ือ เหตุผล และ
ประเภทของแพ็กเกจท่องเท่ียวท่ีเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแพ็กเกจ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนักงานบริษัทในจงัหวดักรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์
ต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านการ
บริการ ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนักงานบริษัทในจังหวดั
กรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซตต่์างกนั 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อน าผลการวจิยัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปใชเ้พื่อปรับกลยทุธ์ทางการตลาด 
2. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการวางแผนการตลาด 
3. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ทางผลิตภณัฑ ์

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีซ้ือ
แพก็เกจท่องเท่ียวผา่นเวบ็ไซต ์จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผูบ้ริโภค หมายถึง พนักงานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียว
ผา่นเวบ็ไซต ์

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัหลกัในการด าเนินแผนทางการตลาดหลกั 
4P อนัประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ 
จากการศึกษาของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540) กล่าวถึง 
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว บริการ การท่องเท่ียว และการตลาด
ท่องเท่ียว แต่ละองคป์ระกอบมีองคป์ระกอบยอ่ยๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและ
กนั ทั้งน้ีพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในโครงการจดัท าแผนพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีศึกษาจาก  ชวลันุช (2009)  นักท่องเท่ียวชาวอเมริกนัช่ืนชอบลกัษณะการท่องเท่ียว ตามแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่งานเทศกาล งานประเพณีประจ าชาติหรือ
ทอ้งถ่ิน  

นอกจากน้ีจากการศึกษา โดย เบญจวรรณ (2552) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของคนวยัท างานจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่องเท่ียวในประเทศไทยผา่นส่ือหลกั คือ 
อินเตอร์เน็ท เพื่อนหรือการบอกต่อ นอกจากน้ีกลุ่มวยัท างานเลือกท่ีจะท่องเท่ียว ในช่วงฤดูหนาว 
และฤดูร้อน เลือกช่วงเวลาเดินทางวนัหยดุต่อเน่ืองและช่วงวนัหยดุพกัร้อน  
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กรอบแนวความคิดของการวจัิย 
ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ความถ่ีในการซ้ือ 

- ค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 

- ช่วงฤดูกาลในการใชบ้ริการ 

- ภูมิภาคท่ีมกัท่องเท่ียว 

- เวบ็ไซตท่ี์มกัใชบ้ริการซ้ือ  

- เหตุผลท่ีซ้ือ 

- ประเภทของแพก็เกจท่องเท่ียวท่ีเลือกซ้ือ 

 ส่วนประสมทางการตลาด 

- รูปแบบราคาท่ีเลือกซ้ือ 

- รูปแบบช่องทางการช าระเงิน 

- รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 

- การใหบ้ริการของพนกังาน 

- รูปแบบโปรแกรมท่องเท่ียวของแพก็เกจ 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- สถานภาพ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยของพนกังานบริษทัในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซต ์

 

 

ตัวแปรอสิระ 
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การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยส ารวจพฤติกรรมการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยของพนกังานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซต ์กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ี
ศึกษา คือ พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงสถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
คือ สถิติ One-Way ANOVA ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตวั
แปรอิสระและตัวแปรตาม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวในประเทศไทยของ
พนกังานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานครผา่นเวบ็ไซต ์ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายุ 26-30 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นผูเ้คยใชบ้ริการซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวในประเทศไทย 1-2 
คร้ัง จ  ากดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียว คร้ังละ 2,001-3,000 บาท ท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาว 
เลือกท่องเท่ียว ภาคเหนือ ซ้ือแพก็เกจท่องเท่ียวผา่น www.agoda.com เลือกซ้ือเพราะมีความสะดวก
ในการซ้ือและช าระเงิน เลือกแพก็เกจท่องเท่ียวแบบ สถานท่ีพกั+อาหาร+สถานท่ีท่องเท่ียว 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัดา้นการเลือกซ้ือแพ็กเกจเพราะราคามีให้เลือก
หลายระดบั ช าระเงินผา่นทางบตัรเครดิตออนไลน์ เห็นประชาสัมพนัธ์การขายแพก็เกจจากช่องทาง
สังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instagram) พึงพอใจท่ีพนักงานมีความรู้และตอบขอ้สักถามได้ดี 
เลือกโปรแกรมท่ีมีความสอดคลอ้งตามฤดูกาลท่องเท่ียว 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ t-Test 0.0693 ✘ 

-สถานภาพ t-Test 0.5262 ✘ 

-อาย ุ F-Test 0.2372 ✘ 
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หมายเหตุ 

1. เคร่ืองหมาย ✓ หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

2. เคร่ืองหมาย ✘ หมายความว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 
การอภิปรายผล 

ปัจจยัส่วยบุคคลท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการซ้ือแพ็กเกจ 
ท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนักงานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ปัจจยัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ส่วนของช่วงฤดูกาลและ ภูมิภาคท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการซ้ือแพ็กเกจ ท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนกังานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ดงันั้น ถ้าปัจจยัด้านฤดูกาลท่องเท่ียวเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการซ้ือแพ็กเกจ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม และถา้ปัจจยัดา้นภูมิภาคเปล่ียนแปลง
จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวในประเทศไทยเปล่ียนแปลงในทิศทาง

-ระดบัการศึกษา F-Test 0.7382 ✘ 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

F-Test 0.8810 ✘ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
-ความถ่ีในการใชบ้ริการ F-Test 0.3908 ✘ 
-ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังต่อคน F-Test 0.6946 ✘ 
-ฤดูกาลท่ีท่องเท่ียว F-Test 0.0097 ✓ 
-ภูมิภาคท่ีท่องเท่ียว F-Test 0.5175 ✘ 

-เวบ็ไซตท่ี์ใชบ้ริการ F-Test 0.6312 ✘ 

-เหตุผลของการใชบ้ริการ F-Test 0.6311 ✘ 

-ชนิดของแพก็เกจ F-Test 0.9205 ✘ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
-ราคา F-Test 0.1935 ✘ 

-ช่องทางการช าระเงิน F-Test 0.0963 ✘ 

-ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ F-Test 0.5301 ✘ 

-พนกังาน F-Test 0.1497 ✘ 

-โปรแกรมท่องเท่ียว F-Test 0.6690 ✘ 
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เดียวกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ซ้ือแพก็เกจ ท่องเท่ียวในประเทศไทยของพนกังานบริษทัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแพ็กเกจท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยของพนักงานบริษัทในจังหวดักรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ต่างกัน ดังนั้ นผูบ้ริโภคควร
ค านึงถึงเร่ืองน้ี เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจและสามารถตดัสินใจซ้ือแพก็เกจการท่องเท่ียวได้
อยา่งรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิอ่ืนประกอบดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ 
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มคนหลายๆประเภท เช่น กลุ่มพนักงานราชการ หรือ 

รัฐวสิาหกิจ เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจในท่ีครอบคลุมกลุ่มประชากรมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

548 
 

บรรณานุกรม 

ไกรชิต สุตะเมือง. (2549). อิทธิพลของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อความตั้งใจซ้ือซ ้าของธุรกิจ
รถยนต์น่ังในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (บริหารธุรกิจ(, มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, กรุงเทพมหานคร.  

เบญจวรรณ ขันทะวงศ์ (2556). พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีของ
สุภาพสตรี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง, ล าปาง.  

สุจิต นิรมล (2553). การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาปลา ในอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เบญจวรรณ อุชุพงศอ์มร (2552(. พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนวยั

ท างานเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม. 

  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

549 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค หม่อมถนัดแดก 
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO JOIN THE GROUP ON FACEBOOK 

“MOMTHANUDDEAK” 
 

เบญจลกัษณ์  ชีกรรแสง 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนดัแดก” โดย

มีวตัถุประสงคคื์อ  (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้

ร่วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค หม่อมถนัด  (2( เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัด้านพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค หม่อมถนดั  (3( เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนดั 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีสนใจ และใชใ้นการศึกษาวิจยัคือ สมาชิกเฟสบุค๊ท่ีเขา้ร่วม

กลุ่ม หม่อมถนดัแดก จ านวน 500 คน ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และ

น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์โดยใช ้(1( การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่อท าการหาค่าร้อยละ 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (2( การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยการหาค่า ที ค่าเอฟ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

การศึกษาวิจยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  (1( เป็นเพศชาย  (2( มีอายุในช่วง             

26–35 ปี  (3( มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  (4( มีอาชีพรับจา้ง / พนักงานบริษทั และ  (5( มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท  
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ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1( อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี

เช่ือมโยงกับปัจจยัพฤติกรรม ท่ีแตกต่างกัน (2( ปัจจยัพฤติกรรมด้านการเข้าร่วมกิจกรรม และ

ช่วงเวลาในการโพสตน์ั้นมีผลต่อการตดัสินเขา้ร่วมกลุ่มเฟสบุค๊ หม่อมถนดัแดก 

ค าส าคัญ : เฟสบุ๊ค หม่อมถนัดแดก, การตัดสินใจ, 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 

 

บทน า 

การเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการพฒันาและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสารระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ท่ีท าให้การติดต่อส่ือสารท าไดง่้ายข้ึน 

แค่เพียงมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศพัท์  ก็สามารถท าให้เกิดการสร้างสังคมใหม่ท่ี

สามารถติดต่อส่ือสารกันได้ทุกท่ีทุกเวลา  หรือเรียกว่า โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ เครือข่ายสังคม

ออนไลน์  ท่ีผูค้นสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ความสนใจ หรือเร่ืองราวต่างๆ ตลอดจนการ

แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองราวต่างๆ ร่วมกนั  ซ่ึงทุกคนก็สามารถเลือกรับข่าวสารขอ้มูลดงักล่าวได้

อย่างเสรี ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งการแบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่

ท่ีสุด เพราะนอกจากจะเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารแลว้  ยงัเปรียบเสมือนเป็นบริการพื้นฐานท่ีใช้

แสดงตวัตนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไปบนโลกยคุปัจจุบนัอีกดว้ย 

 ปัจจุบนักระแสการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คในสังคมประเทศไทยเร่ิมมีอตัราการเติบโตท่ี

สูงข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ รวมทั้งการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นก็มีผลกระทบ

โดยตรงต่อการใชง้านท่ีใชง้านมากข้ึนเน่ืองจากในปัจจุบนัพฤติกรรมของเด็กจนถึงผูใ้หญ่นั้น มกัจะ

มีโทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีพกพาในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งหลากหลายองค์กรไม่ว่าจะขนาดใหญ่ 

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก็เร่ิมหนัมาใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รวมทั้งยงั

น ามาแบ่งปันกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างแพร่หลาย โดยท่ีใน

ขณะน้ีเร่ิมมีการปรับตวัมากยิ่งข้ึน และมีแนวโน้มว่าจะเป็นมีอตัราการเติบโตท่ีขยายเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเวบ็เฟสบุ๊คเป็นเวบ็ไซตท่ี์คนไทยใชม้าก ดว้ยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท าให้

คนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงความรู้ความบนัเทิงต่างๆ ไดไ้ม่ยาก โดยมีบทบาทเขา้มาแทนท่ีกิจกรรม

ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถให้ทั้งความบนัเทิง ความรู้ และยงัมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

ความคิด ทศันคติ อนัมีผลต่อเน่ืองไปถึงการกระท า การปฏิบติั และความประพฤติ และด้วยการ
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ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์และดว้ยแอพพลิเคชนัท่ีเพิ่มข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนท าให้

ผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ีมีแนวโนม้ใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรม 

ปัจจุบนัคนไทยมีความสนใจขอ้มูลเร่ืองอาหาร-การกิน การท าอาหารและร้านอาหารเป็น

อยา่งมาก ประกอบกบั มีกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบเทรนดก์ารถ่ายภาพอาหารและการแบ่งปันเร่ืองราว สร้าง

กลุ่มบนเฟสบุ๊คช่ือ “หม่อมถนดัแดก”  อนัท่ีจริง เทรนด์ถ่ายรูปอาหารเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน

ตั้งแต่ 4-5 ปีท่ีแลว้ หลงักลอ้งดิจิตอลถูกพฒันาให้คนกลา้ถ่ายรูปมากข้ึน และไดรั้บความแพร่หลาย

ยิง่ข้ึน เม่ือสมาร์ทโฟนเขา้สู่ตลาด ท าให้กระบวนการถ่ายง่ายข้ึน เพียงแค่ ‘แชะ’ แลว้ ‘แชร์’  เหตุผล

หลกัๆ ท่ีท าให้เกิดเทรนด์การถ่ายภาพอาหารก่อนทาน คือ ความตอ้งการจะบอกกล่าวให้รู้วา่ "วนัน้ี

ฉันทานอะไรบา้ง" บางทีก็เป็นการโชวอ์าหารฝีมือของตวัเอง หรือโชวอ์าหารท่ีทานในวาระและ

โอกาสพิเศษๆ รวมถึงเหตุผลดา้นอ่ืนๆ อาทิ ความสวยงามดา้นสีสันและการจดัวาง การไดใ้ช้ เวลา

อยู่กบัคนพิเศษ การพูดคุยถึงร้านอาหาร การบอกถึงสูตรเด็ดเคล็ดลบั และอาหารแปลกๆ ท่ีอาจจะ

ไม่เคยพบเห็นมาก่อน  ถึงวนัน้ีพฤติกรรมการถ่ายภาพอาหารกลายเป็นภาพท่ีเห็นได้ทัว่ไปตาม

ร้านอาหารต่างๆ และได้พฒันาจากเทรนด์สู่วิถีชีวิต เม่ือมนุษยย์งัต้องกินอาหาร อาหารคือชีวิต 

พฤติกรรมถ่ายภาพอาหารก็คงไม่หมดไป  

ดว้ยขอ้มูลดงักล่าว  ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนดัแดก เพื่อท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม และหา

รูปแบบวธีิการน าเสนอข่าวสารขอ้มูลของคนในกลุ่มต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม 
เฟสบุค๊ หม่อมถนดั 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค 
หม่อมถนดั 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อม
ถนดัแดก 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนดัแดก 
 2. ไดท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องสมาชิกในการเขา้ร่วมกลุ่ม 
 3. สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงวธีิการน าเสนอ  หรือการ
ส่ือสารของสมาชิกในกลุ่ม 
 

สมมติฐานในการวจัิย 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1   คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของสมาชิกท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2   ปัจจัยพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม เฟสบุ๊ค หม่อมถนัดแดก ท่ี 

ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ในการเขา้ร่วมกลุ่ม, วตัถุประสงค์ในการโพสต์แต่ละคร้ัง, การเขา้ร่วม

กิจกรรมของทางกลุ่มท่ีสนใจ, ช่วงเวลาในการโพสต์ท่ีท าประจ า และค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการ

รับประทานอาหารท่ีโพสต ์มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3   ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย การรับรู้ข่าวสารของกลุ่ม, กลุ่มบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม, ลักษณะของประเภทอาหารท่ีชอบรับประทาน และ

องค์ประกอบท่ีส าคญัของอาหารท่ีชอบรับประทาน  มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค 

หม่อมถนดัแดก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

   ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจเจกบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 

การตดัสินใจ คือ การยอมรับในการรับรู้ความตอ้งการ แสวงหาขอ้มูล ประเมินทางเลือก 
และตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มของสมาชิกหม่อมถนดัแดก ในเฟสบุค๊ 

สมาชิก คือ ผูท่ี้ไดท้  าการเขา้ร่วมกลุ่ม ผูมี้สิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองคก์าร กลุ่ม
ใดๆ  
อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ  ซ่ึงบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการใหแ้ก่ร่างกาย อาหารมกัมาจาก

พืชหรือสัตว ์และมีสารอาหารส าคญั อาทิ คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน วิตามิน หรือแร่ธาตุ 
ส่ิงมีชีวติยอ่ยและดูดซึมสสารท่ีเป็นอาหารเขา้สู่เซลลเ์พื่อน าไปสร้างพลงังาน คงชีวติ และ/หรือ 
กระตุน้การเจริญเติบโตเฟสบุค๊ คือ เป็นบริการเครือข่ายสังคม 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

554 
 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

- จุดประสงคใ์นการเขา้ร่วมกลุ่ม 

- จุดประสงคใ์นการโพสต์ 

- การเขา้ร่วมกิจกรรมของทางกลุ่ม 

- ช่วงเวลาในการโพสต ์

- ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการรับประทาน

อาหารท่ีโพสต ์

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 

- การรับรู้ข่าวสารของกลุ่ม 

- กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม 

- ลกัษณะของประเภทอาหารท่ีชอบ

รับประทาน 

- องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาหารท่ี

ชอบรับประทาน 

 

 

 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเข้า

ร่วมกลุม่ เฟสบุ๊ค หมอ่มถนดัแดก 
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แนวคิดและทฤษฏี 

แนวคิดและทฤษฎเีครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

 Encyclopedia of Sociology (Volume 4: S-Z Index) ( 1992, p.1877( ให้นิยามของเครือข่าย

ทางสังคม (Social Network) วา่หมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึง

รูปแบบการจัด เรียงความสั มพัน ธ์  (Patterned Arrays of Relationship) ระหว่าง ปั จ เจกชน                  

( Individual) ท่ีร่วมกระท าการในสังคม 

 อิทธิพล ปรีดิประสงค ์กล่าววา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อ

ระหวา่งบุคคลในโลกของอินเตอร์เน็ตและยงัหมายรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ย 

 ศิริพร กนกชยัสกุล กล่าวไวว้า่ เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยี

และเวบ็รูปแบบใหม่นั้นเอง ผูใ้ช้สามารถใช้เผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล / ความเป็นตวัตน เขียนเล่า

เร่ืองราวต่างๆ ผา่น Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อนๆ ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั (Update) ของ

คน รวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จกักนัผา่นเพื่อนของเพื่อน ซ่ึงก็คือการใช ้Networking ของเพื่อนท าความ

รู้จกักบับุคคลอ่ืนนัน่เอง นอกจากนั้นผูใ้ชย้งัสามารถเล่นเกมต่างๆ กบัเพื่อนโดยส่งขอ้ความถึงกนัได้

ในเวลาเดียวกนั ผูใ้ช้และเพื่อนๆ จึงมีช่องทางติดต่อกนัเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีผูใ้ช้ยงัสามารถก าหนดสิทธ์ิ

เฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมเสมือนของตน 

เฟสบุ๊ค (Facebook) 

 Facebook เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 โดยผูก่้อตั้งคือ มาร์ก 

ซักเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberge) ด้วยวยัเพียง 20 ปี ในขณะนั้น เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัฮาร์

วาร์ด ซ่ึงเดิมทีเขาเปิดเวบ็ไซต์น้ีข้ึนเพื่อให้นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเท่านั้น ใช้ติดต่อส่ือสารและ

เปล่ียนขอ้มูลกนั หลงัเปิดตวัได ้2 สัปดาห์ เพื่อนร่วมมหาวทิยาลยัสนใจสมคัรเป็นสมาชิก Facebook  

กัน ไม่นานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเขาสร้างข้ึน แพร่กระจายไปยงัมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ด้วย 

หลงัจากนั้นมาร์ก และเพื่อนอีก 2 คน ร่วมกนัปรับปรุงเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของสมาชิก หลงัจาก

นั้นอีก 4 เดือน Facebook เพิ่มสมาชิก ของมหาวิทยาลยัอีกหลายสิบแห่ง ปัจจุบนัมีผูใ้ช้เฟสบุ๊คทัว่

โลกเพิ่มข้ึนตลอดเวลา โดยมีการแปลภาษาต่าง 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

556 
 

การเข้ากลุ่ม 

 การเขา้กลุ่ม หมาถึง ความปรารถนาท่ีจะเก่ียวขอ้งและปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (แชคเตอร์

,1959( ตั้งสมมติฐานไวว้่า ความกลวัท าให้เกิดการติดต่อกนั เพราะเกิดความกลวับุคคลจึงตอ้งการ

ติดต่อกบัผูอ่ื้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลมาช่วยในการประเมินความรู้สึกของตน เขาท าการทดลองโดยแบ่งผู ้

ร่วมการทดลองเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกไดรั้บการบอกวา่ ในการทดลองคร้ังน้ีจะถูกช็อคไฟฟ้าซ่ึงเจ็บ

มาก กลุ่มหลงัไดรั้บการบอกวา่ การช็อคไฟฟ้าไม่เจ็บเลย สนุกดว้ยเขาให้ทั้งสองกลุ่มเลือกท่ีจะอยู่

คนเดียวหรืออยูก่บัคนอ่ืน ขณะท่ีคอยติดตั้งเคร่ืองมือพบวา่กลุ่มแรกเลือกคอยกบัผูอ่ื้นมากกว่าท่ีจะ

คอยคนเดียวซ่ึงตรงกนัขา้มกบักลุ่มหลงั ทั้งน้ีเป็นเพราะกลุ่มแรกกลวัมากกว่า ซ่ึงจะน าไปสู่ความ

ตอ้งการติดต่อกบัผูอ่ื้นมากกวา่กลุ่มหลงั นอกจากนั้น แชคเตอร์ยงัพบอีกวา่ บุคคลท่ีร่วมการทดลอง

ต้องการติดต่อด้วย คือ ผูท่ี้เข้าร่วมการทดลองในลักษณะเดียวกันมิใช่ใครก็ได้ แสดงว่าบุคคล

ตอ้งการเขา้กลุ่มกบัผูอ่ื้นเพื่อไดข้อ้มูลมาเปรียบเทียบกบัความรู้สึกของตน 

การตัดสินใจ (Decision Making)  

หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา 

หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจ

เป็นส่ิงส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการ

วางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้

การศึกษามานาน 

ความหมายของการตดัสินใจ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1938( ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ "เทคนิคในการท่ีจะ

พิจารณาทางเลือกต่างๆ ใหเ้หลือทางเลือกเดียว" 

ไซมอน (Simon) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะ

ตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

มูดี (Moody) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระท าท่ีตอ้งท าเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหา

ข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนว
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ทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เท็จจริง เก่ียวพนักบัการ

ใชจ่้ายและการใชเ้วลา 

กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า 

เป็นกระบวนการส าคญัขององค์การ ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง กระท าอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร 

(information) ซ่ึง ไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 

โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาขององค์กร โดยการคน้หาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพื่อ

บรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้ าหนดไว ้

บุษกร   ค  าคง (2542( กล่าวว่า การตดัสินใจตอ้งใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา 

โดยใช้ความรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ น ามาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิง เพื่อน าไปสู่

เป้าหมาย แสดงทิศทางน าไปสู่การตดัสินใจ ส่วน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526, อา้งถึงใน 

ปิยะนุช  เหลืองาม , 2552( ไดก้ล่าวว่า  ในบรรดาทฤษฎีท่ีส าคญัของการตดัสินใจ อาจจ าแนกได้

อยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงัน้ี 

1( ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ 

จะค านึงถึงว่า แนวทางการตัดสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึง

เป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ซ่ึงการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็น หรือควรจะ

เป็นนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้

ดงันั้น การใชท้ฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะท่ีข้ึนอยูก่บัมาตรฐานหรือ

หลกัเกณฑด์งักล่าว จะเป็นเคร่ืองก าหนดวา่ มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอยา่งไร จึงจะดี

ท่ีสุด ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

อาจจะเห็นวา่ไม่เหมาะสมก็ได ้ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบ

อุดมทศัน์ (Idea Type) มากกวา่จะเป็นแบบวเิคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง 

2( ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่าง

กบัทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระส าคญัท่ีว่า การตดัสินใจเพื่อแก้ปัญหาหน่ึงๆ จะตอ้ง

กระท าอยา่งไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของ

ผูต้ ัดสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีน้ี จะพยายาม
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หลีกเล่ียงการใช้ความรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการ

ตดัสินใจ โดยมุ่งเน้นให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของ

บุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึงไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการน าเอาเทคนิค

สมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจดว้ย เพื่อท่ีจะใหก้ารตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสม

ท่ีสุด 

ทฤษฎกีารแลกเปลีย่น (  Exchange Theory ) 

ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (  Exchange Theory ) อธิบายว่า บุคคลไม่ใช่เพียงแต่กระท าตาม

บทบาทท่ีถูกคาดหวงัจากสังคม หรือ ตามบรรทดัฐานท่ีได้รับการถ่ายทอดมา แต่ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลอยูบ่นพื้นฐานการตดัสินใจแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งคู่สัมพนัธ์

นั้นๆ 

หรืออาจเรียกในเชิงการศึกษานโยบาย (Policy Approach) ทฤษฎีทางเลือกท่ีมีเหตุผล 

(Rational Choice Theory) เกิดข้ึนดว้ยความพยายามท่ีจะประยุกต์หลกัการตามแนวพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม (สุเทพ สุนทรเภสัช,  2540, หนา้ 250(  

สัญญา สัญญาวิวฒัน์  (2550, หน้า 128( ได้แบ่งประเภทของทฤษฎีแลกเปล่ียนเป็น  2 

ประเภทคือ 

1. ทฤษฎีการแลกเปล่ียนระดับบุคคล (Individualistic Exchange Theory) หรือทฤษฎี

แลกเปล่ียนเชิงพฤติกรรม (Behavioral Exchange Theory) ซ่ึงพัฒนามาจากทฤษฎีจิตวิทยาเชิง

พฤติกรรม (Behavioral Psychology) 

2. ทฤษฎีการแลกเปล่ียนเชิงบูรณาการ (Integration Exchange Theory) หรือทฤษฎีการ

แลกเปล่ียนเชิงโครงสร้าง (Exchange Structuralism Theory) ซ่ึงพฒันามาจากทฤษฎีมานุษยวิทยา

เชิงหนา้ท่ี (Functional Anthropology) 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างคือประชากรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟสบุ๊ค หม่อม

ถนดัแดก  โดยใช้สูตรค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

ก าหนดค่าความเช่ือมั่นเป็น 95% มีค่า Z=1.96  และมีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ก าหนดค่า 

E=0.05  แทนในสูตร  n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2   จะได ้ n = 384.16  หรือประมาณ 385 คน  ดงันั้นเพื่อป้องกนัการ

เกิดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ จึงเพิ่มเป็น 500 คน เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ (1( สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวัแปรเชิงคุณภาพ ใช้ในการแจกแจงความถ่ี

และค่าร้อยละในการอธิบายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์จากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนตวัแปรเชิง

ปริมาณ  จะใช้ค่าเฉ ล่ี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ อแสดงระดับความส าคัญของปัจจัยท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มสมาชิกเฟสบุ๊ค หม่อมถนดัแดก และ (2( สถิติเชิงอนุมาน 

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทั้งสองขา้งตน้ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80 และ เพศหญิงเพียงร้อย
ละ 20 

  2. อายุ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี รองลงมาอายุ 16 – 25 ปี  อายุ
มากกวา่ 36 ปีข้ึนไป และอายุต ่ากวา่ 15 ปี มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36, 35, 25 และ 
4 ตามล าดบั 

 3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 52  รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 25  รองลงมามีการศึกษา
ระดบัอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 17  และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7 

4. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั  คิด
เป็นร้อยละ 32 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 31  รองลงมานกัเรียน/
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29 และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8 
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5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 

30,000 คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31  

รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30.001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 และต ่าท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ค่านัยส าคัญ 
ยอมรับ

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐาน 

  เพศ 0.2052   X 

  อาย ุ 0.0148 √ 
 

  ระดบัการศึกษา 0.0455 √ 
 

  อาชีพ 0.0792 
 

X 

  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.0076 √   

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

  วตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมกลุ่ม 0.2374 
 

X 

  วตัถุประสงคใ์นการโพสตแ์ต่ละคร้ัง 0.6896 
 

X 

  การเขา้ร่วมกิจกรรมของทางกลุ่มท่ีสนใจ 0.0014 √ 
 

  ช่วงเวลาในการโพสตท่ี์ท าประจ า 0.0101 √ 
 

  ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการรับประทานอาหารท่ีโพสต ์ 0.2315 
 

X 

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 

  การรับรู้ข่าวสารของกลุ่ม 0.7200   X 

  กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม 0.5343   X 

  ลกัษณะของประเภทอาหารท่ีชอบรับประทาน 0.3689   X 

  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอาหารท่ีชอบรับประทาน 0.0922   X 

 

หมายเหตุ 

1. เคร่ืองหมาย √  หมายความวา่ ยอมรับสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. เคร่ืองหมาย  X  หมายความวา่ ปฏิเสธสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล ตามสมมติฐานการวิจัย 

         ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย อายุช่วงระหว่าง 26-35 ปี ซ่ึงมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจา้ง/พนักงานบริษทั  และมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ในช่วง 10,000 - 30,000 

บาท  

 จากการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของสมาชิกในกลุ่มท่ีแตกต่างกนั  

ได้แก่ อายุ   ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุ๊ค 

หม่อมถนดัแดก 

 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของทางกลุ่มท่ีสนใจ และ

ช่วงเวลาในการโพสตท่ี์ท าประจ ามีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่ม เฟสบุค๊ หม่อมถนดัแดก 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1. จากการวิจยัคร้ังน้ี ค  าถามในแบบสอบถามอาจยงัไม่คลอบคลุมทุกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มสมาชิก เฟสบุค๊ หม่อมถนดัแดก 

 2. เพื่อน าผลจากการวจิยัคร้ังน้ี ไปเป็นแนวทางในการน าเสนอขอ้มูลในกลุ่มเพื่อใหต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องการสมคัรสมาชิกเขา้กลุ่ม 

 3. จากการท าวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ สมาชิกส่วนใหญ่สนใจในเร่ืองของกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม จึงน าเสนอให้มีการจดัตารางเวลาในการท ากิจกรรมในแต่ละคร้ังไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน  
เพื่อใหส้มาชิกท่ีสนใจท ากิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาวิจัยถึงแรงจูงใจของสมาชิกในกลุ่ม ในการจดักิจกรรม หรือการพบปะ
สังสรรคข์องสมาชิกในกลุ่ม 

 2.  ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มในการติดตามชมการถ่ายทอดสดของการ
ออนทวัร์ / สัญจรของหม่อมถนดัแดก 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE DECISION OF WATCHING SF CINEMA IN BANGKOK 

 

สิทธิชัย อ่อนละออ 

นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGROM 2/1  
กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคคื์อ (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วน

บุคคล ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในเขต
กรุงเทพมหานคร (2( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร (3( เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์ในเครือภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและจ าแนกตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ (1( ผลิตภณัฑ์ (2( ราคา (3( ช่องทางการจดัจ าหน่าย (4( การส่งเสริมการตลาด และ
จ าแนกตามปัจจยัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ได้แก่ (1( วตัถุประสงค์การไปชม (2( แหล่งขอ้มูล
ข่าวสาร (3( ความถ่ีในการเขา้ชม (4( ช่วงเวลา (5( อาหารและเคร่ืองด่ืม การศึกษาเป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และ One way ANOVA โดยใช้สถิติ      T-test และ F-test เพื่อวดั
ความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร 
การศึกษาวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

มีอาชีพรับจา้ง/พนักงานบริษทั รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา่ อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ 

เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
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จ าหน่าย และการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรง

ภาพยนตร์เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจยัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ การเขา้ใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีเลือกชม 

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ 

เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: ภาพยนตร์, โรงภาพยนตร์,เครือเอส 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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บทน า 
 

ภาพยนตร์ไดเ้ขา้มาสู่ประเทศไทยคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2440 จดัเป็นส่ือท่ีเขา้มามีบทบาทในดา้น
ความบนัเทิงท่ีมีอิทธิพลต่อชีวติประจ าวนัของผูค้นมาชา้นาน เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นเสมือนหนทาง
หน่ึงท่ีจะพาผูค้นเปิดประตูไปสู่โลกอีกโลกหน่ึง ดังนั้นภาพยนตร์จึงเป็นส่ือท่ีคนส่วนใหญ่ ใช้
ประโยชน์เพื่อความบนัเทิงในยามวา่ง และเพื่อการพกัผอ่น นอกจากภาพยนตร์จะเป็นส่ิงบนัเทิงแลว้ 
ยงัมีการน าเอาภาพยนตร์ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น การโฆษณา การเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ 
และอ่ืนๆ (กนกดกัด แล้วเทพ และมงคล ปิยะบสักร , 2540( ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัถือได้ว่ามีการ
แข่งขนัท่ีสูง แต่ไม่รุนแรง ซ่ึงถือวา่มีคู่แข่งน้อย ถึงแมจ้ะมีผูใ้ห้บริการโรงภาพยนตร์อยูห่ลากหลาย 
แต่วา่ผูใ้ห้บริการท่ีใหบ้ริการ หลกัๆ เพียงแค่ 2-3 รายเท่านั้น ลกัษณะเฉพาะของธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
จ าเป็นตอ้งเนน้ไปดา้นการให้ความสะดวกสบาย เนน้การบริการดว้ยตวัสินคา้และบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้เป็นอย่างดีและธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจเฉพาะท่ีแต่ละบริษัท
พยายามสร้างความแตกต่างท่ีตวัโรงภาพยนตร์ไม่วา่จะเป็นระบบเสียงและระบบภาพ ระบบการฉาย
ให้สามารถดึงความสนใจของลูกคา้ การมีเทคโนโลยีท่ี ทนัสมยั สภาพโรงภาพยนตร์ การออกแบบ
ตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ใหเ้ป็น ท่ีดึงดูดแก่ผูม้าใชบ้ริการ ให้คุม้ค่ากบัเงินท่ี
ตอ้งจ่าย เพราะภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในแต่ละรอบในแต่ละช่วงเวลานั้น เป็นภาพยนตร์ท่ีก าลงัไดรั้บ
ความสนใจและไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค เหมือนการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการของลูกคา้
วา่เลือกท่ีจะใชบ้ริการ จากผูใ้หบ้ริการรายใด  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการและเป็นแนวทางในการวางนโยบายก าหนดกล
ยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีประกอบด้วยว ัตถุประสงค์การไปชม 
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ความถ่ีในการเขา้ชม ช่วงเวลา อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเลือกชมภาพยนตร์

ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ศึกษาเฉพาะปัจจยัดา้นพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  4.ศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเลือกชมภาพยนตร์ใน

เครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ทราบขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชแ้ละท าแผนการตลาด

ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย  
2. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใชก้ าหนดและพฒันา
กลยทุธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

3. เพื่อน าขอ้มูลด้านการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส 
เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใหบ้ริการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ลูกค้า หมายถึง บุคคลทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
   ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช ้
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริม การขาย 
 การตัดสินใจ หมายถึง การใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา โดยการใช้ความรู้
พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ น ามาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย แสดง
ทิศทางน าไปสู่การตดัสินใจ 
 

กรอบแนวคิดของงานวจัิย 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 

- การสง่เสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 

 

ปัจจัยพฤตกิรรมการชมภาพยนตร์ 

-วตัถปุระสงค์ในการไปชม 

-แหลง่ข้อมลูท่ีมีผลตอ่การ  
  ตดัสินใจ 

-ความถ่ีในการเข้าชม 
-ชว่งเวลาท่ีเลือกชม 

-อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีซือ้ 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือก

ชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ 

เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฏี 

ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด  

ส่วนประกอบแต่ละส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั และตอ้ง

สอดคล้องกัน เพื่ อให้การด าเนินงานด้านการตลาดประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาดส าหรับสินคา้ทัว่ไป ท่ีประกอบดว้ย 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และ

บริการ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีให้บริการและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ณฐั อิรนพไพบูลย์ (2554) ผลิตภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการ

ผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือ

บริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใชใ้นการผลิต การใหบ้ริการ หรือด าเนินงานของกิจการ 

ณฐั อิรนพไพบูลย์ (2554) ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของ

สินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือ

บริการหรืผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท าการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการ

ใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) 

ชานนท์ รุ่งเรือง (2555) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่ง

และการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจ

นั้น 

ชีวรรณ เจริญสุข (2547) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อ

สร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใชเ้พื่อจูงใจ ใหเ้กิดความ

ตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือ 
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ทฤษฎกีารตัดสินใจ  

มูดี (2539( การตดัสินใจเป็นการกระท าท่ีตอ้งท าเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหาขอ้เท็จจริงอีกต่อไป 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจวา่ควรหยดุหาขอ้เทจ็จริง แนวทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลง
ตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและการใชเ้วลา 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้มาใช้บริการโรงภาพยนตร์
ในเครือ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน T -Test F - Testและการวิเคราะห์ผา่นโปรแกรม Microsoft Excel โดยท่ีสถิตินั้น
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic( เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล 

 ส่วนท่ี 2 สถิติอา้งอิง ( Inferential Statistic( เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มีอายุ 20-30 ปี 
จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
มีอาชีพรับจา้ง/พนักงานจ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท จ านวน 208 คนคิดเป็นร้อยละ 52  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส 
เอฟ เพราะภาพยนตร์มีความคมชดัของภาพจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42  และค่าใช้จ่ายท่ีเขา้
ชมในแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 101 - 200 บาทจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ลูกคา้จะซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์
กบัพนักงานโดยตรงจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 55  และลูกคา้ยงัให้ความสนใจในส่วนของ
โปรโมชัน่โดยเฉพาะในเร่ืองซ้ือ 1 ท่ีนัง่ ฟรี 1 ท่ีนัง่ จ  านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 56  

  ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส 

เอฟ โดยวตัถุประสงค์ในการไปภาพยนตร์เพื่อนพกัผ่อนและคลายเครียด จ านวน 168 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42 และได้รับข้อมูลข่าวสารจากตัวอย่างภาพยนตร์จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

570 
 

ส่วนมากจะเลือกใช้บริการนาน ๆ คร้ัง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนเวลาท่ีเลือกชม

ภาพยนตร์เป็นช่วงเวลา 15.01-18.00 น. และเวลา 18.01-21.00 น. จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

ส่วนอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือเขา้ไปรับประทานในโรงภาพยนตร์เป็นขา้วโพดคัว่ (POPCORN) 

จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
จากการส ารวจพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ 

เอส เอฟ คือ มีภาพยนตร์ให้เลือกชมอยา่งหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ีย 4.2425 คะแนน มีค่าต ่าสุดท่ี 2 
คะแนน และค่าสูงสุดท่ี 5 คะแนน และปัจจยัท่ีมีผลใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟนอ้ยท่ีสุดคือราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงภาพยนตร์มีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.1400 คะแนน โดยมีค่าต ่าสุดท่ี 1 คะแนนและมีค่าสูงสุดท่ี 5 คะแนน 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส ากญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.5389 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.3515 ไม่สอดคลอ้ง 
การศึกษา F-Test 0.1000 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.0149 สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ดา้นราคา F-Test 0.0017 สอดคลอ้ง 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย F-Test 0.0230 สอดคลอ้ง 
ดา้นการส่งเสริมการขาย F-Test 00000 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การชมภาพยนตร์ 

   

วตัถุประสงคใ์นการไปชมภาพยนตร์ F-Test 0.8537 ไม่สอดคลอ้ง 
แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ F-Test 0.1665 ไม่สอดคลอ้ง 
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ความถ่ีในการเขา้ชมภาพยนตร์ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ช่วงเวลาท่ีเลือกชมภาพยนตร์ F-Test 0.0028 สอดคลอ้ง 
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือ F-Test 0.0456 สอดคลอ้ง 
หมายเหตุ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส 

เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพรับจา้ง/พนักงานบริษทั รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท  ซ่ึงพบว่าอาชีพ

และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดเหตุผลท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ เน่ืองจากมีความคมชดัของภาพและจ่ายค่าเขา้ชมภาพยนตร์แต่ละคร้ัง 201 - 300 บาท 

โดยช่องทางท่ีใชใ้นการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ จะซ้ือผา่นพนกังานโดยตรง มีความสนใจโปรโมชัน่ซ้ือ 

1 ท่ีนัง่ ฟรี 1 ท่ีนัง่ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาด้านปัจจัยพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในเครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 

วตัถุประสงคใ์นการไปชมเพื่อพกัผอ่น/คลายเครียด ขอ้มูลข่าวสารมาจากตวัอยา่งภาพยนตร์และเขา้

ชมภาพยนตร์นาน ๆ คร้ัง ช่วงเวลาท่ีเลือกชมภาพยนตร์เวลา 15.01-18.00 น. และ 18.01-21.00 น.

อาหารและเคร่ืองด่ืมซ้ือหนา้บริเวณโรงภาพยนตร์คือขา้วโพดคัว่ ซ่ึงพบวา่การความถ่ีในการเชา้ชม

ภาพยนตร์ ช่วงเวลาและอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ใน

เครือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1.เน่ืองจากผลการวจิยัดา้นส่วนบุคคล อาชีพและรายไดข้องลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จึงควรเน้นท าการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการให้บริการ ทั้งภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์เพื่อใหเ้กิด
ความพอใจกลบัมาใชบ้ริการท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ อีกอยา่งต่อเน่ือง 
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2.ปัจจุบนัธุรกิจให้บริการโรงภาพยนตร์มีการแข่งขนัมากข้ึนควรมีการวางแผนในการก าหนด
กลยุทธ์ในการน าเสนอสินคา้และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได้อย่าง
รวดเร็ว 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัย ถึงพฤติกรรมลูกค้าต่างจังหวัดด้วยว่ามีความแตกต่างกับ ลูกค้า
กรุงเทพมหานครอย่างไรเพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการจูงใจให้ลูกคา้ตดัสินใจ
กลบัมาใชบ้ริการอีก 

2. ควรศึกษาวิจยัคู่แข่งขนัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อส่วนแบ่งการตลาดว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้ลูกคา้
เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์นั้น ๆ  

3. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจากการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์และน าขอ้มูลมาปรับปรุง
วธีิการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากข้ึนและตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกนัแดดของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISION OF THE SUNSCREEN OF 
CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 

 

วนัสนันท์  สุนทร 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 
 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2( เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ(3( เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งคือ
กลุ่มบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  จ านวน 400 คน  โดยใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามโดยสะดวกตามมหาวทิยาลยัรามค าแหงและหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้และสถานภาพ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียง ระดับ
การศึกษา และ อาชีพ เท่านั้น ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

2. ความแตกต่างกนัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ในส่วนของด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 
ยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ และค่า SPF ท่ีส่งผลต่อการตสัสินใจซ้ือ
ครีมกนัแดดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในส่วนของดา้น ราคา,ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

3. ความเช่ือมัน่/ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ครีมกันแดดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ: ครีมกนัแดด,การตดัสินใจซ้ือ 
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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 
 

บทน า 

 สภาพอากาศของเมืองไทยในปัจจุบนั ได้รับผลกระทบจากแสงแดดค่อนขา้งมากและมี

แนวโน้มท่ีไดรั้บผลกระทบเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในอนาคต  เพราะในแสงแดดมีรังสีอยูห่ลายชนิด ท่ีรู้จกั

กนัดีก็คือ อุลตราไวโอเลต (UV) ซ่ึงรังสีน้ีจะถูกดูดซับโดยชั้นโอโซน มีแค่ UVAและ UVB ท่ีลง

มาถึงพื้นโลก ซ่ึงรังสีทั้ง 2 ชนิดน้ีมีผลต่อผิวหนงัโดยเฉพาะ UVA มีผลท าให้เกิด กระ ฝ้า เห่ียว แก่

ก่อนวยั UVB มีผลท าให้เกิดการ แดง แสบ ไหม้ ของผิวหนัง และรังสีทั้ ง 2 ชนิดน้ียงัท าให้เกิด

อนุมูลอิสระ ซ่ึงจะท าลายโปรตีนพนัธุกรรมท าใหเ้กิดเน้ืองอกผวิหนงัได ้จึงท าใหค้นเราหนัมาใส่ใจ

และหาวธีิป้องกนัจากแสงแดดกนัมาข้ึน ไม่วา่จะเป็นการ การป้องกนัอนัตรายจากแสงแดด โดยการ

หลีกเล่ียงแสงแดดจดั ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น., สวมเส้ือผา้ปกคลุมมิดชิด, แวน่กนัแดด, หมวกปีก

กวา้ง, หรือกางร่มเสมอ แต่บางคร้ังเราก็ตอ้งการความคล่องตวัโดยท่ีไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสริม เราจึง

หนัมาพึ่งครีมกนัแดด จึงท าให้ตอ้งสรรหาครีมกนัแดดท่ีมีประสิทธิภาพและเห็นผลในการป้องกนั

แสงแดด และในปัจจุบนัก็มีผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิดใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกใช ้
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             ดว้ยอากาศท่ีร้อนอบอา้ว และความเขา้ใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์กนัแดดของคนไทยท่ีขยายตวั

เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ ตลาดผลิตภณัฑ์กนัแดดในประเทศไทยขยายตวัสูง แบรนด์ต่างๆ มีการแนะน า

สินคา้ใหม่ในช่วงน้ี ส่วนแบรนด์ผูน้  ายงัมีการจดักิจกรรมอย่างคึกคกั ในช่วงหน้าร้อน "ครีมกัน

แดด" เป็นสินคา้ไฮไลตท่ี์ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน ดว้ยสภาพอากาศเมืองไทยท่ีเป็นเมืองร้อน ครีมกนั

แดดจึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการปกป้องผวิส าหรับทุกเพศทุกวยั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางต่างหันมาขยายไลน์ผลิตภณัฑ์ให้ครอบคลุมผลิตภณัฑ์กนัแดดเพิ่มข้ึน จึงกลายเป็น

สินคา้หนา้ร้อนอีกตวัท่ีมีดีกรีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ไม่แพสิ้นคา้ตวัอ่ืน  

ทั้งน้ี ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดวา่ในช่วงหนา้ร้อนปีน้ี ยอดขายผลิตภณัฑ์กนัแดดน่าจะเติบโต

ถึง 30-50% จากช่วงปกติ ขณะท่ีตลาดครีมกนัแดดภายในประเทศทั้งปี 2556 น่าจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 

1,600 ล้านบาท หรือเติบโตถึง 15% เน่ืองจากจะมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมมากข้ึน 

อาทิ ครีมกนัแดดส าหรับเด็ก ผลิตภณัฑ์ท่ีให้คุณสมบติัแบบมลัติเบเนฟิต ทั้งป้องกนัแสงแดด บ ารุง

ผิว และซึมซาบไดอ้ย่างรวดเร็ว หรือแมแ้ต่การเพิ่ม ประเภทของครีมกนัแดด การปรับระดบัราคา

จ าหน่าย ในขนาดและปริมาณท่ีพอเหมาะ รวมไปถึงการเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีมีความเหมาะสม 

และสอด คล้องกับตวัสินคา้ เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และกระตุ้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

     หากวดัเฉพาะภาพรวมตลาดครีมกนัแดดส าหรับผิวหนา้ท่ีเป็นเวชส าอาง จะมีมูลค่าราว 700 

ลา้นบาท ซ่ึงถือว่ายงัเล็กอยู่ แมว้่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพราะผูบ้ริโภคยงัมีความเขา้ใจผิด

เก่ียวกบัการใชไ้วท์เทนน่ิง หรือครีมบ ารุงท่ีมีค่าเอสพีเอฟ 15 วา่เพียงพอแลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ครีม

กนัแดด หรือใชค้รีมกนัแดดเฉพาะการท ากิจกรรมกลางแจง้เท่านั้น ท าให้อตัราผูใ้ชค้รีมกนัแดดใน

เมืองไทย วดัจากผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีอยูป่ระมาณ 15-17 ลา้นคน จะมีคนท่ีใชป้ระจ าเพียง 5% เท่านั้น 

ซ่ึงถือว่าน้อยมาก ส่วนคนท่ีใช้ครีมกนัแดดประจ า ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีผ่านระบบการหาหมอ

ผิวหนงั ท าให้เห็นความจ าเป็น ในการใช ้จึงตอ้งมีการให้ความรู้อยา่งต่อเน่ือง สยามธุรกิจ (ฉบบัท่ี

1396,2013( 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัในดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนั

แดดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม

กนัแดดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัใจดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ ดา้นรับรู้ตราสินคา้  ,ดา้นความภกัดี และดา้นความ
เช่ือมัน่/ไวว้างใจต่อตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด  

ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด  
ทั้งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ สถานภาพ  
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้ในตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  ระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559  ตาม
สถานท่ี ต่างๆในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก ,

หา้งสรรพสินคา้แฟชัน่ไอซ์แลนด์,เดอะมอลลร์ามค าแหง ฯลฯ  
 
กรอบแนวความคิด 
ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
สมมติฐานในการวจัิย 

สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัด้านประชากรศาสาตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ , อายุ,ระดบัการศึกษา, อาชี, 
รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกันแดดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
-เพศ  - อายุ      -รายได ้      -สถานภาพ 

-ระดบัการศึกษา   - อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์          -ช่องทางการจดัจ าหน่าย              
 - ราคา              -การส่งเสริมการตลาด 
 
 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

-การรับรู้ตราสินคา้ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ , 
-ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้  

การตัดสินใจซ้ือครีมกนัแดดของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
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สมมติฐานท่ี2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

สมมติฐานท่ี3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบด้วย การรับรู้ตราสินคา้, ความภกัดีในตราสินคา้ และ
ความเช่ือมั่น/ไวว้างใจในตราสินค้า ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของครีมกนัแดดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด 
2. ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ การรับรู้ตรารสินคา้ของครีมกนัแดดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด เพื่อใชใ้นการวางแผนธุรกิจ 
3. เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางส าหรับนักวิชาการ นักวิจยั นักการ
ตลาด นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจ  สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้
 
แนวคิดและทฤษฎี 
ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ )AIDA) 

(อา้งถึงใน ณทัศ  ลกัขธรรม, 2554( St. Elmo Lewis, (1898( ดร .ณภคัอร ปุณยภาภสัสร( 2541(; 
1. ความตั้งใจ(Attention) เร่ิมตน้ ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งรู้จกัสินคา้และบริการนั้นก่อน ซ่ึงก็เกิดข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินคา้แลว้ก็ยงัไม่เพียงพอ ผูบ้ริโภค จะตอ้งถูกเร้าความ
สนใจจนสามารถแยกแยะสินคา้น้นัออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด  
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนาท่ีจะได้
ครอบครองสินคา้น้นั ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ี สินคา้น้นัเสนอให้
หรือเกิดจากการเห็นหนทางแกปั้ญหาท่ีมีอยูท่ี่สินคา้นั้นหยิบยืน่ให ้ 
4. การกระท า (Action) เม่ือ ความปรารถนาเกิดข้ึนแลว้ กระบวนการซ้ือจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือ
ผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือการซ้ือสินคา้ 

ทฤษฏีส่วนผสมการตลาด  
คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 
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ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

ส่ วนประสมการตลาดแบ่ งออก เป็นก ลุ่มได้  4 ก ลุ่ม  ดัง ท่ี รู้จักกันว่าคือ  “4 Ps” อันได้แ ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกแบบวจิยัเชิงปริมาณ เน่ืองจากตอ้งมีการส ารวจดา้นสถิติ เช่น มีการส่ง
แบบสอบถาม การตั้งสมมติฐาน เป็นตน้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือกลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือและใชค้รีมกนั

แดด         

กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกในประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตาม

มหาวิทยาลยัรามค าแหงและห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ยื่นแบบสอบถามแบบสุ่มตวัอยา่ง ส าหรับคนท่ี

ใชแ้ละซ้ือครีมกนัแดดและเตม็ใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

จากการวจิยัคร้ังผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคล แบบ Check List ประกอบดว้ย  

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ,อาย,ุระดบัการศึกษา,อาชีพ,รายไดแ้ละสถานภาพ 

2. ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ์ 

-ดา้นราคา 

-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 3.   ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
      -การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness( 
      -ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty( 
      -ความเช่ือมัน่ /ไวว้างใจต่อตราสินคา้ ( Trust( 
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วธีิการเกบ็ข้อมูล 

โดยการแจกแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด จ านวน 400 

ชุด ใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชค้รีมกนัแดดตามมหาวทิยาลยัรามค าแหง หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Microsaft Excel โดยมี 

5. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ประกอบไปด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (M) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรในการศึกษา 

6. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 1 ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 

1, 2 และ 3 

ผลการวจัิย 

1. ผลการวิจยัในดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูห้ญิงคิดเป็นร้อยละ 

67.75  ผูช้าย  คิดเป็นร้อยละ32.25  มีอายุระหวา่ง 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5  รองลงมาคือ 31-35 

ปี คิดเป็นร้อยละ 29.25  ระดบัการศึกษา มากสุดคือ ระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมา

คือ สูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.5 ประกอบอาชีพมากสุดคือพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อยละ 

75.25 รองลงมาคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 18   มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 

บาทคือมากสุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ ระหวา่ง 25,001 – 35,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.5  

สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 79.75  สมรสคิดเป็นร้อยละ 20.25   

2. ผลการวิจยัในดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเลือก ยี่ห้อของ

ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรก ได้แก่ Biore  ร้อยละ17, Nivea ร้อยละ15.5 และ Vaseline ร้อยละ13.75  

ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดท่ีใช้เพื่อปกป้องจากแสงแดด ลดรอยหมองคล ้ า คิดเป็นร้อยละ 66.25  

รองลงมาคือปกป้องฝ้า กระ จุดด่างด า คิดเป็นร้อยละ 22.5  ส่วนค่า SPF ค่า SPF 50 คิดเป็นร้อยละ 

63.25  รองลงมาคือ ค่า SPF 30 คิดเป็นร้อยละ 28.75  ดา้นราคาท่ียอมรับในการซ้ือผลิตภณัฑ์ครีม

กนัแดดอยู่ท่ี 200-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมาคือ 401-600 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.75  

ช่องทางในการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการท่ี Watson และ Boots คิดเป็นร้อยละ 38.25  

รองลงมาคือท่ี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น Big C, Tesco Lotus คิดเป็นร้อยละ 23.75  ด้านการส่งเสริม
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การตลาด มีการจดัโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 43.5  รองลงมาคือ มีผูเ้ช่ียวชาญ/

สถาบนัรับรองผล คิดเป็นร้อยละ 40  

3. ผลการวิจยัในส่วนของปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ รับรู้ไดเ้ม่ือเห็นโฆษณาคิด

เป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ รับรู้ไดจ้ากการพบเห็นสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 28 ดา้นความภกัดีใน

ผลิตภณัฑ์ครีมกันแดดท่ีใช้อยู่ จากการซ้ือใช้เป็นประจ าคิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมาคือ การ

เปล่ียนไปใช้ยี่ห้ออ่ืนบ้าง แต่ก็กลับมาใช้ยี่ห้อเดิมคิดเป็นร้อยละ 27.25 ด้านความเช่ือมั่นใน

ผลิตภัณฑ์ เช่ือมั่นในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 57 เช่ือมั่นในตราสินค้าของ

ผลิตภณัฑคิ์ดเป็นร้อยละ 21.5 

อภิปรายผลการวจัิย 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ์  
 ราคา 

 
 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 
การส่งเสริมการตลาด 

 
 

 

สมมติฐานที่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

เพศ  
 อาย ุ  
 ระดบัการศึกษา 

 
 

อาชีพ 
 

 
รายได ้  

 สถานภาพ  
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

582 
 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

การรับรู้ในตราสินคา้ 
 

 
ความภกัดีในตราสินคา้ 

 
 

ความเช่ือมัน่/ไวว้างใจในตราสินคา้  
  

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05                                                                  
      เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้และสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดแตกต่างกนั 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดต่างกนั 

การวิจยัคร้ังน่ีพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือครีมกนัแดดแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ โดยเพศหญิงมีการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดมากกวา่เพศชาย อาจเกิด

จากเพศหญิงมีความรักสวยรักงามและใส่ใจกบัสุขภาพมากกวา่เพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ ณรงค์ศักด์ิ  พฤกษ์พงศ์พันธ์(2556(ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดด ปัจจยัดา้นเพศเป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้

ผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดโดยเพศหญิงจะมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกและเพศชายจะมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงลบ  

1.2อายแุละรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดต่างกนั 

     การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าอายุและรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ  นันทวลัย ์ มิตรประทาน(2554(วิจยัเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกนัแสงแดด พบวา่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดด  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดดแตกต่างกนั 

2.1ดา้นของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจครีมกนัแดด ประกอบดว้ย                                 
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ยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ 3 อนัดับแรก ได้แก่ Biore 17%, Nivea 15.5% และ Vaseline 

13.75% พบว่ายี่ห้อของผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมกนัแดด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ จิรประภา  สุดสวสัด์ิ (2553( ปัยจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตรา

สินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินซ้ือ

เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ ์  

ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑใ์นดา้นการปกป้องจากแสงแดด ลดรอยหมองคล ้าและ

ค่า SPF 50 ค่า SPF ยิ่งสูงประสิทธิภาพในการป้องกันก็ยิ่งสูงตามไปด้วย สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ นนัทวลัย ์ มิตรประทาน(2554(ไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดด พบว่าผูบ้ริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่า SPF 36 หรือ

มากกวา่ ค่า SPF ของผลิตภณัฑ์ท่ีใชมี้ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกนั

แสงแดด 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

3.1 ข้อมูลรับรู้ด้านตราสินค้าในส่วนของความเช่ือมั่น/ไวว้างใจต่อตราสินค้า 

เช่ือมัน่/ไวว้างใจในประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดท่ีใชอ้ยู ่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือครีมกันแดดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ถ้าสามารถสร้างความเช่ือมั่น/

ไวว้างใจให้กบัผูบ้ริโภคแลว้จะท าให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ท าให้ผูบ้ริโภคไม่เปล่ียน

ใจไปซ้ือยี่ห้ออ่ืน สอดคลอ้งกบังานวจิยั มนสันนัท ์ธนาพุ่งเพง็ (2556( พบวา่ปัจจยัดา้นการ

ไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, รายได ้และสถานภาพ ส่งผลต่อ

การตดัสินใจสินใจซ้ือครีมกนัแดด มีเพียง อาชีพ และระดบัการศึกษาเท่านั้นท่ีไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ดังนั้ นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับธุรกิจผลิตภณัฑ์ครีมกันแดดควรให้

ความส าคญักบับุคคลทุกเพศทุกวยัเพราะผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับสภาพ

อากาศในปัจจุบนั 
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2. ปัจจัยทางด้านการส่งเส ริมการตลาด ก ลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคัญ ท่ีตัวผลิตภัณฑ ์

ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ และระดบัค่า SPF เพื่อหวงัผลในการปกป้องสูงสุด ผูป้ระกอบการ

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดควรเน้นท าการตลาดท่ีโดดเด่น แตกต่างจาก

บริษทัคู่แข่ง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีชดัเจนพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบั

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าให้เกิด การรับรู้ในตราสินคา้ เกิดความภกัดี และเกิด

ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ท าใหรั้กษาฐานลูกคา้เดิมไดแ้ละขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆไดใ้นอนาตค 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ขยายกลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยัในคร้ังต่อไปออกไปแต่ละภูมิภาคให้ครอบคลุมทัว่

ประเทศ จะได้ศึกษาถึงความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ส่งผลถึงการตดัสินใจซ้ือ

ครีมกนัแดดหรือไม่ จะไดเ้ป็นแนวทางศึกษาขอ้มูลกลุ่มเป้าส าหรับผูป้ระกอบการหรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑค์รีมกนัแดด 

2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านอ่ืนๆในระดับประเทศเพื่อท่ี

ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดจะไดว้างแผนและกล

ยทุธ์ทางการตลาดใหโ้ดนเด่นกวา่คู่แข่งเพื่อกา้วข้ึนมาเป็นผูน้ าทางการตลาด 
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การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิตีแ้บงก์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
THE DECISION MAKING ON CITIBANK CREDIT CARD USAGE OF CUSTOMER IN 

BANGKOK METROPOLITAN AREAS 
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รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิต้ีแบงก์ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลโดยมีวตัถุประสงค ์(1)เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิตีแบงก์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(2)เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิตีแบงก์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  และ(3)เพื่อศึกษาความ
แตกต่างด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิตี
แบงกใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวกตามห้างสรรพสินคา้ จากกลุ่มตวัอย่าง  400 คน ผลจาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน โดยมีรายได้ 15,000 – 25,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี1 พบวา่  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิตี
แบงก์ท่ีต่างกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี2 พบว่า  ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด มีเพียงปัจจยัด้านราคาเท่านั้ น ท่ีมีความแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิตีแบงก์ท่ีต่างกันในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี3 พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ความรู้สึกมัน่ใจ 
การไดรั้บการตอบสนองเท่านั้น ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารซิตีแบงกท่ี์ต่างกนัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 
ค าส าคญั : การตดัสินใจ , ส่วนประสมทางการตลาด , คุณภาพการบริการ ,บตัรเครดิต  ,ซิต้ีแบงก์  
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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 
 
 

บทน า 
การใชบ้ตัรเครดิตในประเทศไทยไดรั้บความนิยมอยา่งเพิ่มข้ึน และมีอตัราการเติบโตสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองในทุกๆปี ทั้งปริมาณและมูลค่าท่ีใชผ้า่นบตัรเครดิต ซ่ึงเป็นการใชจ่้ายในภาคครัวเรือน 
การใชจ่้ายเพื่อใชใ้นการซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ บตัรเครดิตใชเ้พื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน มี
ความปลอดภยัและพกพาสะดวก 

“การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมมีอตัราเติบโตข้ึนในเชิงปริมาณอย่างต่อเน่ือง 
เม่ือเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ธุรกรรมการช าระเงินผา่นระบบการช าระเงินและช่องทาง
ต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 มีจ านวน 602.8 ล้านรายการ และมีมูลค่า 66.0 
ลา้นลา้นบาท เม่ือเทียบจากระยะเดียวกนัของปีก่อน พบว่าปริมาณเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.22 ซ่ึง
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เป็นการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ” (ธนาคารแห่งประเทศไทย,Payment System Insight,2558 : ออนไลน์) 
จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่บตัรเครดิตช่วยกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยและเป็นการเขา้ถึงสินเช่ือ
ของผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง ซ่ึงอตัราตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจบตัรเครดิตมีแนวโน้ม
สูงข้ึน มีปริมาณการใช้จ่ายสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในทางเศรษฐกิจเป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึงการขยายตวั
ของการบริโภค สินเช่ือ และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีส าคญัตวัหน่ึง  

ธุรกิจบตัรเครดิต มีธนาคารชั้นน า ท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาด ไดแ้ก่ บตัรเครดิต KTC  ,
ธนาคารกสิกรไทย  ,ธนาคารไทยพาณิชย์  ,ธนาคารกรุงเทพ  ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ,ธนาคารซิต้ี

แบงก์  ,ธนาค ารทหารไทย เป็นตน้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกธนาคารซิต้ีแบงก์มาเป็นหวัขอ้หลกัในการวจิยั
คร้ังน้ี เน่ืองจากธนาคารซิต้ีแบงก์ เป็นธนาคารอนัดับแรกๆ ท่ีคนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการบัตร
เครดิต ดว้ยภาพลกัษณ์ท่ีเป็นกลุ่มคนวยัท างานรุ่นใหม่ และมีหลากหลายประเภทบตัร ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  และมีโปรโมชัน่การส่งเสริมการขายท่ี
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ทุกประเภท ล่าสุดธนาคารซิต้ีแบงก์ไดรั้บการยกยอ่งเป็นธนาคารต่างชาติ
ดีเด่น 10 ปีต่อเน่ืองกนัจากไฟแนนซ์ เอเชีย นิตยสารทางการเงินช่ือดงัระดบัภูมิภาค 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัมองเห็นว่า ธุรกิจบตัรเครดิตสามารถเติบโต ขยายตวั และสามารถ
ท าก าไรไดเ้พิ่มข้ึนอีกหลายเท่าตวักวา่ในปัจจุบนั ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาการตดัสินใจ
เลือกใช้บตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล ประกอบไปด้วย
หลายปัจจยั ทั้งปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพ
บริการ วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีแบงก ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่าง สร้างกิจกรรมทางการตลาดท่ีดึงดูดความสนใจให้ตรงกบักลุ่ม
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์ทางการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ
ลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล   
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของ
ลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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ขอบเขตของการวจัิย 

1 . ศึกษาตวัแปรอิสระดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตซิต้ีแบงก์ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
2 . ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ช้บริการบัตรเครดิตซิต้ีแบงก์ทุกประเภท ท่ีปัจจุบันยงัคง
สถานะเป็นสมาชิก  ใน เขตก รุงเทพ  และป ริมณฑล โดยสุ่ม  ก ลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด  ตาม
หา้งสรรพสินคา้ 
3 . ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลวจิยัคือ ระหวา่งเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559   

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ 
2 . ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  
3. ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ ความรู้สึกมัน่ใจ ความพร้อมของ
เคร่ืองมือ การเอาใจใส่ลูกคา้ การไดรั้บการตอบสนอง 
ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์ต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตร
เครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกต่์างกนั 
3. ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ ความรู้สึกมัน่ใจ ความพร้อมของ
เคร่ืองมือ การเอาใจใส่ลูกคา้ การได้รับการตอบสนอง ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกต่์างกนั 
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ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  

)อา้งถึงใน เฉลิมชยั ค าแสน, 2545: 11-14( ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ การตดัสินใจใน 
องคป์ระกอบตวัแปร 4 อยา่งดว้ยกนั คือ   
1 . การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์)Product)  2 . การตดัสินใจดา้นราคา )Price)  
3 . การตดัสินใจดา้นการจ าหน่าย )Place)  4 . การตดัสินใจดา้นการส่งเสริมการตลาด )Promotion)  
แนวคิด และ ทฤษฎ ีคุณภาพบริการ  

)อา้งถึงใน ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม,2552:40-43) ไดก้ล่าวถึง โมเดลคุณภาพบริการ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

คุณภาพการบริการ )Service Quality) คือโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman ซ่ึงระบุ
ดา้น หรือมิติท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลรวมในการรับรู้ของลูกคา้วา่เป็นการบริการท่ี มีคุณภาพไว ้
5 ดา้นท่ีเรียกวา่ RATER ดงัน้ี  
• Reliability – ลูกคา้รู้สึกวา่วางใจไดมิ้ติน้ีเกิดจากการใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 เพศ     อายุ      สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา  อาชีพ     รายได ้
 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 ผลิตภณัฑ ์  

 ราคา 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 การส่งเสริมการตลาด 
 

 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 

 ความน่าเช่ือถือ     ความรู้สึกมัน่ใจ  

 ความพร้อมของเคร่ืองมือ   การเอาใจใส่ลูกคา้  
 การไดรั้บการตอบสนอง 
 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร

เครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ี

แบงกใ์นเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 
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• Assurance – ลูกคา้รู้สึกมัน่ใจ มิติน้ีเกิดจากความรู้และอธัยาศยัของพนกังาน 
• Tangibles - ลูกค้าได้มองเห็นความพร้อมของเคร่ืองมือ มิติน้ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเคร่ืองมือ หรือ
อุปกรณ์ทุกอยา่งท่ีลูกคา้เห็น การมองเห็นส่ิงต่างๆ เก่ียวกบัพนกังานบริการ  
• Empathy – ลูกคา้รู้สึกวา่สถานบริการเอาใจใส่ มิติน้ี คือ การเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละบุคคลเป็นอยา่งดี 
สามารถจดจ าช่ือลูกคา้ เป็นตน้  
• Responsiveness - ลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนอง มิติน้ีหมายถึง การไม่เคยปฏิเสธลูกคา้ก่อน ท่ี
จะพยายามท าตามความตอ้งการ  
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ  
(อา้งถึงใน เฉลิมชยั ค าแสน ,2545 :75 ( ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1 . การรับรู้ถึงความตอ้งการ  2 . การคน้หาขอ้มูล   3 . การประเมินผลทางเลือก 
4 . การตดัสินใจซ้ือ   5 . ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท่ีมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นคุณภาพบริการมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารซิต้ีแบงกใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 

กลุ่มประชากร 

 กลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีเป็นลูกคา้บตัรเครดิตธนาคารซิต้ี

แบงก ์และปัจจุบนัมีสถานะการเป็นสมาชิกอยู ่

 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่ม

โดยสะดวกตามหา้งสรรพสินคา้ 

 

การสร้างเคร่ืองมือและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

1. แบบสอบถามดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

2. แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพบริการ 
 3. มาตรวดัการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์ 
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วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมาเดินห้างสรรพสินคา้

ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนท าการประมวลผลทางสถิติต่อไป 

 

สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Microsoft 

Excel  

1. วเิคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรในการศึกษา เพื่อใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล 

2. วเิคราะห์สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และทดสอบความแปรปรวนแบบ 1 

ทาง (one-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1, 2 และ 3 

ผลการวจัิย 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

71.25 เป็นเพศชายร้อยละ 28.25 โดยส่วนมากอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมา 

อายุ 31-35 ปี ร้อยละ 32.5 ซ่ึงส่วนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.75 และ สถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ 23.25 ในส่วนของระดับการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.5 

รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 22.75 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 67.25 รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.5 โดยส่วนมากมีรายได้ 15,000 – 

25,000 บาท เป็นร้อยละ 37.75 รองลงมา คือ 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 30.25 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก 

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมา คือ ความหลากหลายของ

ประเภทบตัร ร้อยละ 19.25 ในดา้นราคา อตัราค่าธรรมเนียมรายปีมีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.25 

รองลงมา คือ วงเงินท่ีอนุมติับตัรเครดิต ร้อยละ 30 ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ลูกคา้ส่วนใหญ่

สมคัรบตัรเครดิตกบัพนกังานธนาคารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.75 รองลงมา สมคัรกบัตวัแทนรับ

สมคัรบตัรเครดิตหลายธนาคาร ร้อยละ 20 และในดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกโปรโมชัน่แรกเขา้เม่ือบตัรได้รับอนุมติั เช่น กระเป๋าเดินทางลอ้ลาก, Gift Voucher 

คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ โปรโมชัน่ผอ่นช าระ 0% นาน 10 เดือน ร้อยละ 30.75 
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ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการในดา้นความน่าเช่ือถือพบว่า พนักงานสามารถให้ค  าปรึกษาให้

ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมา คือ พนักงาน

สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  เป็นร้อยละ 26  ในดา้นความรู้สึกมัน่ใจพบว่า 

พนกังานให้บริการดว้ยความสุภาพดว้ยกิริยามารยาทท่ีดีมีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา คือ 

พนกังานให้บริการดว้ยความเป็นมืออาชีพ เป็นร้อยละ 47 ในดา้นความพร้อมของเคร่ืองมือพบวา่ มี

เอกสารใบสมคัร , โบรฺชวัร์ ท่ีอพัเดทโปรโมชัน่ถึงเดือนปัจจุบนั มีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

50.5 รองลงมา คือ มีสินคา้ตวัอยา่งแสดงท่ีบูธ เช่น กระเป๋าเดินทางลอ้ลาก ร้อยละ 41 ในดา้นการเอา

ใจใส่ลูกคา้พบวา่ เม่ือมีขอ้สงสัยใดๆเก่ียวกบัการใชบ้ตัรพนกังานเต็มใจให้บริการตอบทุกขอ้สงสัย 

มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมา คือพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีอนุมติับตัรเครดิต ด้วยการ

โทรไป "Welcome Call"  ร้อยละ 21.5 และดา้นการไดรั้บการตอบสนองพบว่า สามารถเขา้ถึงการ

บริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผ่าน Call Center โทร.1588 มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ47.75 รองลงมา 

คือพนกังานมีความตั้งใจใหบ้ริการอยา่งสุดความสามารถ เป็นร้อยละ 26.5 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี1 พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารซิต้ีแบงก์ต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น 
เพศ อายุ และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารซิต้ีแบงก ์ 
2. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีเพียงปัจจยัด้านราคา
เท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิตีแบงก์
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก ์ 
3. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี3 พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ มีด้านความน่าเช่ือถือ 
ความรู้สึกมัน่ใจและการไดรั้บการตอบสนองเท่านั้น ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร
เครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์ต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านความ
พร้อมของเคร่ืองมือ การเอาใจใส่ลูกคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารซิต้ีแบงก ์ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

เพศ   
อายุ   
สถานภาพ   
ระดบัการศึกษา   
อาชีพ   
รายได ้   

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ผลิตภณัฑ ์   

ราคา   

ช่องทางการจดัจ าหน่าย   

การส่งเสริมการตลาด   
ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ สอดคลอ้งสมมติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ความน่าเช่ือถือ)Reliability)    
ความรู้สึกมัน่ใจ)Assurance)    
ความพร้อมของเคร่ืองมือ )Tangible)   

การเอาใจใส่ลูกคา้)empathy)   

การไดรั้บการตอบสนอง)responsiveness)   
 

หมายเหตุ  1. เคร่ืองหมาย หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  2. เคร่ืองหมาย   หมายความวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

 

การอภิปรายผล  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต

ของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์ต่างกนัอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส อาจมีการวาง

แผนการใช้จ่ายทางการเงินเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของลูก ซ่ึงจะแตกต่างจากสถานภาพโสดท่ีมี

ความเป็นอิสระทางการใชจ่้ายซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตรีทิพ บุญแยม้ (2552). ท่ีวา่ สถานภาพหยา่ร้างหรือ

เป็นหมา้ย เป็น สถานภาพท่ีมีความแตกต่างในการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตจากสถานภาพอ่ืนอยา่งมี

นยัส าคญั  

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์

ต่างกนัอาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาเป็นตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัตนาภรณ์ 
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บุญแต่ง (2557). ท่ีวา่ ดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้

บตัรเครดิตของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัสมุทรปราการ   

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์ต่างกนั 

อาจเพราะอาชีพในกลุ่มขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดน้้อย แต่มีภาระค่าใช้จ่าย

กบัทั้งของตนเองและครอบครัวท่ีสูง ท าให้เกิดรายไดไ้ม่เพียงพอส่งผลให้ใชบ้ตัรเครดิตเพื่อให้เกิด

สภาพคล่องทางการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับ ภัคจิรา เลิศอริยศักด์ิชัย (2555). ท่ีกล่าวว่าอาชีพมี

ความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ตัรเครดิตท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ราคาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัร

เครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงกต่์างกนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบั 

อตัราค่าธรรมเนียมรายปี คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ ให้ความส าคญักบัรองลงมา คือ วงเงินท่ีอนุมติั

บตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 30 ท่ีสอดคล้องกบั กมลรัตน์ สัตยาพิมล (2552). ท่ีว่า ปัจจยัด้านราคา

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตแพลทินมัจะให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองของการไม่เสียค่าธรรมเนียมในการ

ใชบ้ตัรมากท่ีสุด  

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร

เครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก์ต่างกนั ในงานวจิยัน้ี คือ พนกังานสามารถให้ค  าปรึกษาให้ขอ้มูล

กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 66.5 ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.74 อาจเพราะพนกังาน

ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการเจรจา เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั ภคัจิรา บานเพียร ดวงตา สราญรมย ์และ วรุณี เชาวน์สุขุม. (2555) พบว่า คุณภาพการบริการ

ดา้นความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสูงของธนาคารกรุงเทพจ ากดั(มหาชน) สาขาประตูน ้ าพระอินทร์ 

และสาขานวนคร  

ความรู้สึกมัน่ใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิต้ี

แบงกต่์างกนั ในงานวิจยัน้ีคือ พนกังานให้บริการดว้ยความเป็นมืออาชีพ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อย

ละ 47 ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.58 อาจเพราะการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ แสดงถึงการบริการ

แบบคุณภาพในทุกด้าน ทั้ งความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การแสดงออกในด้านการแก้ไขปัญหา ซ่ึง

สอดคล้องกับสุรางคนา ภัทรเมฆินทร์ (2555). ท่ีว่า พนักงานธนาคารท่ีมีคุณภาพต้องมีความรู้ 

ความสามารถในการให้ขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัการบริการและผลิตภณัฑ์ได้รับค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี

ระดบัค่าเฉล่ีย 4.20  ซ่ึงปัจจยัคุณภาพบริการด้านความรู้สึกมัน่ใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั(มหาชน) เขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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การไดรั้บการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคาร

ซิต้ีแบงก์ต่างกนั ในงานวิจยัน้ี คือ สามารถเขา้ถึงการบริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผ่าน Call Center 

โทร.1588 โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 47.75 ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.77  แสดงให้เห็นวา่ ลูกคา้ตระหนกั

ถึงการบริการท่ีสามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะอยู่สถานท่ีไหน เกิด

สถานการณ์ใดๆ ก็สามารถเขา้ถึงการบริการน้ีไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุรีพร หม่ืนศรี และ 

พนิต กุลศิริ (2555) ท่ีวา่ คุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บริการสาขาลูกคา้บตัรเครดิตดา้นประเภทท่ีใชบ้ริการและดา้นเวลาท่ีใชบ้ริการ  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิย 

1. จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาเร่ืองค่าธรรมเนียมรายปีและวงเงินท่ีอนุมติับตัรเครดิตมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารซิตีแบงก์ ในทางกลับกันปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิต้ีแบงก ์ดงันั้น
ผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญักบัเร่ืองค่าธรรมเนียมรายปี และวงเงินท่ีอนุมติับตัรเครดิตทั้งของ
บริษทัและคู่แข่งขนั โดยสร้างความแตกต่าง สร้างการรับรู้ให้กบัลูกค้าในประเด็นน้ีจะสามารถ
กระตุน้การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการเร่ือง ความน่าเช่ือถือ ความรู้สึกมัน่ใจ การไดรั้บ
การตอบสนอง เป็น 3 ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารซิตีแบงก์ ซ่ึง
การบริการทั้ง 3ดา้นน้ี บุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ พนกังาน ทั้งพนกังานขายและเจา้หนา้ท่ีลูกคา้
สัมพนัธ์ทางโทรศพัท ์เพราะพนกังานเปรียบเสมือนด่านแรกท่ีตอ้งพบเจอลูกคา้ ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ี
ดีขององค์กร ดงันั้นผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญักบับุคคลส่วนน้ี เช่น การจดัอบรมสัมมนา
ดา้นการขายอยา่งมืออาชีพ  การจดัอบรมบุคลิกภาพ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น ท่ีเป็นลูกคา้บตัรเครดิตธนาคารซิต้ีแบงก์ และ
ปัจจุบนัมีสถานะการเป็นสมาชิกอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรจะศึกษาโดยเนน้กลุ่มตวัอยา่งของทั้งประเทศ เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมและเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต  
2 ผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรเจาะลึก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เพราะปัจจุบนัมีการแข่งขนั
ของตลาดบตัรเครดิตท่ีรุนแรง ซ่ึงสามารถใช้งานวิจยัเป็นแนวทางพฒันาการส่งเสริมการตลาดให้
เกิดการใชจ่้ายต่อบตัรในปริมาณท่ีมากข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน า้แร่ธรรมชาติของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY NATURAL MINERAL WATER  

OF CONSUMERS IN BANGKOK 
 

ณฏัฐ์ปวนิท์  อรุณรัตน์ 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคใน
เขต กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผล
ต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือ
น ้ าแร่ธรรมชาติโดยใช้วิธี การเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและใช้การ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้สถิติเชิงปริมาณ หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ ทดสอบความแตกต่าง T-test , F-test (One-
way ANOVA) โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพ
รับจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายได ้20,001 - 30,000บาท  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคน ้ าแร่ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัด้านอาชีพและรายได้
เท่านั้ นท่ีมีความแตกต่างกันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัทางดา้นตราสินคา้ของผูบ้ริโภคน ้ าแร่ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร มี
เพียงปัจจยัดา้นการจงรักภคัดีต่อตราสินคา้และปัจจยัดา้นการรับรู้ผลิตภณัฑ์เท่านั้น มีความแตกต่างกนั
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัย
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ของผูบ้ริโภคน ้ าแร่ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑเ์ท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกซ้ือ, น ้าแร่ธรรมชาติ , ส่วนประสมทางการตลาด 
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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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บทน า 

น ้ าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย ์น ้ าช่วย
ควบคุม อุณภูมิในร่างกายให้คงท่ีเป็นสารท่ีช่วยให้กระบวนการทางเคมีในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการล าเลียงอาหาร หรือการไหลเวียนของเลือดสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ปกติ ช่วยขบัของเสียออกจากร่างกายของมนุษย ์จึงท าให้ร่างกายของมนุษยต์อ้งสูญเสียน ้ าไปเฉล่ีย
ประมาณ 2.7 – 3.2 ลิตรต่อวนั ดั้งนั้นมนุษยทุ์กคนจึงจ าเป็นตอ้งบริโภคน ้ าเพื่อทดแทนน ้ าท่ีร่างกาย
เสียไปในแต่ละวนัอยา่งนอ้ย 2 ลิตรหรือ 6 – 8 แกว้ เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 

ซ่ึงในปัจจุบนัน ้ ามีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นน ้ าด่ืมปกติหรือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 
และยงัมีน ้ าแร่ธรรมชาติ ซ่ึงน ้ าแร่ธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้ าบนผิวโลก
ซึมลงสู่ใต้ดินอย่างช้า ๆ โดยมีกลไกทางธรรมชาติความกดดัน และความร้อนใต้พื้นพิภพเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการผสมผสานแร่ธาตุให้ปะปนกนัใตดิ้นท่ีพุ่งข้ึนสู่เหนือพื้นดินไดด้ว้ยแรงดนัตาม
ธรรมชาติเรียกกนัวา่ “น ้ าแร่ธรรมชาติ” ในปัจจุบนัจึงก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าแร่ธรรมชาติ
มากมาย และมีการแข่งขนั ทางดา้นน ้ าแร่ธรรมชาติกนัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนบัเป็นภาวการณ์หน่ึงท่ีท าให้
เกิดการพฒันาและคิดดน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ี เก่ียวกบัน ้ าแร่ธรรมชาติข้ึนมาก ตลอดทั้งมีการคิดคน้กล
ยุทธ์ทางการตลาดข้ึนมาอย่างมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี คล้ายกนันั่นเอง คือ "ความสนใจของ
ลูกคา้" เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไป 

ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาความแตกต่างปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติ ทั้งศึกษาปัจจยัทางดา้นตราสินคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ตดัสินใจซ้ือเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติ ของผูบ้ริโภคดว้ย เพื่อช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติ และศึกษาปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความแตกต่างท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน และสามารถน าผลการศึกษา
ดังกล่าวเป็นแนวทางใน การวางกลยุทธ์ของธุรกิจน ้ าแร่ธรรมชาติ เพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และจะส่งผลดีโดยตรงต่อทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
ได ้ 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
น ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัทางด้านตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่
ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.  ศึกษาเฉพาะปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคน ้าแร่ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.  ศึกษาเฉพาะปัจจยัทางดา้นตราสินคา้ของผูบ้ริโภคน ้าแร่ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.  ศึกษาเฉพาะปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคน ้ าแร่ธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
2.เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ศึกษาปัจจยัทางด้านตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจ  
3.เพื่อน าขอ้มูลทางดา้นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีได้ไปปรับใช้ และ วางแผนให้สอดคล้องกบั
กลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
2. ปัจจยัดา้นตราสินคา้ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ การ

รับรู้ตราต่อสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาดประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติ
ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ปั จจัย ท่ี ส่ งผล ต่อก ารตัด สิ น ใจ เลื อก ซ้ื อน ้ าแ ร่ธ รรมชาติของผู ้บ ริโภค  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 -เพศ 
-อายุ 
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
 

ปัจจัยทางด้านตราสินค้า 
-ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
-การจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ 
-การรับรู้ต่อตราสินคา้ 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 
-ดา้นราคา 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
-ดา้นผลิตภณัฑ์ 
-ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 

 
การตัดสินใจเลือกซ้ือน า้แร่ธรรมชาติ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทฤษฎีและแนวความคิด 

ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ (AIDA)  

(St. Elmo Lewis, 1898 อา้งโดย ดร.ณภคัอร ปุณยภาภสัสร, 2541 

1. ความตั้งใจ (Attention) เร่ิมต้นท่ีผูบ้ริโภคจะต้องรู้จกัสินค้าและบริการนั้นก่อน ซ่ึงก็

เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  

2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จกัสินคา้แลว้ก็ยงัไม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคจะตอ้งถูกเร้า

ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสินคา้นั้นออกจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด  

3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุน้จะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนา

ท่ีจะไดค้รอบครองสินคา้นั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดข้ึนจากการเห็นประโยชน์ท่ีสินคา้นั้น

เสนอให ้หรือเกิดจากการเห็นหนทางแกปั้ญหาท่ีมีอยูท่ี่สินคา้นั้นหยบิยืน่ให ้  

4. การกระท า (Action) เม่ือความปรารถนาเกิดข้ึนแล้ว กระบวนการซ้ือจะสมบูรณ์ก่อ
ต่อเม่ือผูบ้ริโภคกา้วเขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ย คือ การซ้ือสินคา้ 

 
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป์  (2547 : 12 - 15( ให้ค  านิยามเก่ียวกับ ส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประกอบของธุรกิจทัว่ไปมี 4P'ร ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ เป็นสินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจพฒันาและผลิตภณัฑ์ข้ึนเพื่อตอบสนองตาม 
ความ ตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภณัฑ์หรือสินคา้และบริการนั้นมีทั้ง
จับ ต้องได้ และจับต้องไม่ได้ นอกจากน้ีย ังรวมไปถึงตราสินค้า  (Brand) การบรรจุหีบห่อ 
(Packaging) การ รับประกนั (Guarantee) คุณภาพผลิตภณัฑ ์(Quality) เป็นดน้ 

2. ราคา จ านวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งช าระให้กบัผูข้ายเพื่อให้ไดรั้บสินคา้และบริการโดยธุรกิจ 
ตอ้ง ก าหนดราคาในระดบัท่ีลูกคา้สามารถซ้ือไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัการแข่งขนัทางธุรกิจและก าไร 

3. การจดัการจ าหน่าย การจดัการเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของ 
ลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสูด ดว้ยการน าสินคา้และบริการไปส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ ในเวลา ท่ีตอ้งการ 
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การส่งเสริมการตลาด การก าหนดแนวทางการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบั สินคา้และ
บริการ ราคา ขอ้มูลอ่ืนๆ ของสินคา้และบริการ ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ดว้ย การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และพนกังานขาย 
 
แนวความคิดทีเ่กีย่วข้อง 

คอท เลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler  และ Armstrong, 1996อ้างถึ งใน  Principles of 
Marketing) ไดใ้ห้ความหมายของตราสินคา้วา่เป็นช่ือ (Name) ค า (Word) สัญลกัษณ์ (Symbol) การ
ออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของส่ิงดงักล่าวเพื่อ ระบุสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดราย
หน่ึง หรือ กลุ่มของผูข้าย หรือแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

อดุลย์จาตุรงกุล (2546 : 170) ไดให้ความหมายการตัดสินใจซ้ือว่าเป็นกระบวนการ 
ตดัสินใจขององคก์รโดยก าหนดความตอ้งการของสินคา้และบริการท่ีตอ้งซ้ือแลว้ระบุประเมินและ 
เลือกตรายีห่อ้และผูข้ายรายต่าง ๆ  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 219)  กล่าวว่าขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying 
decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจากการส ารวจรายงาน ของ
ผูบ้ริโภคจานวนมากในกระบวนการซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้
ถึงความต้องการหรือการรับรู้ ปัญหา  2. การคนหาข้อมูล  3. การประเมินผลทางเลือก  4. การ
ตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. น ้าแร่ธรรมชาติ หมายถึง   น ้าแร่ธรรมชาติน ้ าด่ืมท่ีบรรจุในขวดน ้ าชนิดพลาสติกท่ีวางขาย
ตามทอ้ง ตลอดทัว่ไป 

2. ปัจจยัดา้นตราสินคา้ หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติ 
2.1 ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง ภาพลกัษณ์ของน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีส่งผลในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2  การจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติ แลว้

เกิดความมัน่ใจในผลิตภณัฑจ์นเกิดการซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 
2.3  การรับรู้ตราสินคา้ หมายถึง การรับรู้ตราสินคา้ของน ้าแร่ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการ

ซ้ือซ ้ าในคราวต่อไป 
3. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสร้างข้ึน เพื่อใช้เป็น

แรงจูงใจ ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นๆ 
3.1 ราคา หมายถึง ราคาของน ้าแร่ธรรมชาติ 
3.2 ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง สถานท่ีจดัจ าหน่ายน ้าแร่ธรรมชาติของผูต้อบ 
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 แบบสอบถามสามารถหาซ้ือไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
3.3 ผลิตภณัฑ ์หมายถึง น ้าแร่ธรรมชาติ 
3.4 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติ ใหม้ากข้ึน 

โดย 
 การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีผูด้  าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการตามข้ึนตอนดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีอาศยัอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร โดย
ก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น  
4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัดา้นตราสินคา้ประกอบดว้ย การรับรู้ตราสินคา้ การซ้ือสัตยต่์อ
ตราสินคา้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อย
ละ 

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย  ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านส่งเสริมทางการตลาดด้าน ผลิตภณัฑ์ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็นCheck List วิเคราะห์
ค านวณจ านวนและค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดย 
เรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 5 มากท่ีสุดไปจนถึงระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยต้นเองเพื่อท่ี

สามารถช้ีแจง้ขอ้สงสัยของผูต้อบแบบสอบถามได ้โดยประชากรเป็นแบบนับไม่ได ้ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูอ้าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือผูว้ิจยั
รวบรวมแบบสอบถามไดท้ั้งหมด แลว้การตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามข้ึนตอนต่อไป 

 
สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอย่างคือประชากรท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพหมา

นครท่ีเคยซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติ สถิติท่ีใช ้คือ One way ANOVA โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test เพื่อวดั

ความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร โดยใชก้ารค านวณ และการวิเคราะห์ผา่นโปรแกรม Microsoft Excel 

โดยท่ีสถิตินั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic( เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล 

 ส่วนท่ี 2 สถิติอา้งอิง ( Inferential Statistic( เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า 
ผูต้อบ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยมีเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60  และ
มีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40  ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 82 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 55 
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 -30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นตราสินคา้ 
2.1 ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ เฉล่ียในระดบัร้อยละ 129 โดยใหค้วามส าคญักบัน ้าแร่ธรรมชาติมิเนเร่ 
2.2 ดา้นความภคัดีต่อตราสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น 
ความภคัดีต่อตรา สินค้า เฉล่ียในระดบัร้อยละ 174  โดยให้ความส าคญักบัตราสินค้าของน ้ าแร่
ธรรมชาติ 
2.3 ดา้นการับรู้ตราสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ 
ตราสินคา้เฉล่ียในระดบัร้อยละ 200 โดยใหค้วามส าคญักบัการเลือกซ้ือ 1 – 2 คร้ัง/สัปดาห์ 
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3.  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4P) 
3.1 ดา้นราคา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบัร้อยละ 62 โดย

ใหค้วามส าคญักบัราคา ต ่ากวา่ 101 บาท  
3.2 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายในระดบัร้อยละ 69 โดยใหค้วามส าคญักบั ร้านสะดวกซ้ือ 
3.3 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เฉล่ียใน

ระดบัร้อยละ 56โดยใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์มีขนาด 550 มิลลิลิตร  
3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด เฉล่ียในระดบัร้อยละ 56 โดยใหค้วามส าคญักบัการ ซ้ือ 1 แถม 1 
 

4. ผลการวเิคราะห์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 
จากการส ารวจพบวา่ลูกคา้มีระดบัความคิดเห็นการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัช่องทางในการซ้ือท่ีสะดวกและหลากหลาย
และมีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้รวมทั้งมีรายการส่งเสริมการขายโดยค านึงถึงคุณภาพและประโยชน์
ของผลิตภณัฑเ์ป็นส าคญัและราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0 .4414 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.1701 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.1058 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.0030 สอดคลอ้ง 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.0273 สอดคลอ้ง 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นตราสินคา้ 
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ F-Test 0.1510 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นความจงรักภกัดีตราสินคา้ F-Test 0.0011 สอดคลอ้ง 
ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ F-Test 0.0010 สอดคลอ้ง 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นราคา F-Test 0.7006 ไม่สอดคลอ้ง 
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย F-Test 0.1503 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.0212 สอดคลอ้ง 
ดา้นการส่งเสริมการขาย F-Test 0.8289 ไม่สอดคลอ้ง 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05* 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้   ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า T-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระ
เพศ และใช้สถิติ วิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)มีเพียงปัจจยัด้าน อาชีพ รายได้  เท่านั้นท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ อาชีพ 
รายได้ ท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ส าหรับตวัแปรอิสระ อ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นตราสินคา้ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและการรับรู้ตราสินค้า ท่ีต่างกันต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนัโดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) มีเพียงปัจจยัดา้น ดา้นความจงรักภกัดี การรับรู้ ท่ีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกันใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) มีเพียงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจยั "ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร"อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.ปัจจัยด้านส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่

ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีเพียง ปัจจยัดา้น อาชีพและรายได ้เท่านั้นท่ีมีความ
แตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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เม่ือพิจารณาถึงดา้นอาชีพ พบวา่ อาชีพท่ีมีความแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิติพงษ ์ผู ้
มีคุณ (2549( ท่ีศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนมเปร้ียวพร้อมด่ืม
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั จะให้ความส าคญัปัจจยัใน
ดา้นต่างๆ ต่างกนั  

เม่ือพิจารณาถึงดา้นรายได ้พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
น ้ าแร่ธรรมชาติของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิภทัร อศั
วิชัยโรจน์(2548( ท่ี ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาเขียวพร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในส่วนของระดบัรายไดข้อง
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และระดบัรายไดข้องผูท่ี้ท  างานมีความสัมพนัธ์กบัขนาดของบรรจุภณัฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือ 

2. ปัจจัยด้านตราสินค้า 
ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยด้านตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่

ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัดา้นความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้และ
การรับรู้ตราสินคา้เท่านั้นท่ีแตกต่างส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของ ผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นความภคัดีต่อสินคา้ พบวา่ปัจจยัดา้นความภคัดีต่อสินคา้ท่ีมีความ 
แตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงสอดคลอ้งงานวจิยั ของปวีณา วงศง์ามใส (2553( ท่ีท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีร้านคาเฟ้อ
เมซอน ณ สถานีบริการน ้ ามนั ปตท. พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือกาแฟสด
ท่ีน่ีเน่ืองจากติดใจรสชาติของกาแฟ ดงันั้นแสดงวา่ ผูต้อบสอบถามมีการตดัสินใจซ้ือซ ้ าและมีความ
ภกัดีต่อสินคา้ 

เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ พบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ้ึงสอดคล้องกบัซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฬาลกัษณ์ คณารักษ ์(2554) ท่ีท าการศึกษาถึงภาพลกัษณ์ของขนมปังตรา
ฟาร์มเฮ้าส์ตามการรับรู้ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง  จังหวดัอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า 
ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพลกัษณ์ด้านการส่ือสาร และภาพลกัษณ์
ดา้นการกระท า ส่งผลต่อการพิจารณาซ้ือขนมปังตราฟาร์มเฮา้ส์ 
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3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ผลจากการศึกษาวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

น ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีเพียงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เท่านั้นท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างกนัจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับอดุลย์ คล้ายพุฒ (2550(ท่ี ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าอัดลมของ
ผูบ้ริโภคบริษทัไทยน ้ าทิพย ์จ  ากดั ในเขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมของ ผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อความส าคญัต่อรสชาติของ เคร่ืองด่ืมโคก้ รสชาติของเคร่ืองด่ืมแฟน
คา้ รูปทรงของบรรจุภณัฑ์ รสชาติของเคร่ืองด่ืมสไปรท์บรรจุภณัฑ์แบบกระป้อง บรรจุภณัฑ์แบบ
ขวดพลาสติก บรรจุภณัฑแ์บบขวดแลว้แบบไม่ตอ้งคืนขวด ในระดบัมาก  
ข้อเสนอแนะในคร้ังนี ้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1 ดา้นผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาวิจยัพบว่า ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ของน ้ าแร่ มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแร่ธรรมชาติของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภค

ค านึงถึง ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ จึงควรให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากในการท าการตลาดและควร

เนน้ในเร่ืองการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือง่ายข้ึน 

2 ด้านราคา จากการศึกษาวิจยัพบว่า ยงัมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบน ้ าด่ืมปกติ จึงท าให้

ผูบ้ริโภคตดัสินเลือกซ้ือไดย้ากข้ึน ดงันั้นทางผูผ้ลิตจึงควรให้ความส าคญัเร่ืองราคาเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง

จะเป็นการจูงใจใหผู้บ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือไดง่้ายข้ึน 

3 ด้านการจดัจ าหน่าย ก็มีส่วนส าคญัต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเช่นกัน โดยจาก

การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในเร่ืองของการหาซ้ือสะดวก ซ่ึงมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

ซ่ึง ณ ท่ีน้ีควรจะนามาใชเ้พื่อสร้างความไดเ้ปรียบในส่วนแบ่งการตลาดใหไ้ดม้ากข้ึน 

4 ด้านการส่งเสริมการขาย ในปัจจุบันตลาดน ้ าแร่ธรรมชาติมีการแข่งขนัมากข้ึนจากคู่

แข่งขนั ควรมีการก ากลยุทธ์ในเร่ืองการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 การให้

ส่วนลด เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดต้ดัสินใจกลบัมาเลือกซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป  
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 ปัจจัยทางด้านตราสินค้า  
โดยการสร้างคุณค่าตราสินคา้ใหเ้พิ่มข้ึนไดน้ั้นยอ่มส่งผลต่อสายตาของผูบ้ริโภคนั้นรู้สึกช่ืน

ชมต่อผลิตภณัฑ์ของตราสินคา้นั้นๆ ฉะนั้นจะตอ้งมีการลงทุนในแง่ของการโฆษณากบัผูบ้ริโภค
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อตราสินคา้ สามารถสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้
ให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึนเพื่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือซ ้ าและยากท่ีจะเปล่ียนใจไปซ้ือสินคา้ยี่ห้อ
อ่ืน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นต่าง ๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีท าการศึกษาใน
คร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมหลากหลาย ท่ีมีประโยชน์ต่อผูด้  าเนินธุรกิจมากข้ึน 

2. ควรศึกษาเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ในเชิง
ลึกกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพส าหรับการเปรียบเทียบและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั
ของขอ้มูล  

3. ควรศึกษาขยายขอบเขตดา้นพื้นท่ีใชศึ้กษาให้กวา้งขวางมากข้ึน ไดแ้ก่ เมืองใหญ่ในภาค
ต่างๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบท่ีมีประโยชน์มากข้ึน  

4. ควรศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม  เพื่อปรับขอ้มูลให้มีความทนัสมยัตรง
สถานการณ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากท่ีสุดและอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเพิ่มความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ย  
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ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม  
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS AFFECTING TO 
CUSTOMER’S DECISIONS ON BUYING IN READY TO DRINK TEA BANGKOK 

METROPOLIS AND SUBURBS 
 

ทศพร ป่ินมณี 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบญัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ  

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยมี

วตัถุประสงค์คือ (1(เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2(เพื่อศึกษาความ

แตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อม

ด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (3(เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัการตลาด

เชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประชากรท่ีสนใจ และ ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ประชากรท่ีเป็น

ผูบ้ริโภค เคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน

โดยเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling( ดว้ยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์สถิติโดยการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว(One Way Anova( ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test โดยสถิติจะแบ่งเป็น 2 

ส่วนดว้ยกนั คือ(1(วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ หรือ ตวัแปร

ตน้โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา(Destive strategic( ไดแ้ก่ค่าร้อยละ เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของ

ขอ้มูล และ (2(สถิติอา้งอิง (Inference strategies( เพื่อใช้ในการทดสอบสมติฐาน โดยงานวิจยัใน



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

615 
 

เร่ืองของ ปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลเท่านั้น  

การศึกษาวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (1( เป็นเพศชาย (2( มีอายุระหวา่ง 26-

30 ปี (3(มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (4( มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน (5( รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 

15,000-25,000 บาท 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1( อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม ในเขต

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2( ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ทางด้านราคา ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 

ประเภท ชา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 (3( ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีแตกต่างกัน ในเร่ืองของการขายตรง ส่งผลต่อปัจจยัด้าน

การตลาดเชิงบูรณาการท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม  ในเขต

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ค าส าคัญ: ชา,รักสุขภาพ,การตดัสินใจ,ส่วนประสมทางการตลาด,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 Ready-
to-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 

บทน า 

ในยุคสมยัใหม่ผูค้นส่วนใหญ่มีการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบมากข้ึน ส่งผลให้พฤติกรรมการใชชี้วิต

ของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยมีการให้ความส าคญักบัส่ิงรอบตวักนัมากข้ึน เช่นการ

ท างาน หรือ การเขา้สังคม  ท าใหค้นในสังคมละเลยต่อการใส่ใจต่อสุขภาพของตวัเอง                                                      

ในปัจจุบนัเทรนด์การรักษาสุขภาพของคนไทยกลบัมาอีกคร้ัง คนไทยไดห้นัมาใส่ใจต่อสุขภาพมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก เทรนด์ต่างๆท่ีเน้นการใส่ใจในดา้นสุขภาพ ไม่วา่จะเป็น การจดัรายการวิ่ง

มาราธอน เทรนด์การป่ันจกัรยานในสถานท่ีต่างๆ การเล่นฟิตเนต หรือ T25  รวมถึงเทรนด์การกิน

อาหารเพื่อสุขภาพ เช่นอาหาร คลีนฟู๊ด ออร์แกนิค อาหารเสริม ซ่ึงตลาดของคนรักสุขภาพก็มีการ

ขยายตวัเพิ่มข้ึน และมีทางเลือกเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายในกลุ่ม

นั้นๆ 
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ชาถือเป็นส่วนหน่ึงในเทรนดข์องอาหารสุขภาพชามีตน้ก าเนิดมาจากประเทศจีนกวา่ 4,000 
ปีมีแลว้ กล่าวคือเม่ือ 2,737 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ชาไดถู้กคน้พบโดยจกัรพรรดินามวา่ เสินหนง ซ่ึง
เป็นบณัฑิตและนกัสมุนไพร จะรักความสะอาดมาก ด่ืมเฉพาะน ้ าตม้สุกเท่านั้น วนัหน่ึงขณะท่ีเสิน
หนงก าลงัพกัผอ่นอยูใ่ตต้น้ชาในป่า และก าลงัตม้น ้าอยูน่ั้น ปรากฏวา่ลมไดโ้บกก่ิงไม ้เป็นเหตุใหใ้บ
ชาร่วงหล่นลงในน ้าซ่ึงใกลเ้ดือดพอดี เม่ือเขาลองด่ืมก็เกิดความรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าข้ึนมาก โดยยุค
ปัจจุบนัประเทศต่างๆใหค้วามส าคญัต่อการ 

ด่ือชาเป็นอย่างมาก โดยประเทศท่ีมีการด่ืมชาเยอะท่ีสุดของโลกคือประเทศ จีนซ่ึงอยู่ท่ี  ปีละ 
1,100,000,000 kg. รองลงมาคือ อินเดียอยู่ท่ีปีละ 940,000,000 kg.อนัดบั 3 ไดแ้ก่ประเทศตุรกี อยู่ท่ี 
220,000,000 kg. อันดับ 4 ได้แก่ประเทศ อังกฤษปีละ 130,000,000 kg. และอันดับท่ี  5 ได้แก่
ประเทศ ญ่ีปุ่นอยู่ท่ีปีละ113,800,000 kg. ส่วนไทยมีการบริโภคชาเขียวอยู่ท่ีประมาณ 50,400,000 
kg. ต่อปี 

สรรพคุณของชาเขียว ชาเขียว เป็นเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายดา้น รวมถึงสามารถ
ป้องกนัมะเร็งผิวหนงัได ้จากงานวิจยัพบว่า ด่ืมชาเขียวทุกวนัวนัละประมาณ 4 แกว้ หรือมากกว่า
นั้น ช่วยป้องกนัมะเร็งผิวหนงัได ้เพราะในชาเขียวมีสารแอนติออกซิแดนท์ โพลีฟีนอล ซ่ึงมีฤทธ์ิ
ตา้นมะเร็ง สรรพคุณของชาเขียวอีกประการหน่ึง คือช่วยลดน ้ าหนัก จากการวิจยัยงัพบอีกว่าสาร
คาเฟอีนและสารฝาดแคททิคิน ในชาเขียวท าให้เมตาบอลิซึมในร่างกายดีข้ึน เผาผลาญพลงังานได้
มาก เป็นผลท าให้น ้ าหนักตวัลดลง โดยท่ีไม่มีผลกระทบต่ออตัราการเตน้ของหัวใจ ชาเขียวท ามา
จากใบชาชนิดเดียวกบัท่ีใช้ท าชาด า แต่การท าชาด าจะตอ้งผ่านการหมกั ส่วนชาเขียวท าจากใบชา
ตากแหง้เท่านั้น 

ในปัจจุบนั ยี่ห้อชาเขียวพร้อมด่ืมในประเทศไทยมีการแข่งขนักนัสูง ซ่ึงยี่ห้อหลกัๆ ท่ีผูค้น
รู้จกัคือ อิชิตนั โออิชิ ฟูจิ ลิปตนั เพียวริคุ เป็นตน้ ซ่ึงมูลค่าตลาด ในปี2558 ถือวา่มีการเติบโตข้ึนเป็น
อยา่งมากโดยเม่ือเทียบกบัปี 2557 จะเห็นไดว้า่ตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมเติบโตข้ึน 15% โดยมีมูลค่าอยู่
ท่ี 18,400 ลา้นบาท บริษทัต่างๆ ไดมี้การออก โปรโมชัน่เพื่อดนัยอดขายของสินคา้นั้นๆ เช่นการ ท า
โปรโมชั่นลดราคากับห้าง ในกลุ่ม Modern trade ได้แก่ Tesco Lotus, Big C, Makro, Tops กลุ่ม 
Convenience store ได้แก่ 7/11,Family Mart เป็นตน้ และมีการจา้งพรีเซนเตอร์ ท่ีเป็นดารานักร้อง
เพื่อมาท าการโฆษณาใหแ้ก่สินคา้เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัจดัแคมเปญต่างๆ 
เช่นการส่ง SMS เพื่อลุน้ของรางวลัต่างๆอยา่งท่ีอิชิตนั และ โออิชิ ท าอยูใ่นปัจจุบนัน้ีซ่ึงท าสามารถ
เรียกความสนใจไดเ้ป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 ส่วนแบ่งตลาดจะอยู่ท่ี อิชิตนั 43.4% โออิชิ อยู่ท่ี 
35.9% เม่ือรวมสินคา้จบัใจซ่ึงเป็นของโออิชิจะอยู่ท่ี 40.5% เพียวริคุอยู่ท่ี 5.7% ลิปตนั อยู่ท่ี 3.7% 
และสินคา้อ่ืนๆรวมกนัอยูท่ี่ 6.7% 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 

ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตลาดชาเขียว พร้อมด่ืม ตามลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์ 

2. ไดท้ราบถึงความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน าไป

พฒันาและปรับปรุงแกไ้ขเพื่อท่ีจะท าให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดม้ากท่ีสุด 

3. ไดท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ืองของ การตลาดเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางใน

การน ามาพฒันาและปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองถึงความ

ตอ้งการต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ และ การศึกษา โดยการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ

ท างานวจิยัในคร้ังต่อๆไป 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมพร้อม

ด่ืม ประเภท ชา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

3. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชา

พร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
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นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

ชา หมายถึง ตน้ชาท่ีน ายอดอ่อนใบชา ใบชาจะมีสีเขียว รสชาติจะไม่หวาน มีกล่ินหอมและมี
ประโยชน์ ชาเขียวเม่ือผา่นกรรมวธีิต่างๆเช่นการหมกั จะแบ่งไดเ้ป๋น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ (1 (ชาฝร่ัง
(Black Tea( หรือท่ีเรียกวา่ ชาด า (2( ชาจีน หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่ ชาอู่ (3( ชาเขียว  

ส่วนประสมการตลาด  หมายถึง  คร่ืองมือทางการตลาดท่ี ธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริม การขาย 

การตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึงกระบวนการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้าร
ส่ือสารหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองเป้าหมาย คือ การท่ีจะมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ ของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตรา
สินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ รู้จกัสินคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและมีความ
เช่ือมัน่ในสินคา้แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง โดยมีปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 1.การโฆษณา(Advertising( 2.การ
ประชาสัมพนัธ์(Public Relation( 3.การส่งเสริมการขาย(Sale Promotion( 4.การขายโดยพนักงาน
ขาย(Personal Selling( 5.การตลาดทางตรง(Direct Marketing( 

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะ พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สกนึกคิด( 
และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา
หน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศึกษาปัจจยัด้านการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา 
พร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เท่านั้น เป็นการศึกษาถึงประเด็นการตดัสินใจซ้ือ 
เคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม 6 ปัจจยั คือ 

1.รสชาติของสินคา้ประเภท ชาพร้อมด่ืม 
2.ราคากบัปริมาณท่ีไดรั้บของสินคา้ 
3.การมีสินคา้ครอบคลุมพื้นท่ี 
4.การท าโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 
5.การมีกิจกรรมต่างๆเช่นการ ชิงโชค 
6.การโฆษณาของสินคา้ 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือประชากรท่ีเป็นผูบ้ริโภค เคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภค คร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ประเภท ชา ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น จ านวน 400 คน โดยเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling( 

กรอบความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 

 
 พฤตกิรรมการซ้ือ เคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม 

1. สินค้า (Product) 
2. ราคา(Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 
4. การส่งเสริมการขาย(Promotion) 

  การตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองด่ืม 

ประเภท ชาพร้อมด่ืม ใน

เขต กรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล 

 ตัวแปรตาม 

ปัจจยัทางด้านการตดิต่อส่ือสารทางการตลาด  
แบบบูรณาการ(IMC)ทีม่ส่ีวนต่อการตดัสินใจซ้ือ 
1. การโฆษณา(Advertising) 
2. การประชาสัมพนัธ์(Public Relation) 
3. การส่งเสริมการขาย(Sale Promotion) 
4. การขายโดยพนักงานขาย(Personal Selling) 
5. การตลาดทางตรง(Direct Marketing) 
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วธีิด าเนินการวจัิยและระเบียบวธีิวจัิย 

1.ชนิดหรือประเภทการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล แบบของการ

วิจยั คือ งานวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติ โดยการท าแบบสอบถามและเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างเพื่อตอบค าถาม โดยค าถามเป็นค าถามปลายปิดคือเป็นค าถาม และให้ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นผูเ้ลือกค าตอบ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จะออกมาเป็นตวัเลข และน ามาวิเคราะห์กับ

สมมติฐานของงานวจิยัท่ีตั้งไว ้

2.ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม ในเขต

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลเท่านั้น 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)  

 เน่ืองจากผูท้  าการวิจยัไดท้  าการวจิยัในเร่ืองของ ปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลเท่านั้น ซ่ึง

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม ในเขต

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลเท่านั้นจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงถา้เป็น

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ชา จะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได ้ 

3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

จาการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามโดยการตั้งค  าถามท่ีครอบคลุม 

เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นการการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองด่ืมประเภท 

ชา พร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
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4. วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บขอ้มูลโดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้กบัท่ีมีการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองด่ืม ชา พร้อมด่ืม ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีเป็น ชุด และ แบบสอบถามทาง ออนไลน์  
เม่ือผูท่ี้ซ้ือตอบแบบสอบถามเสร็จ ทางผูท้  าวิจยัได้เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างเพื่อน ามา
วิเคราะห์ถึงการตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนต่อไป โดยเก็บขอ้มูลมา 400 ชุด โดยมีระยะเวลาการเก็บ 
จ านวน 2 อาทิตย ์

5. การวเิคราะห์ข้อมูล และ สถิติทีใ่ช้ 

จากการวิจยัคร้ังน้ีใช้ One Way Anova โดยใช้การวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test โดยสถิติจะ
แบ่งเป็น 2ส่วนดว้ยกนั คือ 

1.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ หรือ ตวัแปรตน้โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา (Destive strategic( ไดแ้ก่ค่าร้อยละ เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล 

2.สถิติอ้างอิง (Inference strategies( เพื่อใช้ในการทดสอบสมติฐาน โดยงานวิจัยในเร่ืองของ 
ปัจจยัด้าการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท ชา พร้อมด่ืม ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลเท่านั้น 

ผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคล 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ ชาย คิดเป็นร้อยละ 53.5 เม่ือเทียบกบัเพศ หญิง 
มีเพียง ร้อยละ 46.5 เท่านั้น 

2. อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมามี
อายุอยูร่ะหวา่ง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.8 และน้อยสุดอยูท่ี่อายุ 41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 2 

3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีคิด
เป็นร้อยละ 79.6 รองลงมาอยูท่ี่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.9 และ 
ผูท่ี้ตอบนอ้ยสุดมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่ ปริญญาตรี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 6.5 

4.  อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
43.4 รองลงมาอยูท่ี่อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.7 และน้อยสุดอยูท่ี่ อาชีพ 
อ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุนอกเหนือจากอาชีพ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และ ค้าขายหรือ
เจา้ของธุรกิจ อยูท่ี่ ร้อยละ 1 เท่านั้น 
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5. รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 43.8 รองลงมาอยูท่ี่ระดบัรายได ้25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.4 และผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามนอ้ยสุด มีรายไดอ้ยูใ่นระดบั 40,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.7 

สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

เพศ 0.14   
อาย ุ 0 √  
การศึกษา 0.034 √  
อาชีพ 0.0001 √  
รายได ้ 0.005 √  
พฤติกรรมในการซ้ือ ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบั

สมมติฐาน 
ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

ตราสินคา้ 0.21   
ความถ่ีในการซ้ือ 0.61   
ราคาชา 1 ขวด 0.84   
ค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการซ้ือชา 0.0002 √  
สถานท่ี ท่ีซ้ือชา บ่อยท่ีสุด 0.22   
ช่วงเวลาในการซ้ือ 0.27   
รายการส่งเสริมการขาย 0.7   
วตัถุประสงคใ์นการด่ืม 0.019 √  
ปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

ช่องทางการโฆษณา 0.56   
การประชาสัมพนัธ์ 0.37   
การส่งเสริมการขาย 0.06   
พนกังานขาย 0.96   
ช่องทางการขายตรง 0.012 √  
หมายเหตุ √ หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การอภิปรายผล 

อภิปายผลตามวตัถุประสงค์การวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดอ้ยูท่ี่ 15,000-25,000 บาท 

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แตกต่างกนั  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด  ทางดา้นราคาท่ีส่งผลต่อการใช้

จ่ายในการซ้ือชาในแต่ละเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อม

ด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ทางด้านการตลาดทางตรงมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 

ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน ดังนั้ นควร

พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ต่อกลุ่มเป้าหมายไดม้าก 

2. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ สินค้า ประเภทชาเขียวของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละเดือน ท่ี

แตก ต่ างกัน  มี ผล ต่อการตัด สิ น ใจ ซ้ื อ เค ร่ือง ด่ืม  ป ระ เภท  ชาพ ร้อม ด่ืม  ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั ดงันั้น ควรพิจารณาวา่กลุ่มเป้าหมายในแต่ละ

เดือนมียอดค่าใช้จ่ายในการซ้ือชาเขียวเท่าไหร่ ซ่ึงสามารถวางแผนให้กลุ่มเป้าหมายซ้ือ

สินคา้ของบริษทัเพียงผูเ้ดียว โดยสามารถก าหนด โปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อท่ีจะไดส้ามารถดึง

เงินจากลูกคา้ใหเ้ขา้สู่บริษทัใหม้ากท่ีสุด 
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3. ปัจจยัดา้นการตลาดแบบบูรณาการ ในดา้นของการขายตรง ท่ีแตกต่างกนั กนั มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม ประเภท ชาพร้อมด่ืม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แตกต่างกนั ดงันั้น ควรพิจารณาพฒันาการขายในช่องทางน้ีมากข้ึนเพื่อทีจะไดต้อบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการท างานวิจัย ควรมีเวลาในการท ามากกว่าน้ี และ มีแบบ สอบถามท่ีเยอะกว่าน้ี

เพื่อท่ีจะไดส้ามารถรับขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายอาจมีความคิดเห็น

ท่ีมากกวา่น้ีในเขตพื้นท่ีต่างๆ 

2. ควรศึกษาปัยจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึน เน่ืองจากตลาดเคร่ืองด่ืม เป็นตลาดท่ีมีมูลค่า

สูง ซ่ึงตอ้งน าปัจจยัทางดา้นต่างๆมาสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลมาวิเคราะห์

ถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดเพื่อท่ีจะได้ตอบสนองต่อความต้องการต่อ

กลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิง่ข้ึน  

3. ควรศึกษารายละเอียดของตราสินคา้ท่ีมีอยู่ในตลาดมากยิ่งข้ึนเพราะในตลาดเคร่ืองด่ืมท่ีมี

การแข่งขนักนัสูงอยูแ่ลว้นั้น ยงัมีแบรนด์สินคา้อีกมากมายท่ีพร้อมแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดท่ี

มีมูลค่าสูง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถศึกษาขอ้มูลไดค้รอบคลุมยิง่ๆข้ึน 
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ปัจจัยคุณภาพการให้บริการต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 

(ACCOR HOTEL) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED TO THE STAISFACTION OF USERS OF 

THE ACCOR HOTEL IN BANGKOK METROPOLIS AND SUBURBS. 
 

มัลลกิา ศรัทธาธรรม 
นกัศึกษาปริญญาโทโครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1 กลุ่ม3  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงแรม

ในเครือแอคคอร์” โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 2.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 3.( เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของปัจจยัเก่ียวกบัการใชบ้ริการโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีสนใจและใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ช้บริการโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจาก
ผูใ้ช้บริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การ
วิเคราะห์จะใช้การแจกแจงค่าความถ่ีการค านวณหาค่าร้อยละตามลักษณะของตัวแปรในการ
แสดงผลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยหาค่าที ค่าเอฟ ไดแ้ก่การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA(  
 จากการศึกษาวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (1.( เป็นเพศหญิง (2.( มีอายุระหวา่ง 
21 - 35 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู ่(3.( ในระดบัปริญญาตรี (4.( อาชีพพนกังานเอกชน (5.( 
สถานภาพโสด และ (6.( รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 30,000 บาท  
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า1.( ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงแรมในเครือ
แอคคอร์แตกต่างกนั2.( ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
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ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
โรงแรมในเครือแอคคอร์แตกต่างกนั3.( ปัจจยัเก่ียวกบัการใชบ้ริการโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ : ปัจจยัดา้นคุณภาพ, เกณฑ์การเลือกใชบ้ริการ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, โรงแรม
ในเครือแอคคอร์ 
 

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. 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

629 
 

บทน า 
ประเทศไทยไดก้า้วสู่กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจและสภาพ

สังคมแปรเปล่ียนตามไปดว้ย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองก่อให้เกิดโอกาสส าหรับ
การประกอบธุรกิจมากมายหลายประเภท รวมทั้งท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน จะเห็น
ไดว้า่ผูบ้ริโภคสมยัใหม่มีความตอ้งการใชสิ้นคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการมากข้ึนซ่ึง
ก่อให้เกิดการแข่งขนัในวงการธุรกิจปัจจุบนัอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้
หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ใดๆ ก็ตามหันมาให้ความสนใจแข่งขนักนัในด้านการบริการลูกคา้
เพิ่มข้ึน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยใช้เทคนิคทางการขาย การตลาด วิศวกรรม
และการบริการหลงัการขายท่ีแตกต่างกนัเพื่อสร้างส่ิงดึงดูดใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเป้าหมาย
สูงสุดของการให้บริการก็คือ การสร้างความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ชอบใจและกลบัมาใช้
บริการอีกอย่างต่อเน่ืองกิจการด้านการบริการจะประสบความส าเร็จและมีความมั่น คงในการ
ด าเนินงานอยา่งราบร่ืน การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ในการ
บริการจะท าให้ตระหนกัถึงคุณค่าของการสร้างและรักษาความพึงพอใจของบุคคลท่ีเก่ียวกบับริการ 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีเล็กท่ีสุดจนกระทัง่อุตสาหกรรมใหญ่ก็ตามย่อมมีองค์ประกอบของเป้าหมาย
ของการขายและการบริการ เพื่อแพร่ฐานลูกค้าให้เพิ่มยิ่งข้ึนทั้ งลูกค้าเก่าและใหม่ ด้วยเหตุน้ี
ผูรั้บบริการจึงเป็นปัจจยัอยา่งยิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจบริการ การประกอบธุรกิจบริการจะ
ประสบความส าเร็จได้จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจผูรั้บบริการเพราะกุญแจสู่
ความส าเร็จในงานบริการก็คือ ความพึงพอใจท่ีลูกคา้มีต่อการบริการการท่ีลูกคา้ไดรั้บบริการตาม
ความตอ้งการ สามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากการเปรียบเทียบสถิติในการเขา้พกัของผูม้าใช้บริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ตั้งแต่ปี 
2558 จนถึงปัจจุบนั พบวา่มีอตัราการเขา้พกัลดลงประกอบกบัธุรกิจโรงแรมแรม มีผูเ้ขา้มาลงทุนใน
ธุรกิจมากข้ึนผู ้วิจ ัยจึงต้องการท่ีจะส ารวจปัจจัยคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการโรงแรมในเครือแอคคอร์เพื่อทราบถึงปัญหาหรือความตอ้งการของผูใ้ช้บริการและน า
ขอ้มูลเสนอแนะไปพฒันาปรับปรุงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
1.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมใน
เครือแอคคอร์ 
2.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
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3.( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัเก่ียวกบัการใชบ้ริการโรงแรมในการเลือกใชบ้ริการท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.) ขอบเขตเน้ือหา 
ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 

2.) ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
กรอบความคิดในการวจัิย 
 
             ตวัแปรตน้ (Independent Variable)                  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ี 
- ดา้นโปรโมชัน่ 

 
ปัจจัยเกีย่วกับการใช้บริการโรงแรม 

- ความหลากหลายของโรงแรม 
- ความเช่ือมัน่ในโรงแรม 
- ระยะเวลาในการเขา้พกั 
- ความถ่ีในการเขา้พกั 
- ประเภทของห้องพกั 
- วตัถุประสงคก์ารเขา้พกั 

 

 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ

โรงแรมในเครือแอคคอร์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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สมมติฐานการวจัิย 
1.( ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได ้ท่ี มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์แตกต่างกนั 
2.( ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์
แตกต่างกนั 
3.( ปัจจัยเก่ียวกับการใช้บริการโรงแรมในการเลือกใช้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์แตกต่างกนั 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1.) แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
 การบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ  (Parasuraman และ
คณะ.1985(   คุณภาพการบริการ (Service Quality) สามารถมองไดห้ลาย ๆ ทาง ทั้งทางดา้นจิตวทิยา 
(Psychology) เศรษฐศาสตร์ (Economics) การตลาด (Marketing) การจดัการด้านปฏิบัติการและ
ในทางมูลค่า (Value Base) โดย Parasuraman และ คณ.1985 ได้ก าหนดคุณภาพของการบริการ 
(Determinants of Service Quality) ประกอบดว้ย 10 ประการ ดงัน้ี  

1.(  การเขา้ถึงผูรั้บบริการ (Access) เป็นความสามารถในการเขา้ใช้บริการและง่ายต่อการ
ติดต่อเวลาท่ีใชร้อคอยการรับบริการตอ้งไม่นานเกินไป เวลาเปิดด าเนินการตอ้งสะดวก สถานท่ีท่ีใช้
ใหบ้ริการตอ้งอ านวยความสะดวก   

2.(  การส่ือสาร (Communication)  การอธิบายอยา่งถูกตอ้ง โดยใชภ้าษาท่ีผูรั้บบริการเขา้ใจ
ง่าย   

3.(  สมรรถนะของผูใ้ห้บริการ (Competence) ผูใ้ห้บริการตอ้งมีประสบการณ์ความรู้ และ
ความสามารถในงาน   

4.(  ความอธัยาศยัไมตรี (Courtesy)  ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความสุภาพ อ่อนโยน ให้เกียรติ มี
น ้าใจ และเป็นมิตรต่อผูรั้บบริการ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี   

5.(  ความน่าเช่ือถือ (Credibility)  องค์กรและบุคลากร ต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่น 
ความไวว้างใจ ความซ่ือสัตย ์ในการบริการ รวมทั้งการเสนอการบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ผูรั้บบริการและ
เก่ียวขอ้งกบัช่ือเสียงขององคก์ารและคุณสมบติัของบุคลากร  

6.( ความไวว้างใจ (Reliability) บริการท่ีให้แก่ผูรั้บบริการ ตอ้งมีความถูกตอ้ง แม่นย  าและ
เหมาสมตั้งแต่คร้ังแรก มีความสม ่าเสมอ   
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7.( การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) ผูใ้ห้บริการมีความเต็ม
ใจหรือความพร้อมท่ีจะให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผูรั้บบริการได้
ทนัท่วงที   

8.( ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ความมัน่ใจในความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การ
ปราศจากความรู้สึกเส่ียงอนัตรายต่าง   

9.( ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  ผูรั้บบริการสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของ
การบริการได ้ไดแ้ก่ สถานท่ีให้บริการ ลกัษณะบุคลิกของบุคลากร หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการ
ราคาของการบริการ   

10.( การเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ (Understanding/Knowing the Customers) ผูใ้ห้บริการ
ต้องเรียนรู้เร่ืองท่ีผูรั้บบริการต้องการโดยเฉพาะ ให้ความส าคัญแก่ผูรั้บบริการ ให้ความสนใจ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

2.)  แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในงานบริการ  
ความพึงพอใจในงานบริการของลูกค้า คือ ความยึดมั่น และเช่ือถือได้ของบริษัทผู ้

ให้บริการในการน าส่งสินคา้  และบริการ ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความตอ้งการ  และความคาดหวงัของ
ลูกคา้  (ชลกาญจน์ ธนทานต,์ 2551( 

2.) งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
             พรรณวดี พฒันาชยั (2551(   ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพ
การบริการของโรงแรมเชียงใหม่ภูค  า จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้องคก์ร 
จ านวน 150 ราย ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจหลงัการรับบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ โรงแรมตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก พนกังานของโรงแรมแต่งกาย
ประณีตเรียบร้อย และโรงแรมมีเวลาท่ีใหบ้ริการไดส้ะดวกส าหรับผูม้าใชบ้ริการ 
 กรัณย ์ สุทธารมณ์ (2546(  ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ
ของโรงแรมรอยลัไดมอน จงัหวดัเพชรบุรี ใน  4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ า
หน่วย ดา้นส่งเสริมการตลาด และ เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้  ท่ีมีต่อการให้บริการของ
โรงแรมทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมรอยลัไดมอนโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง แต่ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัสูง  
           นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมุติฐานยงัพบว่า  ลูกคา้กลุ่มเพศ ระดบัการศึกษา และประเภท
ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรม  ทั้งโดยรวม และราย
ดา้นไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ของโรงแรมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าลูกคา้ท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อโรงแรมดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ระบบ สาธารณูประโภครูปแบบของหอ้งพกั
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หลากหลาย ความเหมาะสมของจ านวนหอ้งพกัส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ในหอ้งพกัลูกคา้
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง ดา้นราคาพบวา่ความเหมาะสมของราคาหอ้งพกักบัคุณภาพ 
บริการและความเหมาะสมของราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมกบัคุณภาพบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าการติดต่อกบัพนักงานขายและพนักงานขายไป
ติดต่อกบัท่ีส านักงานลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบวา่การจดัเทศการอาหาร     บุฟเฟ่ต์ราคาประหยดัลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  เช่นกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อโรงแรมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเพื่อพิจารณารายดา้น โดยลูกคา้ท่ีมี
รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 พรหมพร ธรามงคล  (2549( ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติของโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  213  คน โดย
ศึกษาปัจจยัคุณภาพการบริการ 6 ด้าน คือ ด้านส่ิงท่ีสัมผสัได้ ด้านความน่าเช่ือถือได้ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ และด้านราคาส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.81 ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ดา้นการตอบสนองอยูใ่นระดบัดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ดา้นการให้ความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.06 ดา้นการเอาใจใส่ 
อยู่ในระดบัดี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.10 และด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัดี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.95 
และความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87  
    อนุภา สายบัวทอง  (2550( ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมฮิวตลัรีสอร์ท แอนดส์ปา ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน พบวา่
นกัท่องเท่ียชาวต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 50 ปีข้ึนไป จากทวีปยุโรป อาชีพ
ลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,501 – 4,000 ดอลล่าร์ เพื่อการพกั ปัจจยัดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้น
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการโดยรวม มีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในระดบัสูง ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลอยู่ในระดับ คือความเพียบพร้อมของส่ิงอ านวยความ
สะดวกในห้องพกัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ภาพพจน์ และช่ือเสียงของโรงแรมฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.75 
ความเพียงพอของการบริการรถรับส่งตามจุดต่างๆ ในหัวหินมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75  ความ
หลากหลายของประเภทหอ้งพกัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัสูง คือ
ความเหมาะสมของราคาห้องพกั   เม่ือเปรียบเทียบกบับริการท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ความ
เหมาะสมของราคาห้องพกั  เม่ือเปรียบเทียบกับส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้รับมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
3.94 พฤติกรรมความเหมาะสมของราคาห้องพกั   เม่ือเปรียบเทียบในระดบัและประเภทเดียวกนัมี



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

634 
 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ความเหมาะสมของราคาห้องพกั  เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาห้องพกัมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.48 ปัจจยัท าเลท่ีตั้งท่ีมีอิทธิพลอยู่ในระดบัสูงคือการมีท าเลท่ีตั้งอยูติ่ดชายหาดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  4.18 การมีท าเลท่ีตั้ งอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัสูง คือการจดับริการเสริมฟรีให้ในระหวา่งเขา้พกัมีค่าเฉล่ีย 3.99 การ
ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงแรมฯ ผา่นส่ือทางเวบ็ไซตมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน  400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก ( Convenience Sampling) 
จากผูท่ี้ใชบ้ริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆในการเลือกใช้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ และค าถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Likert scale) มี 5 

ระดบั คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจนอ้ย 
และความพึงพอใจน้อยท่ีสุด เม่ือน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สามารถแปลความหมายตามเกณฑ์ 5 ระดบั มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มี
ความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจนอ้ย และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   

โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั  2 แหล่ง คือ แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Source) ใช้
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน  400   คน และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary 
Source) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจาก หนงัสือ บทความ วารสาร ส่ิงพิมพ ์งานวจิยั และเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  แจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวจัิย 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

เพศ    
อาย ุ    
ระดบัการศึกษา    
สถานภาพ    
อาชีพ    
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ ์    
ราคา    
ช่องทางการจดัจ าหน่าย    
การส่งเสริมการขาย    

ปัจจัยอ่ืนๆในการเลือกใช้
บริการ 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

การเลือกใช้บริการโรงแรม
ในเครือแอคคอร์ 

  
 

 

ความเช่ือมั่นโรงแรมใน
เครือข่ายแอคคอร์ 

   

ระยะเวลาในการเข้าพัก
ของท่าน 

   

เขา้พกัโรงแรม    
ประเภทหอ้งพกั    
วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั    
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จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.) เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57 และเพศชายเพียง
ร้อยละ 43 

2.) อาย ุผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 25 ปี รองลงมา 35 – 45 ปี และ 46 ปีข้ึน
ไป สุดทา้ยต ่ากว่า 20 ปี มีสัดส่วน น้อยท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.3 , 25.4 , 5.6 
และ 1.8 ตามล าดบั 

3.) ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 78.4 รองลงมาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.4 และน้อยท่ีสุดต ่ากว่า
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.2 

4.) อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 54.4 
รองลงมาธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 27.2 และน้อยท่ีสุดพนักงานราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.4 

5.) สถานภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 49.7 
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.9 และน้อยท่ีสุดสถานภาพหยา่ร้าง คิด
เป็นร้อยละ 4.4 

6.) รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
30,000 บาท รองลงมา 30,001 – 40,000 บาท , ต ่ากว่า 15,000 บาท และ 40,001 บาท
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60.2 , 16.4 , 15.8 และ 7.6 ตามล าดบั 

   
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

อภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิยั 
  ผลวิจยัพบว่า คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการโรงแรมในเครือ
แอคคอร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในเครือแอคคอร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุ
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ มาลินีสนธิมูล และอิทธิกร ข าเดช 
(2557) ได้ท าการศึกษาเร่ืองของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการ
โรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลวิจยั พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
โรงแรมในเครือแอคคอร์คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการ
ขาย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัญพรนภสั แฟงสม (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางการ
พฒันาการตลาดของโรงแรมระดบั 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมืองพทัยา  
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ผลวิจยั พบว่าปัจจยัในการเลือกใช้บริการโรงแรมมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
โรงแรมในเครือแอคคอร์คือ ความหลากหลายของโรงแรม  ความเช่ือมัน่ในโรงแรม   ระยะเวลาใน
การเขา้พกั  ความถ่ีในการเขา้พกั  ประเภทของห้องพกั  วตัถุประสงค์การเขา้พกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ (2541( ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โรงแรมในโรงแรม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 
 เชิงนโยบายและแผน 

 1.( จะเห็นว่าการบริการของโรงแรมและตัวพนักงานบริการย ัง เป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีท าให
นกัท่องเท่ียว เลือกใชบ้ริการซ ้ ากบัโรงแรมนั้นๆ และมีการบอกต่อกบัเพื่อนฝูงหรือคนรู้จกัให้มาใช้
บริการต่อไป ดงันั้นหากท าการพฒันาบุคลากรทางดา้นการบริการ และปลูกจิตส านึกในการบริการ
ใหก้บัพนกังาน เพื่อเป็นจุดดึงดูดหน่ึงของโรงแรม  
2.( อินเตอร์เน็ตยงัเป็นตวัช่วยในการประชาสัมพนัธ์และตวัดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เขา้มาใช้บริการ 
เน่ืองจากปัจจุบนัคนส่วนมากมกัมีคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของตวัเอง ยิง่เป็นนกัธุรกิจถึงแมว้า่จะเป็น
ช่วงวนัหยุดก็ยงัตอ้งท างาน ติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต หากโรงแรมมีโปรโมชัน่อินเตอร์เน็ตร่วมกบั
หอ้งพกัก็จะเป็น การดีมาก 

 เชิงปฏิบัติการ 
 1( การจดัโปรโมชัน่ให้กบัลูกคา้ของโรงแรมกลุ่ม Boutique ควรเนน้บริการเสริม เช่น อินเตอร์เน็ต 
แพ็คเกจนวดแผนโบราณ แพ็กเกจสปา แพ็กเกจท่องเท่ียว แพ็คเกจอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ร่วมกับ
ห้องพกัและ มีการจดัโปรโมชั่น ในช่วง High Season บ้าง ถึงแม้ว่าจะลดราคาไม่มากแต่ก็เป็นท่ี
น่าสนใจ    ถา้เทียบกบั โรงแรมอ่ืนๆ ท่ีในช่วง High Season จะขายในราคาเตม็  
2.( ในดา้นบุคลากรควรมีการพฒันาพนกังานบริการทั้งในส่วนหน้า แม่บา้น เลยไปจนถึงคนสวน 
และพนกังานรักษาความปลอดภยั เน่ืองจากพนกังานกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีตอ้งพบเจอกบัลูกคา้โดยตรง 
ภาพพจน์ของโรงแรมจะดีหรือไม่ก็อยูท่ี่พนกังานกลุ่มน้ีทั้งหมด หากมีการพฒันาและปลูกจิตส านึก 
ใหรั้กงานบริการและเอาใจใส่ลูกคา้จะช่วยในการดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
 3.( ดา้นบริการเสริมของโรงแรมก็มีส่วนช่วยในการตดัสินใจเขา้พกัดว้ย เช่นกนั ทั้งบริการสระวา่ย 
น ้ า ห้องฟิตเนส บริการสปา นวดแผนโบราณ เป็น อาจจะไม่ตอ้งเป็นแบบใหญ่โตมากมาย เพียงแค่
แบง่ สัดส่วนการบริการใหล้งตวักบัขนาดของโรงแรม และความตอ้งการของลูกคา้เพียงพอแลว้ 
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ความไว้วางใจของผู้บริโภคในการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่เยน็ในร้านสะดวกซ้ือ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Trust of consumers to buy products Chilled Foods in convenience stores  
in Bangkok and Perimeter Areas. 

 

องัศิรา โพธ์ิแก้ว 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้าน
สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวตัถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตร์ปัจจยัพฤติกรรมการบริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 
เช่น ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อ ความไวว้างใจของ
ผู ้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยวิธีการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ ทดสอบความแตกต่าง t-test, f-test 
(One – way anova) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่   
 กลุ่มผูท้ดสอบส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพพนกังานเอกชน และมีรายได ้10,000 – 20 ,000 บาท 
 กลุ่มผูท้ดสอบส่วนใหญ่ ซ้ืออาหารแช่เยน็จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ประเภทเป็น ขา้วและ
กบัขา้ว ความถ่ีท่ีซ้ือส่วนใหญ่ 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ ใชจ้  านวนเงินระหวา่ง 50 – 100 ส่วนใหญ่ซ้ือในช่าง
เวลา 19.00 – 23.00 น. 
  
ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1. ดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่เพศ อาย ุสถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อความไวว้างใจในการซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

สมมติฐานท่ี 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภค มีเพียงประเภทของอาหารแช่เยน็ท่ีซ้ือท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในการซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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สมมติฐานท่ี 3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีเพียงปัจจยัดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อความไวว้างใจในการซ้ือแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05   สมมติฐานท่ี 4. ปัจจยัดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ยภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
อิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ:ความไวว้างใจ ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ พฤติกรรมการบริโภคส่วนประสมทางการตลาด 

 
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 
 
บทน า 
 สภาวะสังคมไทยปัจจุบนัน้ี ได้มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินชีวิตมาเป็นแบบ
สังคมเมืองมากยิ่งข้ึนคนในสังคมส่วนใหญ่ มีการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ เน่ืองจากมีหน้าท่ีการงานตอ้ง
รับผิดชอบ จึงท าให้พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตก็มีความแตกต่างจากสมยัก่อนมาก ปัจจุบนัน้ีคน
ส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารนอกบา้น บา้งก็ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ท่ีมีขายตามร้านสะดวก
ซ้ือทั่วไปมารับประทาน เน่ืองด้วยเวลาท่ีมีอย่างจ ากัด ความสะดวกรวดเร็ว ราคาไม่แพง และ
สามารถซ้ือมาเก็บไวรั้บประทานในม้ือต่อไปไดด้ว้ยการแช่เยน็ เม่ือจะรับประทานก็น ามาอุ่นดว้ย
เคร่ืองไมโครเวฟ ซ่ึงง่ายและประหยดัเวลาการปรุงอาหาร จึงท าให้อาหารแช่เยน็ในปัจจุบนั ไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในหมู่คนวยัท างานท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง 
 ธุรกิจอาหารแช่เยน็ในประเทศไทย ปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก ร้านสะดวกซ้ือแต่
ละท่ีมีการน าจุดเด่นมาสู้กนั เพื่อท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นท่ีหน่ึงครองใจผูบ้ริโภค โดยการ
คิดเมนูท่ีหลากหลาย พฒันารสชาติให้อร่อยถูกใจ ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน มี
โปรโมชัน่เรียกความสนใจ รวมทั้งราคาตอ้งไม่แพง และสามารถแข่งขนักบัสภาวะเศรษฐกิจและ
คู่แข่งได ้
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
บริโภค ปัจจยัดา้นส่วนแบ่งทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ 
ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน ามาใช้ใน
การ พฒันากลยุทธ์ทางการตลาด พฒันาสินคา้และบริการในร้านสะดวกซ้ือ เพื่อให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนัได ้ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการบริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 4. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดี
ต่อตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้าน
สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1.ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น 
 2. ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น 
 3. ศึกษาเฉพาะความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เย็น ในร้าน
สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.อาชีพ 
4.การศึกษา 
5.รายได ้
6.สถานะภาพ 

ปัจจัยอ่ืน ๆ  
1.ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
2.ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค 
1.ร้านสะดวกท่ีใชบ้ริการ 
2.ประเภทอาหารท่ีซ้ือ 
3.ความถ่ีในการซ้ือ 
4.จ านวนเงินท่ีซ้ือ 
5.ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

ตัวแปรตาม 

ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์อาหารแช่เยน็  ในร้าน

สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.ราคา 
2.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3.ผลิตภณัฑ ์ 
4.การส่งเสริมทางการตลาด 
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สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ , อายุ, การศึกษา , รายได้ และ
สถานะภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์ อาหารแช่
เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมการบริโภค ท่ีประกอบด้วย ร้านสะดวกท่ีใช้บริการ, ประเภท
อาหารท่ีซ้ือ, ความถ่ีในการซ้ือ, จ  านวนเงินท่ีซ้ือ และช่วงเวลาท่ีซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, 
ผลิตภณัฑ์, การส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 4. ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้
ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์ อาหารแช่เยน็ ในร้าน
สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานปัจจัยส่วนบุคคล 
 เจมิญาอติชาติมณี, 2552: 12 (อา้งอิงใน เดชา ศิลปะสนอง,2557: 8( กล่าววา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญัได้แก่ เพศ อายุ วฏัจกัรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ รายได ้รูปแบบการด าเนินชีวติ บุคลิกภาพและมโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง  
-เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ รวมถึง
พฤติกรรม ตลอดจนความตอ้งการต่างๆ 
 1.อายุ (age) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจบริโภคของบุคคลย่อมแปรเปล่ียน
ไปตามระยะเวลาท่ียงัมีชีวติอยู ่
 2.การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ี
เก่ียวกบัพฤตกรรมของบุคคล 
 3.วฏัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง การเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัวไปจบ
ลงท่ีการส้ินสุดชีวิตครอบครัว แต่ละช่วงของวฏัจกัรชีวิตครอบครัว ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบและ
พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 4.อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการท่ีทาให้ต้อง
บริโภคผลิตภณัฑแ์ตกต่างไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ 
 5.รายได้ส่วนบุคคล (Personal income) รายได้ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
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 6.รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life styles) พฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เงินและใช้เวลาของ
บุคคลคนนั้น 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานพฤติกรรมการบริโภค 
 Schiffman and Kanuk, 1994: 7 (อ้างอิงใน  ศิ ริวรรณ  เส รี รัตน์ , 2538 : 1( ก ล่ าวว่ า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใช้
จ่ายในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  
 Engel Blackwell and Miniard, 1993: 5 (อ้างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 1(กล่าวว่า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท าการ
ประเมินผล การจดัหา การใช ้และการใชจ่้าย เก่ียวกบัสินคา้และบริการ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 1กล่าววา่ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาวิธีท่ีแต่
ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร (เงิน เวลา บุคากร และอ่ืน ๆ( เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ 
ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งศึกษาวา่ สินคา้ท่ีเขาจะน าเสนอขายนั้นใครคือลูกคา้ ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไม
จึงซ้ือ ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือและใชบ้่อยคร้ังเพียงใด รวมทั้งศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลใน
การซ้ือ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549 : 12 กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) 
หมายถึงองค์ประกอบโดยตรงท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการท่ีจะน าเสนอสู้ผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาดประกอบดว้ยปัจจยัดา้นการตลาดส่ีชนิดท่ีมกัเรียกกนัวา่ “4 Ps” 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Products( หมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอสู่ผูบ้ริโภค  
 2. ราคา (Prices) หมายถึงราคาของสินค้าหรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้
สินคา้นั้น ๆ ราคาจะตอ้งมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ เพื่อจะไดเ้กิดส่วนต่างเป็นก าไร
ใหแ้ก่กิจการ 
 3. สถานท่ี (Place) หมายถึงช่องทางในการท่ีจะน าสินคา้เสนอขายผูบ้ริโภค เช่น ตลาดสด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต การจ าหน่ายสินคา้ทางไปรษณีย ์การจ าหน่ายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต และช่องทาง
อ่ืน ๆ  
 4. การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) หมายถึงกระบวนการในการส่งเสริมและ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคกนัมาใชสิ้นคา้ และผลิตภณัฑข์องกิจการ 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความไว้วางใจ 
 Morgan &Hunt  1994: 23 (อา้งอิงใน พิศุทธ์ิ อุปถมัภ ์,2556:11 (กล่าววา่ ความไวว้างใจมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในการก าหนดลกัษณะขอ้ผูกมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหวา่งลูกคา้และองคก์ร
ความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจ านวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
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การแลกเปล่ียนความเช่ือถือ(Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทางการตลาดท่ีศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพ และจิตวทิยา 
  Ndubisi. 2007.(อ้างอิงใน พิ ศุท ธ์ิ  อุปถัมภ์ ,2556: 12)ความไว้วางใจเป็นปัจจัยท่ี มี
ความส าคญั อย่างมากต่อการสร้างความภกัดีและมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกันระหว่างความ
ไวว้างใจและความภกัดีของลูกคา้ ในการสร้างความมัน่ใจของลูกคา้และการส่งมอบคุณภาพการ
บริการ น าไปสู่องค์กรท่ีส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนความไวว้างใจของลูกคา้ มีการศึกษาความไวว้างใจ
หลากหลายสาขา รวมทั้ง ทางดา้นจิตวทิยาและเศรษฐศาสตร์ในดา้นจิตวทิยา จากการศึกษาท่ีผา่นมา 
ความไวว้างใจโดยทัว่ไปมุ่งเน้นในด้านลักษณะประจ าตวับุคคล(Personal Characteristics) ได้แก่ 
อุปนิสัย ทศันคติ และแรงจูงใจ 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ทวีพร ฤทธญาติ  (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทานของผู ้บริโภคในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและรับประทานอาหารแช่แข็ง
พร้อมทาน และอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) และกาวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) จากการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
ดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทาน และ
ปัจจยัส่งเสริมการตลาด และปัจจยัด้านสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แขง็พร้อมทานของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ศศิธร พูนโสภิน (2555( ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
อาหารแช่แขง็ยี่ห้อ อีซ่ีโก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยซ้ือและเคยรับประทานอาหารแช่แข็งยีห่้อ อีซ่ีโก และอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งคือ 385 ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การ
วเิคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว ค่าความถดถอยเชิงพหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุระหวา่ง 26-35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา และมีรายได ้10,000 - 19,999 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การบริโภคอาหารแช่แขง็ยี่หอ้ อีซ่ีโก 4 คร้ังต่อเดือน มีปริมาณการซ้ือ  2 กล่องต่อคร้ัง มีค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือ เฉล่ียประมาณ 79.52 บาทต่อคร้ัง โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ืออาหารประเภทขา้วและกบัขา้ว 
วธีิด าเนินงานวจัิย 
การศึกษาวิจยั เร่ืองความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็  ในร้าสะดวกซ้ือ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีด าเนินการวิจยัอยา่งเป็นขั้นตอน เพื่อให้ไดม้า
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ซ่ึงขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และน าไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ โดยในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้จิยัตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.แบบของการวจิยัผูว้ิจยัใชแ้บบวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลทางดา้นสถิติส่งแบบสอบถาม 
ตั้งสมมติฐานไวด้ว้ยประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 
 2.จ านวนประชากรและกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือบุคคลทัว่ไปท่ีพกัอาศยั
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยไดร้วบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่ง (sampling) ดว้ยการ
ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึน และท าการสอบถามผูบ้ริโภค จ านวน 400 คน เลือกสุ่มตวัอยา่ง
โดยใชห้ลกัความสะดวก (convenience sampling) 
 3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
  3.1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละ สถานภาพ 
  3.2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค  
  3.3 ค าถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตาล 
  3.4 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ 
  3.5 ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด 

 4. การเก็บรวบรวบขอ้มูลผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากขอ้มูล
สองแบบดงัน้ี 
 4.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม 
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในสถานท่ีต่างๆ 
ก่อนท่ีผู ้วิจ ัยจะเร่ิมท าแบบสอบถามกับผู ้ตอบแบบสอบถาม ผู ้วิจ ัยได้ท าการช้ีแจงให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละ อธิบายขอ้สงสัยและ วธีิตอบแบบสอบถามก่อน 
 4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากงานวิชาการทาง
งานวจิยัและ ขอ้มูลงานวจิยัทางอินเตอร์เน็ต  

5. การวิเคราะห์ทางสถิติจากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ one way anovaโดยใช ้t-test, f-
test เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่มตัวแปรโดยใช้การค านวณและการวิเคราะห์ผ่าน
โปรแกรม excel โดยท่ีสถิตินั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 5.1สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics( เพื่อใช้ในการอธิบายคุณลกัษณะของ

ข้อมูลซ่ึงได้แก่ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าความแปรปรวน (variance) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (correlation coefficient) 
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 5.2สถิติอา้งอิง (inferential statistics( เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีช่วงอายุ 20 – 30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 291 คน  คิดเป็นร้อยละ72.75ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.25 และรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1,000 – 2,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.00   
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค พบว่า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีผูบ้ริโภค
ตัวอย่าง ใช้บริการมากท่ีสุด จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.25 ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารแช่เย็น
ประเภท ขา้วและกบัขา้ว จ านวน  153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 ความถ่ีท่ีซ้ือส่วนใหญ่ ซ้ือ 2-3 คร้ัง/
สัปดาห์ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ใชจ้  านวนเงินระหวา่ง 50 – 100 บาท จ านวน 223 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.75 และส่วนใหญ่ซ้ือในช่างเวลา 19.00 – 23.00 น. 
 3. ผลการวิเคราะห์ดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นราคา กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่าง
จ านวนมากซ้ือเพราะราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 ดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือเพราะร้านมีหลายสาขา เดินทางไปซ้ือไดส้ะดวกจ านวน 626 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.50 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือเพราะรสชาติอาหารมี
รสชาติอร่อย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 และปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคซ้ือ
เพราะมีโปรโมชัน่แลกซ้ือมากท่ีสุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40  
 4. ผลการวิเคราะห์ด้านอ่ืน ๆ พบว่า ด้านภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการซ้ือของ
กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ ตราสินคา้ส่ือถึงคุณภาพของสินคา้ จ  านวน 226 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.60 และปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ส่วนใหญ่ พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอย่าง จะซ้ือตรา
สินคา้ท่ีชอบเป็นประจ า จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25  
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของ
ผูข้องผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบวา่ มีปัจจยัดา้น เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เท่านั้ น ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 เม่ือพิจารณาถึงดา้นเพศอายุ และสถานภาพ พบวา่ เพศ อาย ุและสถานภาพท่ีแตกต่างกนั
มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนสรร ยิ่งยงสมสวสัด์ิ (2557( ท่ีได้
วจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภควยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ เพศอาย ุและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
 เม่ือพิจารณาถึงด้านอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของ
ผู ้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุบล ช่ืนส าราญและธีรเวท กิจการุณ (2557( ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจบริโภคอาหารแช่แข็งประเภทอาหารส าเร็จรูป ในร้าน
สะดวกซ้ือเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
บริโภคอาหารแช่แขง็ประเภทอาหารส าเร็จรูป 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
ของผูข้องผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้น ประเภทของอาหารท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ท่ีมีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เท่านั้ น ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวิโรจน์ ตระกูลสุขสันต์ (2556( ท่ีได้วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ ประเภทอาหาร
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แขง็ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กับ
ความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่ เย็น  ในร้านสะดวกซ้ือในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
 ผลการวจิยัพบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นราคาท่ีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05
เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ในร้านสะดวก
ซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยศ อวเกียรติและสิทธิพร 
ประวติัรุ่งเรือง (2558( ท่ีไดว้จิยัเร่ือง การตดัสินใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
พร้อมทานของผูบ้ริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดี
ต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์ อาหารแช่
เยน็  ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
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พบว่า ปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่
เยน็ ในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา เร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่เยน็ ใน
ร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีส่วนช่วยในการยืนยนัว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค เน่ืองจากความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลจึงท าให้ ความคิดเห็น ความชอบ และความตอ้งการแตกต่างกนั โดยอา้งอิงจาก
สมมติฐานท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ก็
ควรใหค้วามส าคญัดว้ยเช่นกนั เพื่อใหเ้กิดการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยต่อไป 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้ศึกษาในส่วนของพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น แต่เน่ืองจากปัจจุบนัน้ี ร้านสะดวกซ้ือไดข้ยายไปทัว่ประเทศไทยแลว้ ซ่ึงในบางพื้นท่ี เช่นหวั
เมืองใหญ่ หรือแหล่งท่องเท่ียงท่ีมีช่ือเสียง อาจจะตอ้งมีการท าการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ี
ครอบคลุม เข้าถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และท าให้ผูป้ระกอบการได้น าข้อ มูลมาปรับปรุง
องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีก าลงัพฒันาต่อไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลในการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกค้า 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

FACTORS AFFECTING DECISION OF CONSUMERS IN CHOOSING AND USING 
KRUNGSRI CREDIT CARDS IN BANGKOK METROPOLIS AND SUBURBS. 

 

จรรยาณีย์ ถี่ถ้วน 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ  

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาชั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต

กรุงเทพ และปริมณฑล” โดยมี มีวตัถุประสงค์คือ  (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล  (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการ

เลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (3) เพื่อศึกษา

ความแตกต่างทางด้านปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลในการเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี

อยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคือผูท่ี้ถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี

อยุธยาท่ีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 คน ดว้ยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์โดยใช ้(1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ

ท าการหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (2)  การวิเคราะห์สถิติเชิง

อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการหา T-test และ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) 

การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  (1) เป็นเพศหญิง (2) อายรุะหวา่ง 20-30 ปี  

(3) มีสถานภาพโสด (4)  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (5) มีอาชีพพนกังานบริษทั (6) รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 
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 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีเช่ือมโยงกบัปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกนั (2) ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลเช่ือมโยงกบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการท่ีแตกต่างกนั (3) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการดา้นความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ

ในการให้บริการและความพร้อมของเคร่ืองมือรองรับการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้

บตัรเครดิตของลูกคา้ 

ค าส าคัญ : บตัรเครดิต , คุณภาพการบริการ , กรุงศรีอยธุยา , ส่วนประสมทางการตลาด   

 

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, One-

way ANOVA,   (F-Test) and Chi-Square Distribution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Results and Discussion found that   The majority of the consumers were female, Age 20-
30 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 

บทน า 

การใช้บตัรเครดิตเพื่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้ท่ีได้

ภายในทนัที โดยไม่ตอ้งเก็บเงินหรือรอวนัเงินเดือนออก ขณะท่ีผูถื้อบตัรบางท่านก็สมคัรบตัรเครดิต

เพื่อสะสมคะแนน เพื่อรับผลประโยชน์ในการรับเงินคืน (cash back) หรือเพื่อรับส่วนลดและ

โปรโมชัน่อ่ืนท่ีมากบัการสมคัรบตัรเครดิต ในทางกลบักนั คนไทยหลายคนก็สมคัรบตัรเครดิตเพื่อ

ใชใ้นกรณีฉุกเฉินเช่นอุบติัเหตุ เหตุการณ์เจ็บไขไ้ดป่้วย หรือค่าใชจ่้ายท่ีคาดไม่ถึง เช่น ค่าซ่อมแซม

บา้นหรือรถ 

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการบตัรเครดิตปี 2558 น่าจะทวีความเขม้ขน้ข้ึนจากปีก่อน

หน้าโดยมีสัญญาณจากการออกแคมเปญทางการตลาดท่ีค่อนข้างคึกคักในช่วงต้นปีผนวกกับ

เป้าหมายทางธุรกิจของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี คาดการณ์วา่จากนโยบายการตลาดเชิง

รุกคงหนุนใหจ้ านวนบตัรเครดิตทั้งระบบปี 2558 เติบโตไดใ้นกรอบ 8-10%  

ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกใช้บตัรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกคา้ในกทม.และปริมณฑล จ าเป็นตอ้งสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการท่ี  

จะพฒันาผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตของตนให้มีความโดดเด่น โดนใจตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้าก

ท่ีสุด และตอ้งการดึงดูดลูกคา้ เช่นการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตท่ีมีมากกวา่สินเช่ือ

ธรรมดา และให้มีสิทธิประโยชน์พิเศษกว่าบตัรเครดิตอ่ืนๆ ให้ลูกคา้รู้สึกเสมือนเป็นบุคคลพิเศษ

พบวา่จากการเจริญเติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มคนจ านวนมาก เพื่อทราบถึง

ปัจจยัในการเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกคา้ ทั้งปัญหาและการใช้บริการดา้น

บตัรเครดิตให้กบัผูใ้ชบ้ริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
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ปรับปรุงแนวทางในการวางนโยบายหรือก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาธุรกิจและต่อยอด เพื่อพฒันา

สังคมและประเทศชาติต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคาร

กรุงศรีอยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร

เครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ศึกษาเฉพาะทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลในการเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 2. ศึกษาเฉพาะทางด้านปัจจยัส่วนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกใช้บตัร
เครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 3. ศึกษาเฉพาะทางดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

  1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

3.ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วยความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้ ความรู้สึกให้

ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ความพร้อมของเคร่ืองมือ การเอาใจใส่ลูกคา้  การตอบสนองต่อลูกคา้  

ตัวแปรตาม 

 ปัจจยัการเลือกใช้บตัรเครดติธนาคารกรุงศรีอยธุยาของลกูค้าในเขตกทมฯและปริมณฑล 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อการเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย โปรโมชัน่ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลต่างกนั 

3. ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการท่ีประกอบด้วยการน่าเช่ือถือไวว้างใจได้ ความรู้สึกให้

ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ความพร้อมของเคร่ืองมือการเอาใจใส่ลูกค้า การตอบสนองต่อลูกค้า ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลต่างกนั 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผลิตภณัฑ์      ราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด 

 

 
ปัจจยัการเลือกใชบ้ตัร
เครดิตธนาคารกรุงศรี
อยธุยาของลูกคา้ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
การน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้, ความรู้สึกใหค้วาม
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้   
ความพร้อมของเคร่ืองมือ ,การเอาใจใส่ลูกคา้  
การตอบสนองต่อลูกคา้  

ปัจจัยส่วนประชากรศาสตร์ 
เพศ  อาย ุ สถานภาพ 
การศึกษา  อาชีพ  รายได ้
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แนวคดิและทฤษฎ ี

 สุดชีวิน ชมเสวก (2548) กล่าววา่ บตัรเครดิต หมายถึงเอกสาร หรืวตัถุอ่ืนใดซ่ึงผูอ้อกบตัร
ให้แก่ผูถื้อบัตร โดยให้บันทึกข้อมูลไวด้้วยกรรมวิธีเชิงกล หรือวิธีการอย่างอ่ืน ท าให้ปรากฏ
ความหมายด้วยตวัอกัษร ตวัเลข รหัส หรือสัญลกัษณ์อ่ืนใด ทั้งน้ีจะมีก าหนดระยะเวลาการใช้ไว้
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้ผูถื้อบตัร ใชช้ าระราคาสินคา้หรือบริการ หรือใชใ้นการเบิกถอนเงินตาม
ร่างพระราชบญัญติั 
  Kotler and Bloom (1984) ให้ ค วามหมายว่า  ก ารบ ริก าร  คื อ กิ จกรรมห รือ

ผลประโยชน์ใดๆก็ตามท่ีบุคคลหน่ึงสามารถเสนอให้บุคคลบุคลหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจจบัตอ้งได ้

และไม่ท าให้เกิดความเป็นเจา้ของใดๆทั้งส้ิน การผลิตบริการน้ีอาจเก่ียวขอ้งหรือไม่ เก่ียวขอ้งกบั

การผลิตสินคา้ก็ได ้

วธีิด าเนินการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถามโดย
น าไปแจกให้กลุ่มตวัอยา่งและน ามาบนัทึกขอ้มูลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกใชบ้ตัร
เครดิตธนาคาร    กรุงศรีอยธุยาของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
ประชากร 
 กลุ่มบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
กลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาแต่ละสาขาในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มโดยสะดวก 

วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี ประชากรเป็นแบบนบัไม่ได ้ผูว้จิยัท าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
หมด 400 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บ 2 สัปดาห์ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงศรี
อยธุยาอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งหมด 
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สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้สถิติของ One way ANOVA โดยใช้สถิติ T-test และ F-test 

เพื่อวดัความแตกต่างของกลุ่มตวัแปร โดยใชก้ารค านวณ และการวเิคราะห์ผา่นโปรแกรม Microsoft 

Excel โดยท่ีสถิตินั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล 

 ส่วนท่ี 2 สถิติอา้งอิง ( Inferential Statistic) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวจัิย 

เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี รองลงมาอายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51 
ปีข้ึนไป มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50, 30 , 13 และ 7  ตามล าดบั       
สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67  รองลงมามีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 29 และต ่าท่ีสุด มีสถานภาพหยา่งร้าง /หมา้ย คิดเป็นร้อยละ   
ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาระดบั
ปริญญาโท มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาโท และนอ้ยท่ีสุด มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 70 , 17 , 11 และ 2 ตามล าดบั 
อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัจ านวน รองลงมามีอาชีพรับราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ และรับจา้ง/อาชีพอิสระและนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 53 , 
23 , 16 และ 8 ตามล าดบั 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 
รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,00 บาท  
และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 , 30, 28 และ 6 ตามล าดบั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่านั้น

ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตกรุงศรีอยธุยาต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ไม่มีอิทธิพลในการ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตกรุงศรีอต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลในการ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ความน่าเช่ือถือ

และวางใจได้ และความรู้สึกให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า และความพร้อมของเคร่ืองมือ ท่ีมีความ

แตกต่างกนัมีผลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตกรุงศรีอยุธยาต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05 ส่วนด้าน การเอาใจใส่ลูกคา้ และการตอบสนองต่อลูกค้าไม่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บัตร

เครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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หมายเหตุ 

1. เคร่ืองหมาย √  หมายความวา่ ยอมรับสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. เคร่ืองหมาย  X  หมายความวา่ ปฏิเสธสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการสมมุติฐาน 
ค่า

นัยส าคัญ 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านส่วนบุคล 
เพศ 0.3610   

อาย ุ 0.8880   

สถานภาพ 0.6737   

ระดบัการศึกษา 0.2358   

อาชีพ 0.5632   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.0063    

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.0051    

ดา้นราคา 0.2491   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.0088    

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.1789   

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ   0.03138    

ความมัน่ใจในการใหบ้ริการ   0.00613    

ความพร้อมของเคร่ืองมือรองรับการ
บริการ  0.00641    

สถานบริการเอาใจใส่  0.48080   

การตอบสนองถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้  0.20308   
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษา พบวา่ คุณลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการ

เลือกใช้บัตรเครดิตกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สอดคล้องกับ 

ชลาลยั เจติยวรรณ. (2555) ท่ีว่า ระดบัรายไดมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต บริษทั บตัร

กรุงไทย จ ากดั (มหาชน( (KTC) ของผูถื้อบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการเลือกใช้

บตัรเครดิตกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยธุยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ตรี

ทิพย ์บุญแยม้. (2552) พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตท่ีมีรายไดน้้อยในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกใช้บตัรเครดิตกรุงศรีธนาคารกรุงศรี

อยุธยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ บุญแต่ง. (2557) 

พบว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยใ์นเขต

อ าเภอเมืองในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการด้านการน่าเช่ือถือไวว้างใจได้มีผลต่อ

การเลือกใช้บตัรเครดิตกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสอดคลอ้งกบั

งานวิจยั ทิพยสรัลพร สุพฒัน์. (2556) พบว่าพนักงานให้ค  าแนะน าและการบริการท่ีดีและเป็น

ประโยชน์ต่อลูกคา้ไดอ้ยา่งไม่ผิดพลาด รวมถึงมีความช านาญในการใหบ้ริการดา้นเงินฝากซ่ึงอยูใ่น

คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ซ่ึงเป็นดา้นท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 

จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นความรู้สึกใหค้วามเช่ือมัน่ของลูกคา้

มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ี

สอดคล้องกับงานวิจัย  จุรีพร หม่ืนศรี และพนิต กุลศิริ. (2555)  ท่ีว่า ความสัมพันธ์ปัจจยัด้าน

คุณภาพการบริการดา้นความรู้สึกให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสาขาลูกคา้

บตัรเครดิต 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ความพร้อมของเคร่ืองมือรองรับการ

บริการ มีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของปริญญา เพชรรุ่งฟ้าและคณะ. (2553) พบว่าลูกค่าส่วนใหญ่ท่ีมาใช้
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บริการให้ความส าคญักบัการถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM , การจดัล าดบัการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพการบริการดา้นความพร้อมของเคร่ืองมือ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิย 

1. จากการวิจยัพบว่าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 30,001 บาทข้ึนไป 

ดงันั้นควรหาช่องทางเพื่อให้เขา้ถึงลูกคา้ท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 30,001 บาท ให้มากข้ึน เพื่อขยายฐาน

กลุ่มเป้าหมายในการเป็นสมาชิกบตัรเพิ่มข้ึน  

 2. จากการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองผลิตภณัฑ์ ดงันั้น

ธนาคารจึงควรให้ความส าคญัในเร่ืองอายุการใชง้าน ความคงทนของบตัร ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

และความสวยงามของบตัร เพื่อสร้างช่ือเสียงของธนาคารใหเ้ป็นท่ียอมรับในกลุ่มลูกคา้ 

 3. จากการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัดา้นคุณภาพการบริการ 

ในเร่ืองความมัน่ใจในการให้บริการดงันั้น ดงันั้นธนาคารควรให้ความส าคญัในเร่ือง กายแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย การแสดงบตัรเจา้หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน และมีความเท่ียงตรงในการใหบ้ริการ เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจในการบริการใหก้บัลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ผูท่ี้ศึกษาคร้ังต่อไปควรเจาะลึกดา้นปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงถือวา่เป็น

ด่านแรกของลูกคา้ท่ีจะสมคัรบตัรเครดิตเพื่อเป็นแนวทางพฒันาการส่งเสริมการตลาดให้ลูกคา้มี

ความตอ้งการใชบ้ตัรเครดิตมากยิง่ข้ึน 

2. ผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นลูกคา้บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา

และปัจจุบนัมีสถานะการใช้บตัรเครดิตอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรเน้นกลุ่มตวัอยา่งของทั้งประเทศ เพื่อให้งานวิจยัครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

มากท่ีสุด 
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พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทีชิ่งรางวลั  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

CONSUMER BEHAVEIOR INFLUENCE THE DECISSION TO BUY BEVERAGES TO 
WIN PRIZES IN BANGOK AND SUBURBS 

 

บุณฑริก พนัธ์น้อย 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ์ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ศึกษา 
ความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ซ่ึงใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอายุ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยข้อมูล
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ท่ี
แตกต่างกัน มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ื อเคร่ืองด่ืมท่ี ชิ งรางว ัล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคัญ : เคร่ืองด่ืม, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, การตดัสินใจซ้ือ 
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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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บทน า 
ปัจจุบนัเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีความส าคญัมาก

ในประเทศ  มีทิศทางท่ีจะเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ และเป็นธุรกิจท่ีท าก าไรได้มูลค่าค่อนข้างสูง ธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมของไทยมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากทั้งรายใหญ่ ๆ และรายยอ่ย นบัวนัยิง่มีเพิ่มมากข้ึน
เร่ือย ๆ ด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ เน่ืองจากต้องการจบัตลาดทั่ว
ประเทศ อีกทั้งนับวนัประชากรเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก และยงัมีก าลงัซ้ือมากข้ึน มีนักท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีร้อน จึงเป็นการเก้ือหนุนให้มีความตอ้งการเคร่ืองด่ืมเพิ่มมากข้ึน 
และในขณะเดียวกนั จากท่ีมีผูป้ระกอบการเพิ่มเป็นจ านวนมาก แต่ละผูป้ระกอบการต่างน ากลยทุธ์
ทางการตลาด มาแข่งกันกันอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ งจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย การชิงรางวลั แจกของแถม แจกของรางวลักนัอยา่งต่อเน่ือง ลดราคา สร้าง
แรงดึงดูด  จดักิจกรรมมาเล่น และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการ
กระตุน้ยอดขายกนัมากยิง่ข้ึน 
 จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่า มีผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพิ่มเป็นจ านวนมาก 
เกิดการแข่งขนัมากข้ึน ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมต่างน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาผลดัดนัให้ท า
อยา่งไรให้ยอดขายของตนเพิ่มมากข้ึนและธุรกิจด าเนินต่อไปได ้บนท่ามกลางการแข่งขนัท่ีสูง จาก
การแข่งขันดังกล่าวท าให้ผูว้ิจยัต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลัเท่านั้น 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีเคย

ซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น  
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
                    ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได ้

 สถานภาพ 

 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ 

 ดา้นราคา 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

 WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 
 WHAT – อะไรคือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 WHERE – ลูกคุณอยูท่ี่ไหน 
 WHEN –  ส้ินคา้จะถูกใชเ้ม่ือไหร่ 
 WHY – ท าไมตอ้งซ้ือสินคา้ 
 WHOM – ใครมีอิทธิพลในการซ้ือ 
 HOW – ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

 

 

 

การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม 

ทีชิ่งรางวลั 

 ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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สมมติฐาน 
1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพรายได ้และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
 3.พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี  ประกอบไปด้วย กลุ่มเป้าหมายคือใคร ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
ช่องทางในการซ้ือ ท าไมผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
และผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. เพื่อน าผลการวจิยัทางดา้นประชากรศาสตร์ มาศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจ
เลือกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

2. เพื่อน าผลการวิจยัทางส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามาปรับกลยทุธ์ให้เขา้กบัธุรกิจ
เคร่ืองด่ืม 

3. เพื่อน าผลการวิจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมาส่งเสริม
และปรับรูปแบบส่งเสริมการขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 
 4. เพื่อน าผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั 
มาปรับใชใ้นเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เป็นการน าหลกัเกณฑ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เขา้มาช่วยใน
การตดัสินใจเพื่อท าให้ ผูต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอ้ยลงหรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากข้ึน การ
ตดัสินใจท่ีจะมีข้ึนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถท าการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรือ
เคร่ืองมือดงักล่าวพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจอยา่งไรก็ตาม การท าการตดัสินใจได้
น าเอาความน่าจะเป็นเชิงจิตและแบบเง่ือนไขเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ ทั้งน้ีเพราะบุคคลต่างมีเหตุผลใน
การด าเนินธุรกิจของตนยอ่มตอ้งการเลือกผลลพัธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแต่ถา้มีทางเลือกเพียง
ทางเดียว ปัญหาการตดัสินใจก็ไม่เกิดข้ึนเพราะถึงอยา่งไรก็ตอ้งเลือกตามวิถีทางเดียวท่ีมีอยูน่ั้น ซ่ึง
จะไม่มีการเปรียบเทียบว่าผลลัพธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ แต่ถ้ามีวิธีให้ผลตอบแทน
มากกว่าหน่ึงทางแลว้ ก็จะตอ้งมีการตดัสินใจเลือกทางหรือวิธีท่ีจะท าให้ไดผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด 
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ซ่ึงการตดัสินใจเลือกดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน ดงันั้นจึงไดพ้ยายามหาส่ิงท่ี
จะช่วยในการตดัสินใจเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 
 วอลเตอร์ (Walters. 1978: 115( ไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่ การตดัสินใจ (Decision) ไว้
วา่หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
 Kotler and Keller (2006 :181-189) อธิบายว่ากระบวนการการตัดสินใจซ้ือของคนใน
ทฤษฎีน้ีมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ืออะไรสักคร้ัง ตวัอย่างเช่น ผูห้ญิงหน่ึงคน
ตดัสินใจซ้ือยาสีฟันโดยไม่คิดถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน จะตดัสินใจซ้ือเลยไม่ค  านึงถึง
ปัญหา ขอ้มูล วิเคราะห์ทางเลือกกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี การ
รับรู้ปัญหา การรับรู้ขอ้มูล การวเิคราะห์ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29( กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้โดยพื้นฐาน
ของส่วนประสมการตลาด จะประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price)  การจดัจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 4P’s แต่ถา้เป็น ส่วนประสมการตลาด
บริการ จะมีเพิ่มมาอีก 3P ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล (People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical evidence and Presentation) ดา้นกระบวนการ (Process) 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 
ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 
ส่วนประสมการ ตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัได้แก่ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

พฤติกรรมผู้บริโภค  
Engel และผูร่้วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการกระท าของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจ
ท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 
   ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา 
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และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร 
อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

Schiffman และ Kanuk, (1994) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู ้บริโภค  (Consumer 
Behavior) ว่าเป็นพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอย
ผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา 

ศิ ริวรรณ  เส รีรัตน์ และคณ ะ  (2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก  Kotler, Philip. (1999). 
Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer behavior) หมายถึง 
การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และ
บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใชสิ้นคา้ 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ปรียว์รา ฝ้ันพรหมมินทร์ และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2557( อิทธิพลของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร โดยมี
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท  การศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพโสด  ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัดา้น อายุ รายได ้และการศึกษา เท่านั้นท่ีมีความ
แตกต่างกันท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคน ้าด่ืมในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เท่านั้นท่ีมี
ความแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และดา้นปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมในกรุงเทพมหานครได้แก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภคัดีต่อ
สินคา้ และความไวว้างใจ ท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

พีรดา ฉายารินทร์ (2557( ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพร้อมด่ืม ยี่ห้ออิชิตนั ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ มีความแตกต่าง
กนัต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ชาเขียวพร้อมด่ืม ยี่ห้ออิชิตนัของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการ ดา้นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริม
การขาย ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดีในตราผลิตภณัฑ ์ความไวว้างใจในตราผลิภณัฑ์
มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ชาเขียวพร้อมด่ืม ยี่ห้ออิชิตนั ของประชากรในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กรวรรณ บุษบง (2557( ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต
สาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการศึกษาพบว่า
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นิสิตสาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความรู้อยู่ในระดบัพอใช้ คิด
เป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาคือ มีความรู้อยูใ่นระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีทศันคติต่อการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 81.1 รองลงมาคือ มีทศันคติต่อการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยูใ่นระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 17.90 มีการปฏิบติัท่ีดีต่อการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 54.70 รองลงมาคือ มีการปฏิบติั
ท่ีดีต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อยูใ่นระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 31.10 ตามล าดบั 

วนิดา นิเวศน์มรินทร์ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556( ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ของ
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี ประ กอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท จบการ ศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยู่ในสถานภาพโสด 
โดยปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
ความเช่ือมัน่ว่าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท าให้สุขภาพดีข้ึน และล าดบัรองลงมาคือ ความมัน่ใจใน
คุณภาพของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีตรารับรองความปลอดภยั เช่น อย. และปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการแจง้ประโยชน์บนบรรจุภณัฑ์อยา่งชดัเจนตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ การตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืม
สมุนไพรไทยดว้ยตวัเอง 

บดินทร์ อินต๊ะจกัร (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีการศึกษา 2556 ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ บริโภคน ้ าอดัลม คิดเป็นร้อยละ 90 ผูท่ี้ไม่บริโภคน ้ าอดัลม ร้อยละ 10 สาเหตุท่ี
ไม่บริโภคเพราะดา้นสุขภาพเร่ืองน ้ าหนกั คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือสาเหตุอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ
26.67 ส่วนใหญ่บริโภค3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 48.89 จุดประสงค์หลกัในการบริโภค
คือแกก้ระหาย คิดเป็นร้อยละ 88.15 รองลงมาคือชอบจนติดเป็นนิสัย คิดเป็นร้อยละ 8.89 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีประชากรและหน่วยตวัอย่าง คือ กลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลัในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก จ านวน 400 คน 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษา ขอ้มูล ต ารา และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open – 
ended Question) มีทั้งค  าถามแบบ 2 ตวัเลือก (Two – way Question) และค าถามแบบหลายตวัเลือก 
(Multiple choices Question) จ  านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ  
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 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสบทางการตลาด 4Ps มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open – 
ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ WHO ใคร
คือกลุ่มเป้าหมาย WHAT – อะไรคือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ WHERE – ลูกคา้คุณอยู่ท่ีไหน WHERE – 
ลูกคา้คุณอยูท่ี่ไหน WHY – ท าไมตอ้งซ้ือสินคา้ WHOM – ใครบา้งท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ และHOW 
– ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
 และส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 5 เป็นไปตาม Likert Scale โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ประเมินระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลัในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรในเขตท่ีแน่นอน จึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน โดยก าหนดเขต ไดแ้ก่ 1.จตุจกัร 2. บางกะปิ 3.ราชเทวี 4.ธนบุรี 5.บางเขน 6.
มีนบุรี 7.ดอนเมือง 8.ปากเกร็ด 9.ส าโรง          
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้สถิติ เพื่ อน า เสนอและสรุปผล โดยใช้สถิ ติ 
เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยน ามาแจกแจงหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ซ่ึงน ามา
วเิคราะห์ในส่วนท่ี 1, ส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม  
ผลการวจัิย 

การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 และเป็นเพศชาย 
จ านวน  155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 พบวา่ อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 อาย ุ
15 – 23  ปี จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 อายุ 24 – 32 ปี จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 
อายุ 33 – 41 คิดเป็นร้อยละ 31.50 อายุ 42 ปี ข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ระดับ
การศึกษา ต ่ากว่ามธัยม จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 มธัยมศึกษา จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.75 ปริญญาตรี จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 สูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00  มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ 19./5 พนักงานเอกชน 
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.50 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50  มีรายไดน้้อยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 94 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได ้10,000 – 14,999 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 รายได ้
15,000 – 24,999 บาท จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รายได้ 25,000 – 34,999 บาทข้ึนไป 
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จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และรายได ้35,000 ข้ึนไป มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25  
มีสถานภาพโสด จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 สถานภาพสมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.50 และสถานภาพหยา่ร้าง จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25  
สรุปผลการวจัิย 
ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  245 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.25 ส่วนช่วงอายุท่ีตอบแบบสอบถามสูงท่ีสุดคือ 24 – 32 ปี จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.25 ระดบัการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสูงท่ีสุด คือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64 อาชีพท่ีตอบแบบสอบถามสูงท่ีสุด คือ พนกังานเอกชน จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.75 ผูต้อบแบบสอบถามสูงท่ีสุด คือผูท่ี้มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 24,999 บาท จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.50  ส่วนสถานภาพท่ีตอบแบบสอบถามสูงท่ีสุด คือ สถานภาพโสด จ านวน 305 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีประกอบดว้ย อาย ุ 
การศึกษาและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิง
รางวลั ดา้นผลิตภณัฑ์ สูงสุดคือ ส้ินคา้มีให้เลือกหลากหลาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50  
ปัจจยัดา้นราคา สูงสุด คือ ราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 
ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย สูงสุด คือ มีร้านให้เลือกเป็นจ านวนมาก จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.25 ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด สูงสุด คือ โปรโมชั่นลดราคา จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.75  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ปัจจยัทางดา้นขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิง
รางวลั ประเภทไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮร์ สูงสุด จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 โดยซ้ือน ้ า
ชา สูงสุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50  วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือสูงสุด คือ บริโภค 
จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.25 ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สูงสุด คือ ตวัเอง จ านวน 238 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ สูงสุดคือ เวลา 12.01 - 18.00 น. จ  านวน 172 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.00  ร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ สูงสุด คือ ร้านสะดวกซ้ือ (ex.7-eleven) จ  านวน 335 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.75 จ  านวนท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ สูงสุด คือ 1 – 2 ช้ินต่อสัปดาห์จ านวน 237 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
เพศ  / 
อาย ุ /  
ระดบัการศึกษา /  
อาชีพ  / 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  / 
สถานภาพ /  
ปัจจัยด้านส่วนผสมทาง
การตลาด 

  

ดา้นผลิตภณัฑ ์  / 
ดา้นราคา  / 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  / 
ดา้นส่งเสริมการตลาด  / 
พฤติกรรมผู้บริโภค   
WHO  / 
WHAT  / 
WHERE /  
WHEN  / 
WHY  / 
WHOM /  
HOW /  
 
อภิปรายผล 
 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ี
ชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ พีรดา ฉายารินทร์ 
(2557( ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือชาเขียวพร้อมด่ืม ยี่ห้ออิชิตนั ของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล การศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภาณุวฒัน์ ยามะเพวนั และ ภูรี เบ็ญจโศภิษฐ์(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเอสโคล่าของผูบ้ริโภคใน จงัหวดั
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เพชรบุ รี สถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองด่ืม ท่ี ชิงรางว ัล  ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ  ร้อยโทหญิง ณัฐชากุล บุญฤทธ์ิ 
(2556( ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน ้ าผกัและน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคซ้ือ
เค ร่ืองด่ืม ท่ี ชิงรางว ัล  ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองด่ืม ท่ี ชิงรางว ัลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปนสัยา สินสมบูรณ์, อริษา อุม้ญาติ 
และนภนนท์ หอมสุด (2557( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเคร่ืองด่ืม ตราอิชิตนั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวนั ใน
สถานท่ีท่ีเดินทางสะดวก ควรจัดพื้นท่ีจอดรถ ส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับผูบ้ริโภค เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้สะดวกยิง่ข้ึน  
 2. ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู ้บริโภคให้ความสนใจด้านส่งเสริม
การตลาด ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคมาก
ยิง่ข้ึน 
 3. ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภท
ไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล ์ผลิตภณัฑ์ชนิดน ้ าชา โดยส่วนมากซ้ือเพื่อบริโภคเอง ควรสร้างผลิตภณัฑ์
แบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กบัผลิตภณัฑ์ และเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ ๆให้กบั
ผูบ้ริโภค  
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมท่ีชิงรางวลั ในภาพรวมเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบเคร่ืองด่ืมชนิด
อ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากท่ีสุด หรือมียอดขายมากท่ีสุด เพื่อน ามาเป็นกลยุทธ์ในการ
วางแผนการตลาดในอนาคตได ้
 2.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่ อใช้ เป็นกลยุท ธ์ในการส่ือสารการตลาดได้
เหมาะสมกบัธุรกิจเคร่ืองด่ืมมากยิง่ข้ึน 
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กรวรรณ บุษบง (2557( ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต สาขา 
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ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม ตราอิชิตนั ของผูบ้ริโภคในเขต
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ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวพร้อมด่ืม ยี่ห้ออิชิตัน ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 
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จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ร้อยโทหญิง ณัฐชากุล บุญฤทธ์ิ (2556( ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ  เลือกซ้ือน ้ า
ผกัและน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะบริหารธุรกิจ
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พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

CONSUMER BEHAVIOR THAT INFLUENCE THE BUYING DECISION  FRESH 
FOOD AT HIPERMARKET IN BANGKOK AND SUBURBS 

 

สุทธิกานต์  ดาทอง  
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
และปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและก าหนดกลุ่มตวัอยา่งคือ ผู ้
ท่ีเคยซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต จ  านวน 400 คน ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าเฉล่ียแบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว    

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ , ระดับการศึกษา , อาชีพ และรายได้ ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ , ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย , ด้านบุคลากร และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นกลุ่มผูบ้ริโภค , ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ( 
ประเภทสินค้าท่ีซ้ือ ) , ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ( สถานท่ีในการซ้ือ ) และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การตดัสินใจซ้ือ, อาหารสด, ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
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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 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันสภาพทางสังคม การเมืองและวฒันธรรมรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยท าให้สังคมในยุคสมยัน้ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบส่งผลให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสดเพื่อ
น ามาแปรรูป หรือน ามาประกอบอาหารเพื่อบริโภค โดยส่วนใหญ่แลว้ตลาดสดถือเป็นแหล่งส าคญั
ในการเลือกซ้ืออาหารสดไม่ว่าจะเป็น หมู, ไก่, ผกั, ผลไม ้และอาหารทะเล เป็นตน้ แต่เน่ืองด้วย
ตลาดสดไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ได ้เน่ืองจากเปิดไม่เป็นเวลา 
สถานท่ีท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ ไม่ไดรั้บมาตรฐานในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มและคุณภาพสินคา้จึงท า
ให้การเลือกซ้ืออาหารสดภายในตลาดสดมีปริมาณลดน้อยลงตามไปดว้ย ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกั
ไม่ค่อยมีเวลาในการเลือกซ้ือแต่มีความต้องการท่ีจะซ้ืออาหารสดเพื่อน ามาบริโภคก็จะมีความ
ล าบากมากยิง่ข้ึน 
 ดว้ยพฒันาการและความกา้วหนา้ทางธุรกิจจากตลาดสดและร้านคา้ตึกแถวหรือร้านโชห่วย
ทัว่ไปท าให้ธุรกิจคา้ปลีกปรับเปล่ียนมาเป็นร้านคา้ปลีกแบบใหม่ คือห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยมีการ
พฒันาและน ารูปแบบมาจากต่างประเทศซ่ึงท าใหไ้ดรั้บขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจคา้ปลีก
มีการขยายสาขาจากกรุงเทพสู่ภูมิภาคทัว่ประเทศไทย อีกทั้งการด าเนินการทางธุรกิจคา้ปลีกยงัมีการ
พฒันารูปแบบให้อ านวยความสะดวกและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมากข้ึน ธุรกิจ
คา้ปลีกจะมีลกัษณะผูกกบัการบริการ และมีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูงเพื่อให้ได้ยอดขายท่ีสูงข้ึน
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รวมทั้งเพื่อให้ธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปให้ทนัตามเศรษฐกิจ แต่ร้านคา้ปลีกตอ้งทนักบัขอ้มูลข่าวสาร
และสถานการณ์ในปัจจุบนั ตอ้งส ารวจตลาดปัจจุบนัวา่ส่ิงไหนดีและมีการหมุนเวียนสินคา้ใหม่ๆ
เขา้มาเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตอ้งมีการปรับตวัให้ตรงกบักฎหมายคา้ปลีกเพื่อ
สามารถแข่งขนักบัธุรกิจคา้ปลีกไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงทั้งหมดจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 3.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์
มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงท่ีเคยเลือกซ้ืออาหารสดภายใน
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหาและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อน าผลการวิจยัทางด้านปัจจยัส่วนบุคคลมาศึกษาและเป็นแนวทางในการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต  

 2.เพื่อน าผลการวิจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ มาปรับใชใ้ห้เขา้กบักลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจคา้ปลีกอาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต 

 3.เพื่อน าผลการวิจยัทางด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาศึกษาและเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

         ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

- ดา้นบริการ 

ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 

- ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

- ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

- ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

- ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

- ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

- ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

 

การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสด

ภายในไฮเปอร์มาร์เกต็ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานในการวจัิย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ , อายุ , ระดับการศึกษา , อาชีพ , รายได้ และ
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมาณท่ีต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์, ดา้นราคา , ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย , ดา้นการส่งเสริมการตลาด , ดา้นบุคลากร , ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีต่างกนั 

 3.ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วย ใครคือกลุ่มเป้าหมาย , ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร , 
ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ , ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน , ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไร , ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีต่างกนั 

การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหาซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของคนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา 
และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร 
อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

ทฏษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 Kotler and Keller (2006: 181-189) อธิบายว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของคนในทฤษฎีมี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ืออะไรสักคร้ังตวัอยา่ง เช่น ผูห้ญิงหน่ึงคนตดัสินใจซ้ือ
ยาสีฟันโดยไม่คิดถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนจะตดัสินใจซ้ือเลยไม่ค  านึงถึงปัญหา ขอ้มูล 
วิเคราะห์ทางเลือกกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี การรับรู้ปัญหา การ
รับรู้ขอ้มูล การวเิคราะห์ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 434) กล่าวไวว้่า การใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ดา้นธรกิจบริการ 7 ดา้น (7P’s) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์/บริการ (2) ราคา (3) 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคคล/พนักงาน  (6) การสร้างและการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (7) กระบวนการ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จินดา สธนกุลพานิช (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการบริโภคเฮาส์แบ
รนด์ : กรณีศึกษา  ห้างสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั ในเขตลาดพร้าว ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้เฮาส์แบรนด์ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เฮาส์แบรนด์เพราะราคาถูกกวา่สินคา้ทัว่ไป
การรู้จกัตราสินคา้จากการเห็นตราสินคา้บนชั้นวางสินคา้การเลือกซ้ือสินคา้นั้นผูบ้ริโภคจะไปคน
เดียวซ้ือสินคา้เฮาส์แบรนดป์ระเภทอาหาร โดยเฉล่ียซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือนช่วงวนัและช่วงเวลาในการ
ซ้ืออยู่ท่ีวนัศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย ์ตอนเยน็ จ านวนเงินท่ีใช้ประมาณ 100-500 บาท และคิดว่าถ้ามี
โอกาสจะกลับมาซ้ืออีกการแปรผลของปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้ เฮาส์แบรนด์ ดา้น
สินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ี
มีอายตุ่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ ์ทางดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์และราคา ส่วนทางดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้ดา้นสถานท่ีและการส่งเสริมการตลาด 

 อนินทรีย ์โยธา ( 2551 ( ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคห้างคา้
ปลีกสมยัใหม่ในจงัหวดัราชบุรี จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่
ไปซ้ือสินคา้ท่ีเทสโก ้โลตสั โดยมีเหตุผลในการไปเลือกซ้ือเพราะสถานท่ีสะดวกในการใช้บริการ
ใกลบ้า้นมีระยะห่างจากห้างคา้ปลีกสมยัใหม่อยูร่ะหวา่ง 200-500 เมตร สินคา้ดี มีคุณภาพ ซ้ือสินคา้ 
2-3 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง อยูร่ะหวา่ง 201-400 บาท ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ
อยู่ระหว่าง 15.01 – 18.00 น. การตดัสินใจซ้ือสินคา้จากห้างคา้ปลีกสมยัใหม่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงสถานท่ีจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์  การส่งเสริมการตลาดและราคา การ
เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดา้นราคา
แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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วธีิด าเนินการวจัิยและระเบียบวจัิย 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัท่ีต้องมีการเก็บ
ขอ้มูลการศึกษาค้นควา้ทางด้านตวัเลข การวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลทางด้านสถิติ และมีการ
ตั้งสมมติฐาน   เพื่อยืนยนัถึงความถูกตอ้งของผลการวิจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายใน
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ตใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยก าหนดเขตไว ้ได้แก่ 1.ปากเกร็ด 2.บางเขน 3.บึงกุ่ม 4.ดินแดง โดยใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถามจ านวน  400 คน  และใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างข้ึนจากการ
รวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแล้วน ามาประยุกต์เป็นลกัษณะเฉพาะและข้อ
ค าถามในแบบสอบถาม โดยส่วนท่ี 1-3 มีลกัษณะเป็นค าถามแบบ 2 ตวัเลือก (Two – way Question) 
และค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple choices Question) แต่ละข้อค าถามมีระดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทต่างๆ ประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และสถานภาพ  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  และดา้นกระบวนการ ส่วนท่ี 3 ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย , 
ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร , ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ , ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ , ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด , 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร และส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 5 ซ่ึงการ
รวบรวมในส่วนท่ี 4 เป็นไปตาม Likert Scale โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินระดบัความเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์
มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรในเขตท่ีแน่นอน จึง
ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
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 สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยน ามาแจกแจงหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่า
แจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ซ่ึง
น ามาวเิคราะห์ในส่วนท่ี 1 -3 ของแบบสอบถาม 
 สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-
Test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียใชก้บักรณีท่ีมีประชากรหน่ึงกลุ่มและสองกลุ่ม และใช้
สถิติวิเคราะห์ค่า F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียใชก้บักรณีท่ีมีประชากรมากกวา่สอง
กลุ่ม แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ 

 การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นเพศชายจ านวน 144 คน คิดเป็น 36% และเป็นเพศหญิง จ านวน 
256 คน คิดเป็น 64% พบว่าอายุต  ่ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็น 2% อายุ 21-29 ปี 
จ  านวน 151 คน คิดเป็น 38% อายุ 30-39 ปี จ  านวน 147 คน คิดเป็น 37% อายุ 40-49 ปี จ  านวน 57 
คน คิดเป็น 14% อายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป จ านวน 37 คน คิดเป็น 9% ระดับการศึกษาท่ีต ่ากว่า
มัธยมศึกษามีจ านวน 7 คน คิดเป็น 2% มัธยมศึกษา / ปวช จ านวน 48 คน คิดเป็น 12% ปวส / 
อนุปริญญา จ านวน 31 คน คิดเป็น 8% ปริญญาตรี จ านวน 251 คน คิดเป็น 63% สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็น 6% 
อาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 92 คน คิดเป็น 23% อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 
242 คน คิดเป็น 61% อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 29 คน คิดเป็น 7% อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 14 คน คิด
เป็น 4%   มีรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็น 15% รายได้ตั้ งแต่ 
15,001-25,000 บาท จ านวน 171 คน คิดเป็น 43% รายไดต้ั้งแต่ 25,001-34,999 บาท จ านวน 84 คน 
คิดเป็น 21% รายไดต้ั้งแต่ 35,000-44,999 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็น10% รายไดต้ั้งแต่ 45,000 บาท
ข้ึนไป จ านวน 48 คน คิดเป็น 12% และมีสถานภาพโสด จ านวน 293 คน คิดเป็น 73% สถานภาพ
สมรส จ านวน 103 คน และสถานภาพหยา่ร้าง จ  านวน 4 คน คิดเป็น 1% 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น 
64% อายุส่วนใหญ่คือ ช่วงอายุ 21-29 ปี คิดเป็น  รองลงมาคืออายุ 30-39 ปี คิดเป็น 37% และต ่าสุด
อายุต  ่ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี คิดเป็น 2% ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 
63% รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น 16% และต ่าสุดคือระดบัการศึกษาต ่า
กวา่มธัยมศึกษา คิดเป็น 2% อาชีพส่วนใหญ่คือ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น 61% รองลงมาคือ 
อาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น 23% และต ่าสุดคือ อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็น 4% รายไดส่้วนใหญ่
คือ รายได้ตั้งแต่ 15,001-25,000 บาท คิดเป็น 43% รองลงมาคือ รายได้ตั้งแต่ 25,001-34,999 บาท 
คิดเป็น 21% และต ่าสุดคือ รายไดต้ั้งแต่ 35,000-44,999 บาท คิดเป็น 10% มีสถานภาพส่วนใหญ่คือ 
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โสด คิดเป็น 73% รองลงมาคือ สมรส คิดเป็น 26%  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสด
ภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ืออาหารสดเพราะมีบรรจุภณัฑ์ท่ีถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.18 ดา้นราคา 
เลือกซ้ืออาหารสดเพราะมีป้ายราคาก าหนดสินคา้อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะใกล้สถานท่ีท างาน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.11 ด้านการส่งเสริม
การตลาด ซ้ือเพราะมีโปรโมชั่นลดราคา มีค่าเฉล่ียคือ 4.02 ดา้นบุคลากร เพราะพนักงานมีความรู้ 
สามารถแนะน าอาหารสดไดต้รงกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.02 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
เลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ตเพราะมีพื้นท่ีภายในกวา้งขวาง ง่ายต่อการเลือกซ้ือ มี
ค่าเฉล่ียคือ 4.16 และดา้นบริการ คือไม่ตอ้งรอคิวในการช าระเงิน มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.10  ปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไร ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารสดตั้งแต่ 1,001-1,500 บาท มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ 4.31 เลือกซ้ืออาหารสดประเภทผกัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.15 เลือกซ้ือเพื่อน าไปคา้ขาย 
/ ประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียคือ 4.16 โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือท่ี Tesco Lotus มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.06 
จ านวนในการซ้ือคือ 1 คร้ังต่อเดือน มีค่าเฉล่ียท่ี 4.02 บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ืออาหาร
สดคือพนกังานขาย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.18 และตดัสินใจเลือกท่ีจะกลบัมาซ้ือท่ีเดิมอีก มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียคือ 4.00 

การอภิปรายผล 

 ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร
สดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกศรา จนัทร์จรัสสุข (2555: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และใช้บริการในห้างเทสโก ้โลตสั ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายใน
ไฮเปอร์มารฺเก็ต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สม
สมร สุขเณศ (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการกลบัมารับประทาน
อาหารญ่ีปุ่นซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุทธิชา ค าพนัธ์ (2557) ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารชีวจิตของสมาชิกชมรมชีวิจิตในกรุงเทพมหานคร รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี จีนศร (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือผกั
ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิมลมาศ บวัเพชร (2556) ศึกษาเร่ือง 
ความแตกต่างทางพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคแบรนดเ์ทสโก ้โลตสัใน
กรุงเทพมหานคร ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสด
ภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นีระนุช โชติพนัธ์ (2555) ศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อช่องทางการ
จดัจ าหน่ายไวน์ บุคลากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์
เก็ต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนธิพร บุญ
แช่มชู (2553: บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ลกัษณะทางกายท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสด
ภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ดวงใจ หทยัววิฒัน์ (2554) ศึกษาถึง พฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  

 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
สดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จินดา สธนกุลพานิช (2553) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
บริโภคเฮาส์แบรนด์ : กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้าในเขตลาดพร้าว ประเภทของอาหารสดท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมีผลต่อต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิษณุ อ่ิมวิญญาณ (2554:บทคดัยอ่) 
ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการร้านคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค   สถานท่ี
ซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทศันีย ์เตชะมานะกูล (2556) ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง 
ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเน้ือหมูด าคูโรบุตะของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการร่วมตดัสินใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสด
ภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ ณัฐปนนท ์สิงห์ยศ (2553( ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร
ปลอดสารปนเป้ือนของครอบครัวนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะให้
ความส าคญักบัเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่ายและผลิตภณัฑ์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่บริษทั
หรือธุรกิจคา้ปลีกจะตอ้งมีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการมีผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ไดแ้ก่ การรักษาความปลอดภยัทางดา้นสถานท่ี ไม่ปล่อยให้สถานท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม 
การอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ มีช่องทางให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือมากข้ึน เช่น การสั่งผา่นช่องทาง
ออนไลน์ การบริการส่งของให้ถึงบา้น ควรมีการสร้างความแปลกใหม่ผลดัเปล่ียนผลิตภณัฑ์ตาม
ฤดูกาลขาย มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มท่ีเคยใช้บริการ ส่วน
ปัจจยัการตลาดบริการอ่ืนๆ บริษทัจะตอ้งมีการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานท่ีวางไว ้บริษทั
หรือธุรกิจคา้ปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต จะตอ้งมีการพฒันาการส่งเสริมการตลาดให้มีความน่าสนใจ เช่น 
การให้ส่วนลดกบัลูกคา้ ความคุม้ค่าจากการเลือกซ้ืออาหาร การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวลั 
รวมไปถึงราคาท่ีไม่แพงจนเกินไปเม่ือเทียบกับประเภทของสินค้าจากสถานท่ีแหล่งอ่ืนๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อเขา้ถึงกลุ่มฐานขอ้มูลของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงั
จะส่งผลให้มีการจ านวนคร้ังท่ีใช้บริการเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงยงัเป็นการกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจและตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์
มาร์เก็ตเท่านั้ น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบประเภทธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ
เดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ขอ้เสีย จุดเด่นของแต่ละบริษทั และเพื่อน ามาเป็นกลยุทธ์ในการ
วางแผนการตลาดในอนาคตได ้

2.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่ อใช้ เป็นกลยุท ธ์ในการส่ือสารการตลาดได้
เหมาะสมกบัไฮเปอร์มาร์เก็ตมากยิง่ข้ึน 

3.ควรมีศึกษาในเร่ืองของตวัแปรอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง ทศันคติ ท่ี
จะเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสดภายในไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อท่ีจะท าให้ได้
ผลการวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิความงามและสุขภาพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Organizational Commitment by Employees of Health and  
Beauty Business in Bangkok Metropolis 

 

พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1( เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของ

พนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร (2( เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนั

ต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3( เพื ่อ

ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความ

งามและสุขภาพในเขตกรุงเทพ-มหานคร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวนพนกังานทั้งส้ิน 2,433 คน และกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ก าหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) จ านวนทั้งส้ิน 335 

คน 

 เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีคุณภาพรายขอ้ ไดแ้ก่ ความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา ค่าอ านาจจ าแนก และคุณภาพทั้งฉบบั คือ ค่าความเช่ือมัน่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

 1. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยัพบวา่อยูใ่นระดบั

มากทั้ งหมด กล่าวคือ พนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้
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ความส าคญัสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ปัจจยั

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในงาน 

และปัจจยัดา้นการพฒันาการ ตามล าดบั 

 2. ความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานก ลุ่ม ธุรกิจความงามและสุขภาพใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก

ทั้งหมด กล่าวคือ พนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญั

สูงสุดคือ ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความตั้งใจท างานอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อองคก์ร และดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ตามล าดบั 

3. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานกลุ่มธุรกิจ

ความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 67.80 พบวา่ 

ปัจจยัด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านความ

รับผิดชอบ และปัจจยัดา้นการพฒันาการ ตามล าดบั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

กลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป

ของคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

 ẐY = 0.505ZX4+ 0.277ZX3+ 0.196ZX6 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 

 Ŷ  =  0.339+0.474X4+ 0.248X3+ 0.144X6 

ค าส าคัญ: ปัจจยั, ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์ร, กลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพ 
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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. 
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 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 

 Ŷ  =  0.339+0.474X4+ 0.248X3+ 0.144X6 

Keywords: factor, the motivation of work, factors affecting the organizational commitment, health 

and beauty business 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัผูค้นให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาร่างกายให้ดูดี สวยงาม มีสุขภาพท่ีดีกนัมาก

ข้ึน พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะผูห้ญิงยงัให้ความส าคญักบัการดูแลความสวย ความงามและ

สุขภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ในสังคม ยงัไม่นบัรวมผูช้ายท่ีปัจจุบนักลายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ี

น่าสนใจด้วยก าลังซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  และด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ประกอบกับ

วฒันธรรมไทยท่ีส่งเสริมให้ผูห้ญิงไทยรักสวยรักงาม และการตั้งเป้าเป็นผูน้ าตลาดผลิตภณัฑ์เพื่อ

สุขภาพและความงามของอาเซียน ท าให้มองวา่ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงมากในการกา้วข้ึนเป็นผูผ้ลิต

สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามท่ีคนไทยทั้งประเทศยอมรับ ก่อนจะแพร่ขยายความนิยมออกไปสู่

ประเทศเพื่อนบา้นภูมิภาคอาเซียนและกา้วข้ึนเป็นแบรนด์ระดบัอินเตอร์ (ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย, 2556) 

แมว้า่ภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถร้ังการเติบโตของตลาด
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ธุรกิจความงามและสุขภาพได้ จากตัวเลขของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รายงานว่า “ธุรกิจ

เคร่ืองส าอางปี 2557 มียอดขายเติบโตกวา่ 10% มีมูลค่ารวมกวา่ 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาด

ในประเทศประมาณ 1.2 แสนล้านบาทหรือร้อยละ 60 และตลาดส่งออกกว่า 9 หม่ืนลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของธุรกิจเคร่ืองส าอางของประเทศไทย โดยครอง

ส่วนแบ่งตลาดอาเซียนเป็นอนัดบัหน่ึงถึงร้อยละ 40 เน่ืองจากอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางของไทยมี

ความได้เปรียบในด้านวตัถุดิบ ความช านาญ และคุณภาพผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาและคาดว่า

ยอดขายจะเติบโตเพิ ่มเป็น 15-20% ทั้งน้ี ปัจจุบนัผูป้ระกอบการในกลุ่มเคร่ืองส าอางไทย ทั้ง

ประเทศมีประมาณ 762 ราย ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางขนาดเล็กประมาณ 520 รายหรือคิด

เป็นร้อยละ 68 ขนาดกลาง 220 ราย หรือร้อยละ 29 และธุรกิจขนาดใหญ่ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 โดย

แบ่งเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับเส้นผม ผลิตภณัฑ์ส าหรับใบหน้า ผลิตภณัฑ์ส าหรับร่างกาย เคร่ืองหอม

และผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นตน้ (Diana Kanidtha, 2558; กอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ, 2558) 

 ขณะท่ีตลาดธุรกิจความงามและสุขภาพยงัมีแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองนั้น การ

ด าเนินงานขององคก์รธุรกิจความงามและสุขภาพแต่ละองคก์รก็มีปัจจยัสนบัสนุนหลาย ๆ ดา้นท่ีมี

ส่วนผลกัดนัให้เติบโตข้ึน ทั้งน้ี “คน” ก็เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานที่มีความส าคญัมากที่สุด และเป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากต่อการบริหารองค์กรธุรกิจ บุคลากรท่ีดีจะอ านวยประโยชน์และสร้าง

ความส าเร็จให้แก่องคก์ร เม่ือบุคคลเหล่านั้นไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนเองในดา้น

ต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการพื้นฐาน ช่ือเสียง เกียรติยศ การเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน ๆ เป็นตน้ ก็

ยอ่มส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจ ท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

 การสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรย่อมส่งผลดีต่อองค์กร เพราะบุคลากรจะ

ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถอยา่งเต็มศกัยภาพของตนเองดว้ยใจรักงาน จึงมีความจ าเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้มีข้ึนในตวับุคคลขององค์กร เพื่อเป็นปัจจยัน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 

อยา่งมีพลงั มีคุณค่า มีทิศทางท่ีชดัเจน ซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลงั

ภายในตนเอง รวมทั้งการเพิ่มพูนความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

ความตอ้งการ แรงจูงใจจึงท าให้เกิดแสดงพฤติกรรมออกมาและน าพาไปสู่ความส าเร็จได ้(ธนวรรธ 

ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, 2550, หน้า 129) ซ่ึงการจูงใจท่ีถูกตอ้งตรงกบัความพอใจของบุคคลจะเป็นเคร่ือง
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ดึงดูดความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของมนุษยใ์ห้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์กรมากยิ่งข้ึน (สุรพล 

พยอมแยม้, 2541, หนา้ 112)  

 การส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพนักบัองค์กรนั้น จึงมีความส าคญักบัการด าเนินงานใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากบุคลากรท่ีผูกพนัและทุ่มเทให้กับองค์กร จะช่วยให้องค์กรด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและช่วยลดตน้ทุนขององค์กร ความผูกพนักบัองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการ

ขาดงาน ผลิตภาพ และคุณภาพของผลงาน ท่ีส าคัญความผูกพันกับองค์กรจะเก่ียวข้องกับ

ความสามารถในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยูก่บัคู่แข่ง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย

ท่ีไม่สามารถประเมินได ้เพราะเม่ือบุคลากรที่มีความผูกพนัต่อองค์กรต ่า จะท าให้เกิดผลกระทบท่ี

ส าคญัหลายประการต่อพฤติกรรมการท างาน (ณัฎฐพนัธ์ เขจรนันทน์, 2551, หน้า 107) และเพื่อ

พฒันาองคก์รใหมี้ความพร้อมและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั แรงจูงใจในการท างานจึงเป็น

องค์ประกอบส าคัญต่อการท างานของบุคลากร ผู ้บ ริหารจึงควรให้ความสนใจ รู้วิธี  และ

กระบวนการสร้างแรงจูงใจ เขา้ใจความตอ้งการของบุคลากร เพื่อให้องค์กรบรรลุความส าเร็จตาม

เป้าหมาย อีกทั้ งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร อน่ึง จากการทบทวน

วรรณกรรม ผูว้ิจยัยึดกรอบแนวคิดทฤษฏีสองปัจจยัของ Herzberg (1959, หน้า 71-79) ดา้นปัจจยั

แรงจูงใจในการท างาน 6 ด้าน อนัได้แก่ (1) ด้านความส าเร็จของงาน (2) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (3) 

ด้านความรับผิดชอบ (4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (5) ด้านความก้าวหน้าในงาน และ (6) 

ดา้นการพฒันาการ และความผูกพนัต่อองคก์รยึดกรอบแนวคิดของ Allen and Meyer (1990, pp. 2-

3) อนัไดแ้ก่ (1) ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร (2) ดา้นความตั้งใจท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

องคก์ร และ (3) ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  

 ดงันั้น องค์กรธุรกิจท่ีจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงพนักงาน สร้าง

แรงจูงใจให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเห็นความส าคญัในการศึกษา

ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องค์กรของพนกังาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการใช้ขอ้มูลใน

การบริหาร พฒันา และปรับปรุงแกไ้ข และจดัการองคก์รธุรกิจให้เหมาะสม และเป็นค าถามงานวิจยั 

(research questions) ว่า (1) ระดับปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ระดับความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพเป็นอยา่งไร และ (2) มีปัจจยัแรงจูงใจในการท างานใดบา้ง

ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

กลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวนพนกังานทั้งส้ิน 2,433 คน 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 

 การสุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะ

เป็น (Probability Sampling) ดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ตามตาราง

ส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนด

ความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวจิยั จ  านวน 335 คน 

สรุปกรอบแนวคิดการวจัิย 

    

 

 

 

 

 

ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังาน 
3 ด้าน ได้แก ่
1. ความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่กบัองค์กร (Y1) 
2. ความตัง้ใจท างานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อองค์กร (Y2) 
3. ความจงรักภกัดตีอ่องค์กร (Y3) 
 
 
 

ตวัแปรตาม (Y) 
  ปัจจยัแรงจงูใจในการท างาน 
 1. ความส าเร็จของงาน  (X1) 
 2. ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ (X2) 
 3. ความรับผิดชอบ (X3) 
 4. การได้รับการยอมรับนบัถือ (X4) 
 5. ความก้าวหน้าในงาน (X5) 
 6. การพฒันาการ (X6) 
 

ตวัแปรอิสระ (X) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1. ผลการวจิยัท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลใหก้บักลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพ และองคก์รธุรกิจอ่ืน 

ๆ ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาองคก์ร  

2. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลแก่บุคคลหรือองคก์รอ่ืน ๆ ทัว่ไปท่ีมีความสนใจเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร น าไปศึกษาต่อยอดเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ต่อไป 

วธีิการด าเนินวจัิย 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวนพนกังานทั้งส้ิน 2,433 คน 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 

 การสุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะ

เป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ น (stratified random sampling) ตามตาราง

ส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนด

ความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวจิยั จ  านวน 335 คน 

 เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีคุณภาพรายขอ้ ได้แก่ ความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา ค่าอ านาจจ าแนก และคุณภาพทั้งฉบบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลการวจัิย 

 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบกลบัมาและไดต้รวจสอบความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วจ านวน 284 ชุด น ามาลงรหัสขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งแยกการค านวณและวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานกลุ่มธุรกิจ

ความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่  
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1. โดยภาพรวมของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส าคญัในปัจจยัแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยั

พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ งหมด กล่าวคือ พนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัสูงสุดคือ ปัจจยัด้านความรับผิดชอบ ( X = 4.03) รองลงมาคือ 

ปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ( X = 3.99) ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (X = 3.83) ปัจจยัดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับนับถือ (X = 3.81) ปัจจยัดา้นความ-กา้วหน้าในงาน (X = 3.76) และปัจจยัดา้นการ

พฒันาการ (X = 3.71) ตามล าดบั 

 2. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่  

2.1 ปัจจยัด้านความส าเร็จของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.99) และเม่ือ

พิจารณาดา้นความส าเร็จของงานเป็นรายขอ้ พบวา่มีปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน 6 ขอ้ อยู่ในระดบั

มากทุกขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด (X = 4.07) 

ท่านพึงพอใจกบัการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย (X = 4.05) ท่านปฏิบติังานดว้ยความรู้ความสามารถ

จนได้ผลส าเร็จเป็นอย่างดี (X = 4.03) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ ังคับบัญชาไวว้างใจใน

ความสามารถของท่าน (X = 3.87) 

2.2 ปัจจยัด้านลักษณะงานท่ีปฏิบติั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.83) และเม่ือ

พิจารณาดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เป็นรายขอ้ พบว่ามีปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 6 ขอ้ อยู่ใน

ระดบัมากทุกขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ งานท่ีท่านท าอยู ่เปิดโอกาสให้ริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ เสมอ (X = 

4.15) ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (X = 3.90) หน้าท่ี รับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานของท่านตรงกบัความรู้ความสามารถ (X = 3.83) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านมี

โอกาสไดแ้สดงความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี (X = 3.65) 

2.3 ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.03) และเม่ือพิจารณา

ดา้นความรับผิดชอบ เป็นรายขอ้ พบวา่มีปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ 6 ขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย 

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  งานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของท่าน (X = 4.26) 

ท่านเอาใจใส่กบังานท่ีรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี (X = 4.11) ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ
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แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน (X = 4.00) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านรับผิดชอบใน

หนา้ท่ีและสามารถรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอ่ืนดว้ย (X = 3.88) 

2.4 ปัจจยัด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.81) 

และเม่ือพิจารณาดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ เป็นรายขอ้ พบวา่มีปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับ

นบัถือ 6 ขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็น (X = 3.96) ผลการปฏิบัติงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู ้บังคับบัญชา ( X = 3.86) 

ผูบ้งัคบับญัชาจะมอบหมายงานใหม่ ๆ ให้ปฏิบติัอยูเ่สมอ (X = 3.86) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 

ท่านไดรั้บความน่าเช่ือถือในดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน (X = 3.64) 

2.5 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.76) และเม่ือ

พิจารณาดา้นความกา้วหน้าในงาน เป็นรายขอ้ พบว่ามีปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในงาน 5 ขอ้ อยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ท่านเป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุมสัมมนากบัหน่วยงาน

อ่ืน (X = 3.83) องค์กรของท่านส่งเสริม สนับสนุนให้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (X = 3.79) องค์กร

ของท่านส่งเสริม สนบัสนุน ให้ศึกษาดูงาน เม่ือมีโอกาส (X = 3.76) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานของท่าน (X = 

3.70) 

2.6 ปัจจยัดา้นการพฒันาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.71) และเม่ือพิจารณาดา้น

การพฒันาการ เป็นรายขอ้ พบว่ามีปัจจยัดา้นการพฒันาการ 2 ขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบั

แรก ไดแ้ก่  โอกาสท่ีจะไดรั้บการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความช านาญ (X = 3.83) และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านพอใจกบัโอกาสในการพฒันาทกัษะในการท างานท่ีท่านไดรั้บ (X = 3.58) 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความ

งามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ 

1. โดยภาพรวมของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส าคญัในความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทั้งหมด กล่าวคือ พนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ความส าคญัสูงสุดคือ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (X = 3.82) รองลงมาคือ ด้านความ
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ตั้งใจท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อองค์กร (X = 3.63) และด้านความจงรักภกัดีต่อองค์กร (X = 3.60) 

ตามล าดบั 

  2.  ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานก ลุ่ม ธุรกิจความงามและสุขภาพใน เขต

กรุงเทพมหานครเป็นรายดา้น พบวา่ 

2.1 ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกับองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (X = 3.82) และเม่ือพิจารณาด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์กร เป็นรายข้อ พบว่ามี

ปัจจยัดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์กร 5 ขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

ท่านมีความรู้สึกผูกพนัทางใจกบับริษทัจนไม่คิดจะลาออกไปท างานท่ีอ่ืน แมจ้ะมีโอกาสท่ีดีกวา่ (X

= 4.11) ส าหรับท่านแลว้ องค์กรน้ีเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดตลอดระยะเวลาชีวิตการท างานท่ีผ่านมา (X = 

4.09) ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีกา้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (X = 3.67) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 

คือ ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามนโยบาย เป้าหมาย แนวคิด และวิธีปฏิบติังานขององค์กร ( X = 

3.59) 

2.2 ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความตั้งใจท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อองคก์ร โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก (X = 3.82) และเม่ือพิจารณาดา้นความตั้งใจท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อองคก์ร เป็น

รายขอ้ พบวา่มีปัจจยัดา้นความตั้งใจท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อองคก์ร 5 ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ โดย 3 

อันดับแรก ได้แก่  เมื ่อท่านลาออกจากองค์กรน้ี  ท่านรู้สึกสูญเสียและเสียดายโอกาสที่จะ

ปฏิบตัิงานต่อไปให้กบัองค์กร (X = 4.11) ท่านตอ้งการท างานกบัองคก์รต่อไป เน่ืองจากไดร้ับ

สวสัดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม (X = 3.64) ท่านจะปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถเพื่อความส าเร็จขององค์กร (X = 3.56) และข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อคือ ท่านมี

ความคิดท่ีจะท างานกบัองคก์รไปจนเกษียณอายงุาน (X = 3.26) 

2.3 ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความจงรักภกัดีต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก (X = 3.82) และเม่ือพิจารณาดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กร เป็นรายขอ้ พบวา่มีปัจจยัดา้นความ

จงรักภกัดีต่อองค์กร 6 ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ท่านจะท างานกบัองคก์ร

ตลอดไปตราบเท่าท่ีองคก์รยงัคงด ารงอยู ่(X = 3.79) ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ลือกท างานกบัองคก์ร

น้ีมากกว่าการเลือกไปท างานกบัองคก์รอ่ืน (X = 3.73) ท่านมีความรู้สึกวา่องคก์รมีส่วนส าคญัต่อท่าน

และท่านก็จะปฏิบติังานให้กบัองค์กรอย่างเต็มความสามารถต่อไป (X = 3.70) และขอ้ท่ีอยู่ในระดบั



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

702 
 

ปานกลาง 2 ขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ท่านอยากลาออกจากงาน แต่ทางเลือกในการเปล่ียนงาน

ใหม่มีนอ้ย ท่านจึงยงัคงท างานกบับริษทัต่อไป (X = 3.37) 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ

ขั้นตอน (stepwise method) เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ 

1. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความ

งามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น

การได้รับการยอมรับนับถือ ล าดับรองลงมาคือ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยด้านการ

พฒันาการ ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .678 หมายถึง ปัจจยัแรงจูงใจในการ

ท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไดร้้อยละ 67.80 แสดงวา่ ปัจจยัด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

ปัจจยัด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยด้านการพัฒนาการ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

2. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานกลุ่มธุรกิจ

ความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ปัจจยัท่ีมี

อ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการ

พฒันาการ และปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .496 

หมายถึง ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจ

ความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไดร้้อยละ 49.60 แสดงวา่ ปัจจยัด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือ ปัจจยัดา้นการพฒันาการ และปัจจยัด้านความรับผิดชอบ ส่งผลต่อความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความ

งามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความตั้งใจท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อองคก์ร ปัจจยัท่ีมี

อ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความ

รับผิดชอบ และปัจจยัดา้นการพฒันาการ ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .539 
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หมายถึง ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจ

ความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไดร้้อยละ 53.90 แสดงวา่ ปัจจยัด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ และปัจจยัดา้นการพฒันาการ ส่งผลต่อความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความ

งามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กร ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดี

ท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัด้านความรับผิดชอบ และ

ปัจจยัด้านการพฒันาการ ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .557 หมายถึง ปัจจยั

แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและ

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไดร้้อยละ 55.70 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับ

นบัถือ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ และปัจจยัดา้นการพฒันาการ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผกูพันต่อองค์กรของกลุ่มธุรกิจความงามและ

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยั พบวา่อยูใ่นระดบั

มากทั้ งหมด กล่าวคือ พนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส าคญัสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ปัจจยั

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในงาน 

และปัจจยัดา้นการพฒันาการ ตามล าดบั 

2. ความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานก ลุ่ม ธุรกิจความงามและสุขภาพใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยัพบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทั้งหมด กล่าวคือ พนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้
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ความส าคญัสูงสุดคือ ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร รองลงมาคือ ดา้นความตั้งใจท างาน

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อองคก์ร และดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ตามล าดบั 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 67.80 พบว่า ปัจจยัด้านการได้รับ

การยอมรับนับถือ มีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ และปัจจยัดา้น

การพฒันาการ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของ

คะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

 ẐY = 0.505ZX4+ 0.277ZX3+ 0.196ZX6 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 

 Ŷ  =  0.339+0.474X4+ 0.248X3+ 0.144X6 

ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่ มธุรกิจความงามและ

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาอภิปรายผลการวิจยัตามขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (stepwise method) โดยเรียงล าดบัตาม

ค่าน ้าหนกัของปัจจยั ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก 

     เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ  พบว่า 

ตวับ่งช้ีท่ีส าคญัมากท่ีสุด ได้แก่ “ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น” ทั้งน้ี อาจเป็น

เพราะองค์กรธุรกิจยุคใหม่ให้ความส าคญักบัการท างานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีส่วน

ร่วมและเปิดโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานภายในองคก์ร และช่วยให้

องคก์รสามารถขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร เมื่อพนักงานได้รับ

การยอมรับนับถือจากผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงานในองค์กร และบุคคลภายนอกให้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นก็ยอ่มมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ทุ่มเทกบัการท างาน
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อยา่งเต็มท่ีดว้ยความจงรักภกัดี และส่งผลความผูกพนัต่อองค์กรในเชิงบวก  ดงัสอดคล้องกบั

แนวคิดของ Warren Bennis กล่าวว่า ผูน้  ายคุใหม่และพนกังานจะตอ้งเป็นหุน้ส่วนท างานร่วมกนั

อยา่งใกลชิ้ด ช่วยกนัสร้างวฒันธรรมองคก์รการเน้นการยอมรับนับถือ และเคารพตนเอง เปิดใจ

กวา้งรับฟังความคิดที่แตกต่าง ให้ความไวว้างใจกนัซ่ึงจะกลายเป็นรากฐานท่ีเขม้แข็งและเป็น

พนัธสัญญาที่ท  าให้พน ักงานรู้สึกผูกพนักบัองค์กร (อุทิศ ศิริวรรณ, 2548, หน้า 5-6) และ

นอกจากน้ี องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ มีจุดเร่ิมตน้มาจากธุรกิจครอบครัว (family business) เป็น

พลวตัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ (ดนยั เทียนพุฒ, 2552, หน้า 3-4( การท างาน

ระหวา่งเจา้ของกิจการและพนกังานจึงใกลชิ้ดกนั เสมือนคนในครอบครัว และพนกังานส่วนใหญ่จะมี

อายุมากและมีอายุการท างานนาน จึงมีการดูแล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เคารพซ่ึงกนัและกนัในองค์กร 

ยอมรับน ับถือบทบาทการท างานของทุกคน เปิดกวา้งในการแสดงความคิดเห็นที ่เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการขององค์กร ซ่ึงหากพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรสูงก็จะ

น าพาองค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตอ้งการ ความผูกพนัต่อองค์กร จะน ามาซ่ึง

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  

ขอ้คน้พบดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโพชมงค์ ทองยอ้ย (2557, บทคดัย่อ) 

เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: แผนก

ก่อสร้างโรงงานบางชนั” ท่ีพบว่า ด้านการยอมรับนับถือมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนั

ต่อองค์กรในระดบัสูง นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของจุติรัตน์ ถาวโร และภาสชนก 

พิชญเวทยว์งศา (2551, หน้า 448) เร่ือง “ปัจจยัท านายที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

บุคลากรฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” ที่พบว่า ปัจจยัการท างานด้านการ

ยอมรับนับถือ เป็นปัจจยัส าคญัที่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความผูกพนัต่อ

องค์การของบุคลากรฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจากการท่ีองค์การมีการผลกัดนัให้บุคลากรออกความคิดเห็น เสนอแนะ และ

มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการท างานมากข้ึน จึงท าให้บุคลากรมีความ

ภาคภูมิใจและมีผลให้มีความผูกพนัต่อองค์กรสูง ดงัที่ Herzberg กล่าวว่า ปัจจยัแรงจูงใจ 

(motivation factors) เป็นปัจจยัที่ท  าให้เกิดความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแรงจูงใจ

ภายในที่เกิดจากงานที่ท  า ได้แก่ ความส าเร็จในงาน การยอมรับนับถือ ลกัษณะงาน ความ

รับผิดชอบ ความก้าวหน้า 
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2.  ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ  

     เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ “งานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ” ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการ

ท่ีองค์กรและผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ

พนักงาน สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมายจากผูบ้ ังคบับัญชาบรรลุตาม

เป้าหมายและเวลาท่ีก าหนด และการท่ีท าให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 

ยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์รดว้ย ซ่ึงตรงกบัดงัค ากล่าวท่ีว่า “Put the right man on the right 

job” ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Baron (1986, p. 120) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัอนัเกิดจาก

ลกัษณะงาน เช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก ความเป็นอิสระส่วนตวัอย่างมากในงานท่ี

ได้รับ ความน่าสนใจ และความหลากหลายในงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อ

องค์การในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจยัของธีรภรณ์ ค าวงศ์ และศกัด์ิชาย ตั้งวรรณวิทย ์

(2014, หนา้ 1030, 1034) เร่ือง “รูปแบบการรักษาความสัมพนัธ์กบัพนกังานบนพื้นฐานความผูกพนั

ของบุคลากร” ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่ามีองค์ประกอบท่ีตัวแปรทุกตวัมี

ความสัมพนัธ์กนั และตวัแปรดา้นความรับผดิชอบในงาน พนกังานมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถ

อย่างเต็มท่ี แต่ยงัขาดโอกาสการตดัสินใจในงานท่ีน้อย นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ

เสาวลกัษณ์ แสงจนัทร์ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554, หนา้ 161) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั ยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจ ากัด” 

พบวา่ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน มีปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบในงานเท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์ร 

3. ปัจจยัดา้นการพฒันาการ 

     เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการพฒันาการ พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั

มากท่ีสุด ได้แก่ “โอกาสท่ีจะได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความช านาญ”  ทั้ งน้ี 

เน่ืองมาจากการท่ีองคก์รและผูบ้ริหารเห็นความส าคญักบัพนกังานในการสร้างโอกาสท่ีจะไดรั้บการ

อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ความช านาญ ซ่ึงจ าเป็นต่อการท างาน ท าให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน การให้โอกาสไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในงาน และ

สามารถพฒันางานให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ประกอบกบังานท่ีท ามีความหลากหลายในเน้ืองาน 

หลายรูปแบบท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัความงามและสุขภาพของลูกคา้ จึงเกิดความทา้ทาย ท าใหต้อ้ง
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มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา การให้โอกาสในการพฒันาดา้นความคิด หาแนวทางใหม่ ๆ ให้

ทันสมัย เหมาะสมกับช่วงเวลา จะท าให้พนักงานสามารถพัฒนาให้เกิดความรู้ ทักษะ ความ

เช่ียวชาญในงานหลาย ๆ ด้านมากยิ่งข้ึน การผิดพลาดก็ย่อมน้อยลง และเป็นการเพิ่มขวญัและ

ก าลงัใจให้กบัพนักงาน ส่งผลท าให้พนักงานกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพมีความผูกพนัต่อ

องค์กรมากยิ่งข้ึน  ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรักษ์รัศมี วุฒิมานพ (2555, หน้า 

99, 116) เร่ือง “ลักษณะบุคคลและลักษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนักงาน” ท่ีพบว่า องค์กรให้โอกาสในการเพิ่มทกัษะ และความรู้ เพื่อเพิ่มความรู้ ทกัษะในการ

ท างาน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.35 เป็นลกัษณะรายขอ้ท่ีมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ ของดา้นความกา้วหน้าในงาน

และโอกาสในการพฒันา ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั ไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่าปัจจยัลกัษณะงาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากคนทุกคนยอ่มตอ้งการความกา้วหน้าในงานและโอกาสในการพฒันา 

ดงันั้น หากองคก์รพฒันางานลกัษณะงานดา้นน้ีไดเ้พิ่มข้ึน ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รยอ่มเพิ่มข้ึน

มากอยา่งแน่นอน 
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การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เซร่ัมบ ารุงผวิหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

PRODUCT FACIAL SERUM PURCHASING DECISION OF CONSUMERS IN 

BANGKOK METROPOLITAN AREA  

 

จตุพร พวงสุวรรณ 

นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(2( ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (3( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยในคร้ังน้ีเป็นผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test 

(ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ เซ ร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
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2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ลกัษณะเซร่ัม เหตุผลในการเลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีใช ้และ

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุง

ผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางด้าน

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ 

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 

บทน า 

 เร่ืองการดูแลผวิหนา้ก าลงัเป็นส่ิงท่ีคนไทยใหค้วามสนใจมากข้ึน เน่ืองจากผวิหนา้เป็นส่วน

หน่ึงของมีบุคลิกภาพท่ีดีเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเอง แต่ในปัจจุบนัมีส่ิงท่ีท าร้ายผิวหน้าของ

เรามากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะตามท้องถนน การนอนพกัผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียดในการ

ท างาน จนท าให้ผิวหนา้ของเราเกิด เช่น เกิดสิวบนใบหน้า เกิดร้ิวรอยแก่ก่อนวยั ผิวหนา้หมองคล ้ า 

เป็นตน้ เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าเป็นทางเลือกหน่ึงในการบ ารุงผิวหน้าท่ีผู ้บริโภคให้ความส าคัญ 

เน่ืองจากเป็นการเร่ิมตน้ของการดูแลผิวหนา้เพื่อแกปั้ญหาตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้

ในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ท่ีมีคุณสมบติัในการบ ารุงผิวหนา้ เพื่อแกปั้ญหาของผิวหนา้ไดต้รงจุด

ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ผูป้ระกอบการแต่ละบริษทัจึงตอ้งมีการแข่งขนัเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด

ให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงการแข่งขนัของตลาดเซร่ัมบ ารุงผิวหน้าน้ีจะรู้ความตอ้งการของตลาด เพื่อท่ีจะ

สามารถสร้างผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคตอ้งการท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์

 การศึกษาวิจยัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า จึง

เป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ จึงจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดน้ี้ไปวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงพฒันา

ผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้ซร่ัมบ ารุงผิวหนา้มากท่ีสุด และสามารถ

สร้างยอดขายผลิตภณัฑใ์หบ้รรลุไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
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1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา  สถานภาพ อาชีพ และ

รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ผูใ้ชห้ลกั ประเภทของเซร่ัมท่ีซ้ือ เหตุผล

ในการเลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีใช้ สถานท่ีใช้ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ความถ่ีในการใช้ ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาด้าน

ช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบทศันคติซ่ึงหมายถึงความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก ความคิดเห็นและ

แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์เซร่ัม

บ ารุงผิวหน้าในปัจจุบนั เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์

เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ได ้

2. เพื่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าสามารถน าข้อมูลจาก

การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลอดจนถึงผูท่ี้สนใจไดท้ราบขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
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ขอบเขตของการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้

ปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 เมษายน 

2559 จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   - ระดบัการศึกษา  
- อายุ   - อาชีพ 
- สถานภาพ  - รายได ้
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ใครเป็นผูใ้ชห้ลกั 
- ประเภทเซร่ัมท่ีซ้ือ 
- เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
- ช่วงเวลาท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ 
- สถานท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์
- ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ 
- ความถ่ีในการใช ้
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอสิระ 
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ทฤษฎีการตดัสินใจ (decision theory) คือ วิธีการเชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบท่ีใช้ในการ

แก้ปัญหาและช่วยท าให้ได้การตดัสินใจท่ีดี ค  าว่า การตดัสินใจท่ีดี (good decision) นั้น หมายถึง 

การตดัสินใจท่ีใช้หลกัตรรกศาสตร์ดว้ยการพิจารณาขอ้มูลและทางเลือก หรือกลยุทธ์ท่ีเป็นไปได้

ทั้งหมด การตดัสินใจท่ีไม่ดี (bad decision( คือการตดัสินใจท่ีไม่ไดใ้ชห้ลกัตรรกศาสตร์ ไม่พิจารณา

ทางเลือกท่ีมีทั้งหมด (ส าราญ บุญเจริญ, 2557) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการท่ี

พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และก าจดัส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ

แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม 

(Kuester, Sabine : 2012) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

สังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ทั้งปัจเจก

บุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน (รัฐวชัธ์ 

พฒันจิระรุจน์, 2557) 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน าสู่ส่วนแบ่งทางด้านจิตใจของลูกคา้ด้วยในทาง

เดียวกนัการตลาดด้านภาพลักษณ์และความรู้สึก (Image and Emotional Marketing) หลายบริษทั

ก าลงัมุ่งหนา้สู่แนวทางการตลาด ทางภาพลกัษณ์และความรู้สึกเพื่อเอาชนะใจลูกคา้ขณะเดียวกนัก็

ผลกัดนัให้บริษทัเป็นตวัเลือกแรกๆ ท่ีลูกคา้นึกถึงแมว้า่เร่ืองน้ีจะเกิดข้ึนมานานแลว้แต่ในปัจจุบนั

แนวทางดงักล่าว ไดพ้ฒันาไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีสูตรส าเร็จทางการตลาดแบบเดิมๆ จะ

เน้นย  ้าให้เอาชนะคู่แข่งดว้ยการน าเสนอ คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นดว้ยตวัสินคา้  โดยตรวจสอบความ

จ าเป็น ความตอ้งการตลอดจนความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งการนั้น โดยสร้าง

ความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากกว่าคู่แข่งขนั แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีรักษาความสมดุล

ระหวา่งการท าก าไรของบริษทัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตลอดจนผลประโยชน์

อนัยิง่ใหญ่ของมวลชน (ถนอม บริคุต, 2557 ) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 1.ปัจจัยส่วนบุคคล Belch and Belch (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) ซ่ึง

ศึกษาตวัแปร ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่อายุ อาชีพ และรายไดโ้ดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ

พฤติกรรมการตดัสินใจและอตัราการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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การก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 

ในความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 

 2.พฤติกรรมผู้บริโภค จากการศึกษาของเกวลิน ปะตุละ (2549, หนา้ 42( พบวา่ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองส าอางระดบัปานกลาง และเหตุผลท่ีใชเ้คร่ืองส าอาง 

ส่วนใหญ่ใชเ้พื่อเสริมบุคลิกภาพ 

 3.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาของธนาพงษ ์ยอดจนัทร์ (2550) 

การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคระหวา่งร้าน 7-Eleven กบั 

ร้าน Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง

การตลาดของร้าน 7-Eleven ดา้น ราคา การ ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการใหบ้ริการท่ีดี ดีกวา่ร้าน Family Mart ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางจดัจ าหน่าย Family 

Mart ดีกวา่ร้าน 7-Eleven 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการส ารวจความพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่ง

ตามสูตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการเลือกตวัอยา่ง

แบบตามสะดวก 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิงจ านวน 309 คน คิดเป็น

ร้อยละ 77.25 เพศชาย จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ส่วนใหญ่มีอาย ุ26-35 ปี จ  านวน 189 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.25  อายุ 18-25 ปี จ  านวน 109 คิดเป็นร้อยละ 27.25 และอายุ 46 ปีข้ึนไป จ านวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 และ

สมรสจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวน 265 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากว่า จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 

และสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และเกษียณ 

วา่งงาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,001 บาท จ านวน 
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140 คนคิดเป็นร้อยละ 35 รายได้15,001 - 20,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และ

รายได ้10,001-15,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 

 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า

ตวัเองเป็นผูใ้ช้หลกั จ  านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 คู่สมรสเป็นผูใ้ช้หลกั จ  านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.50 และพ่อแม่เป็นผูใ้ชห้ลกั จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ลกัษณะเน้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัม

บ ารุงผิวหนา้ท่ีซ้ือเป็นประจ าส่วนใหญ่คือแบบครีม จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 แบบน ้ า 

จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และแบบเจล จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนใหญ่เหตุผล

ท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าคือช่วยลดร้ิวรอย ยกกระชบัผิวหน้า จ  านวน 82 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.50 ฟ้ืนฟูสภาพผิวหนา้ จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และกระชบัรูขุมขนให้เล็กลง 

จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75  ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้คือเชา้ 

เยน็ จ  านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ใชต้อนเยน็ จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 และใชต้อน

เชา้ จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้มากท่ีสุดคือ

ท่ีบา้น จ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 ใช้ท่ีท างาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และใช้ท่ี

มหาวิทยาลยั จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัม

บ ารุงผิวหน้าส่วนใหญ่คือตวัเอง จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79 เพื่อน 28 คน และพนกังานขาย 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ส่วนใหญ่คือทุกวนั 

จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 อาทิตยล์ะ 2-3 คร้ัง จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ

อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  

 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดนั้นส่วนใหญ่ซ้ือตราสินคา้

ของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ท่ีใชเ้ป็นประจ าคือ Olay จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 SK-II 

จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 และ Clinique จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่ราคา

ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ท่ีซ้ือเป็นประจ า คือ นอ้ยกวา่ 500 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.75 รองลงมาคือ 501-1,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และสูงกว่า 2,000 บาท 

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ส่วนใหญ่สถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า คือ 

ห้างสรรพสินคา้ จ  านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ Watson,Boots จ านวน 87 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.75 และร้านขายยา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ส่วนใหญ่เก่ียวกับด้านการ

ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ให้ความส าคญั คือ โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ จ านวน 144 
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คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ มีพนกังานให้ขอ้มูล ณ จุดขาย จ านวน 88 คน  คิดเป็นร้อยละ 22 

และมีการชิงโชคหรือจบัรางวลั จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่พบวา่ ตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า เพื่อลดปัญหาผิวหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.79รองลงมาคือ ตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า เพื่อให้ผิวกระจ่างใส มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 และตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า 

เพราะพรีเซ็นเตอร์ของสินคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.22 

สรุปผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 77.25 

อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.50 การศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 66.25 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.75 รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 

20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 

 พฤติกรรมของผู้บริโภค ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด พบวา่ ส่วนใหญ่นั้น

ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ตวัเองเป็นผูใ้ช้หลกั ลกัษณะเน้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ท่ีซ้ือเป็น

ประจ าคือครีม เหตุผลท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าคือช่วยลดร้ิวรอย ยกกระชบัผิวหน้า 

ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าคือเช้า เยน็ ส่วนใหญ่เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุง

ผิวหน้ามากท่ีสุดคือท่ีบา้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าคือตวัเอง 

ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้คือทุกวนั 

 ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด 

พบวา่ ส่วนใหญ่ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ท่ีใชเ้ป็นประจ าคือ Olay ราคาผลิตภณัฑ์

เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าท่ีซ้ือเป็นประจ า คือ น้อยกว่า 500 บาท สถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุง

ผิวหน้า คือ ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่เก่ียวกับด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุง

ผวิหนา้ ใหค้วามส าคญั คือ โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า จากการส ารวจพบวา่ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ เพื่อลดปัญหาผิวหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 รองลงมาคือ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
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เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ เพื่อให้ผิวกระจ่างใส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้

มีประสิทธิภาพในการบ ารุงผิวหนา้ไดดี้จริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 มีการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ 

ท าให้ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าง่ายข้ึน 3.42 และตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัม

บ ารุงผวิหนา้ เพราะพรีเซ็นเตอร์ของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 2.38 ตามล าดบั 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ t-test 0.0001 สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.1514 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-test 0.0003 สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test 0.0003 สอดคลอ้ง 
รายไดต่้อเดือน F-test 0.0041 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ผูใ้ชห้ลกั F-test 0.1323 ไม่สอดคลอ้ง 
ลกัษณะเซร่ัม F-test 0.0036 สอดคลอ้ง 
เหตุผลในการเลือกซ้ือ F-test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ F-test 0.0367 สอดคลอ้ง 
สถานท่ีใช ้ F-test 0.1262 ไม่สอดคลอ้ง 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ F-test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ความถ่ีในการใช ้ F-test 0.1782 ไม่สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ F-test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ดา้นราคา F-test 0.0001 สอดคลอ้ง 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

F-test 0.0000 สอดคลอ้ง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.0090 สอดคลอ้ง 
อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคล พบวา่ อายุไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัจึงปฎิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนั
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ข้ามการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า เพศ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญั 

 พฤติกรรมผู้บริโภค พบวา่ ผูใ้ช้หลกั สถานท่ีใช้ และความถ่ีในการใช้ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนัจึงปฎิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้มการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ลกัษณะเซร่ัม เหตุผลในการ

เลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีใช้ และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุง

ผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้น

การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัจึงยอมรับสมมติฐานซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัดงัน้ี 

 ปัทมพร คัมภีระ (2558) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟชบุ๊ค 

ของนกัศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ความส าคญัของปัจจยัดา้นราคามีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือเคร่ืองส าอาง เน่ืองจากราคาเป็นตวัก าหนดก าลงัหรือความสามารถในการซ้ือสินคา้ 

 เบญจภรณ์ ทพิย์วังพาน (2556) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง

ผิวหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าคือปัจจยัด้านราคา คือมีราคาท่ีเหมาะสมทั้ ง

คุณภาพและปริมาณและราคาปานกลางคุณภาพตามราคา 

 ปิยาภรณ์ สามประทีป (2550) ไดก้ารศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหน้าขาวและกระชับผิวของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัทางการตลาดมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ปัจจยัดา้นสังคมวฒันธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

1. Product ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์ประเภทเน้ือครีม และเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช ้

คือลดร้ิวรอยและยกกระชบัผวิหนา้ 
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2. Place ผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด 

3. Price ผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ มีราคานอ้ยกวา่ 500 บาท 

4. Promotion ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่น ผา่นทาง ทีว ี

วทิย ุและส่ือออนไลน์ต่างๆ เนน้จุดขายไปท่ีคุณสมบติัในการลดร้ิวรอยและยกกระชบัผวิหนา้ 

IMC 

6. การส่งเสริมการตลาดโดยใช้การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

รับรู้ไดเ้ร็วท่ีสุด โดยส่ือให้เห็นถึงคุณสมบติัของเซร่ัมบ ารุงผิวหนา้วา่มีการบ ารุงผิวหนา้อยา่งไรบา้ง 

เช่น สามารถลดร้ิวรอยและยกกระชบัผิวหน้า ลดปัญหาผิวหน้า ผิวขาวกระจ่างใส เพื่อสร้างความ

มัน่ใจในการท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ 

7. การขายโดยบุคคล เช่นการใช้พนักงานประชาสัมพนัธ์ในห้างสรรพสินคา้ ท่ีมีการอบรม

หรือมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า เพื่อสามารถอธิบายคุณสมบติัต่างๆ ของเซร่ัม

บ ารุงผวิหนา้และชกัชวนใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ได ้

8. การประชาสัมพนัธ์ โดยการติดป้ายโฆษณาตามหา้งสรรพสินคา้และตึกส านกังาน และป้าย

ดิจิตอลตามสถานีรถไฟฟ้า 

9. ส่งเสริมการขายโดยการท าโปรโมชัน่ เพื่อจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ไดง่้ายข้ึน 

10. การส่งเสริมการตลาดทางตรง เช่น การขายผา่นแคตตาล็อกต่างๆ หรือมีการสั่งซ้ือออนไลน์ 
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การตัดสินใจซ้ือรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
SHOES PURCHASING DECISION MAKING VIA ONLINE CHANNEL IN BANGKOK 

 

กมลวรรณ เพง็พศิ 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาความแตกต่าง
ของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรองเท้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 
ชุด และวิเคาระห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อประมวลผลหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน คือ t-Test, F-Test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) ซ่ึงมี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยเพศและรายได้ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันซ่ึงประกอบด้วยเหตุผลท่ีซ้ือและผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือมาจากประเทศใดท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกัน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, รองเทา้, 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, 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 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 
 

บทน า  

ปัจจุบนัรองเทา้มีความส าคญัและจ าเป็นมากต่อการด ารงรงชีวติ เพื่อป้องกนัอนัตรายอนัเกิด

จากการสัมผสักบัพื้นผิวต่างๆ หรือจากการเจ็บเทา้จากการเดินหรือการวิ่ง รองเทา้มีหลายประเภท

ตามวสัดุและประโยชน์การใช้งาน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีรองเทา้แฟชัน่ต่างๆ  เขา้มามีบทบาทมากข้ึนใน

ชีวิตประจ าวนั ยิง่ในยุคโลกาภิวฒัน์เช่นน้ีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยดีา้นต่างๆ ก็มีมากยิง่ข้ึน 

อุตสากรรมผลิตรองเทา้ได้พฒันาให้ดียิ่งข้ึนตามไปดว้ยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท่ี

ตอ้งการใชร้องเทา้มีคุณภาพ เน่ืองจากนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิง จึงท า

ใหอุ้ตสาหกรรมรองเทา้มีการพฒันาและการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งวฒันธรรมและค่านิยมท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาก็มีส่วนท าใหก้ารเลือกใชป้ระเภทของรองเทา้ใหเ้หมาะสมไปอีกดว้ย  

ดงันั้นจึงท าให้เกิดกระแสธุรกิจการคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ี
น่าสนใจกนัเป็นอยา่งมาก ในปัจจุบนัน้ีส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นในทุก
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ระดบั โดยมีการใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ผูค้นเร่ิมหนัมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารขอ้มูลถึง
กนัมากข้ึน เม่ือเทียบกบัการส่ือสารแบบเดิมๆ ซ่ึงในช่วงเร่ิมแรกการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มกัใชใ้น
ลกัษณะงานอดิเรกส่ือสารกนัระหวา่งตนกบัคนท่ีรู้จกัใกลต้วั จากนั้นไดมี้การขยายกนัไปสู่ยุคใชส่ื้อ
ภาคธุรกิจการคา้ต่างๆ ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการซ้ือขายส าหรับธุรกิจ
การคา้ผา่นช่องทางแอพพลิเคชัน่ เน่ืองดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media( เป็นอีกรูปแบบหน่ึง
ของธุรกิจ E-Commerce ท่ีมีจุดเด่นเร่ืองความรวดเร็ว สะดวกสบาย และแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร
ได้อย่างทัว่ถึง สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค 
ไลน์ อินสตราแกรม เวบ็ไซต์ เป็นตน้ เขา้มาช่วยเพิ่มช่องทางการขาย เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีสามารถ
เขา้ถึงคนจ าหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ว โดยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งขอ้มูล การแชร์
รูปภาพ หรือวีดิโอ เป็นตน้ อีกทั้งยงัสามารถโตต้อบและส่ือสารไดอ้ย่างทนัท่วงที ดงันั้นการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์จึงเกิดประโยชน์มากต่อธุรกิจ ในปัจจุบนัจึงเล็งเห็นประโยชน์ส าหรับนกัธุรกิจท่ีจะ
น าส่ือสังคมออนไลน์มาเป็นกลยทุธ์และประยกุตใชส้ าหรับธุรกิจรองเทา้ 

ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีจึงท าการศึกษาการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผ่านช่องทางออนไลน์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เม่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบ

ใหม่เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความ

พอใจสูงสุดใหผู้บ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด 
 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่น 

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ 

ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

รองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
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2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ผูใ้ช้หลกั เหตุผลท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ เพราะ

เหตุใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือมาจากประเทศใด และวิธีการ

ช าระเงินท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 
1. เพื่อน าผลการวจิยัของปัจจยัส่วนบุคคลไปปรับใชแ้ละท าการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั 

กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อน าผลการวจิยัของปัจจยัส่วนบุคคลไปใชใ้นการก าหนด STP: Segmentation,  

Targeting, Positioning   
3. เพื่อน าผลการวจิยัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปใชเ้พื่อปรับกลยทุธ์ทางการตลาด  
4. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการวางแผนการตลาด  
5. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นพฒันาและสร้างกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
6. เพื่อน าผลขอ้มูลดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดยทุธวธีิทางการ  

ตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผูท่ี้อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

เท่านั้น 
2. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ผูใ้ชห้ลกั เหตุผลท่ีซ้ือ ความถ่ีใน 

การซ้ือ เพราะเหตุใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาจากประเทศใด และ
วธีิการช าระเงินท่ีซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

3. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผลิตภณัฑร์องเทา้ท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
4. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะราคาผลิตภณัฑ์รองเทา้ท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
5. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะช่องทางการจ าหน่ายรองเทา้ท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
6. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะการส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์รองเทา้ท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ 

เท่านั้น 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                        ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ทฤษฎีและแนวคิด  
ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005, p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่
กับการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินค้า ซ่ึงท า
ผูบ้ริโภคจะใชก้ระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากในการเขา้สู่ของกระบวนการการบริโภค อีกทั้งจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั  
- เหตุผลท่ีซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 
- เพราะเหตุใดถึงซ้ือ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
- ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาจากประเทศใด 
- วธีิการช าระเงิน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

   - ดา้นผลิตภณัฑ์ 
   - ดา้นราคา 

   - ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

   - ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
 

การตัดสินใจซ้ือรองเท้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ   
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การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วและเด็ดขาดนั้นข้ึนอยูก่บั
ระดบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลซ่ึงผูบ้ริโภคถือว่าเป็น (Dynamic Decision 
Making-DM( ท่ีมีสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการรับรู้ท่ีดีและจากการศึกษาของ Gribble, Falciglia, Devis, 
and Couch (2003, pp. 100-103( พบวา่การตดัสินบริโภคในชนิดของอาหารเพื่อลดน ้ าหนกันั้นเกิด
จากการเรียนรู้และการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบติัแต่ละชนิดและ
ตราของผลิตภณัฑอ์าหารนั้นๆ ดว้ย 
 

ทฤษฎด้ีานพฤติกรรมผู้บริโภค 
สมจิตร ลว้นจ าเริญ (2532) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของแต่ละบุคคลท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจรวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและท่ีเป็นตวัก าหนดให้เกิดการกระท าต่างๆ ข้ึนในขณะท่ีธงชัยสันติวงษ ์
(2539) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้หรือบริการทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมา
ก่อนอยูแ่ลว้และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการชาวต่างประเทศไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่าพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะอธิบายไดถึ้งการท่ีผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือและมีการใชสิ้นคา้นั้นอยา่งไรในการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือและใช้สินคา้
และเป็นกระบวนการเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของคนโดยเร่ิมตั้งแต่การคน้หาการเลือกการซ้ือการใช้
การประเมินค่าและเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆ เพื่อสนองต่อความต้องการและความ
ปรารถนา (Lamb, Hair & McDaniel, 2000 และ Belch & Belch, 2001) 

 

แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาด 
การส่ือสารการตลาดจะประกอบดว้ยกระบวนการติดต่อส่ือสารซ่ึงเป็นการส่งข่าวสารการ

แลกเปล่ียนความคิดหรือขั้นตอนในการส่ือสารความหมายระหว่างผูส่้งข่าวสารและผูรั้บข่าวสาร
และเคร่ืองมือในการส่ือสารไดแ้ก่การใส่รหสั (Encoding) การถอดรหสั (Decoding) การตอบสนอง 
(Response) และข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) นอกจากนั้ นยงัมีส่ิงรบกวน  (Noise) ซ่ึงหมายถึง
ข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาแทรกแซงในขณะท่ีกระบวนการส่ือสารก าลงัด าเนินอยู ่(Belch & Belch, 2001 
อา้งถึงดร.เสรีวงษม์ณฑา, 2547) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ปราโมทย ์ลือนาม (2540) การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในการซ้ือ

สินค้าและบริการอินเตอร์เน็ต ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่มี
วตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อการซ้ือสินคา้และบริการจ านวนของเวบ็ไซต์ ท่ีเขา้ไปใช้งานโดยเฉล่ีย
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ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 แห่งต่อสัปดาห์ การใช้งานส่วนใหญ่นั้นจะเขา้ไปใช้งานสัปดาห์ละ 5-10 
ชัว่โมง และผูใ้ชส่้วนใหญ่คิดวา่การรับรู้ข่าวสารและการโฆษณาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเหตุจูง
ใจใหส้ามารถสั่งซ้ือสินคา้และบริการจากแหล่งช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ ไดใ้นภายหลงั 

ทววีรรณ นอ้ยน ้าค  า (2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคคนไทยในการซ้ือสินคา้และ
บริการทางการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการทางดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมทั้ง 
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเขา้ไปใช้บริการซ้ือสินคา้และบริการทางการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของผูบ้ริโภคคนไทย พบวา่ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
และบริการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อราคาของสินคา้และบริการรูปแบบของสินคา้
และบริการท่ีแสดงบนเวบ็ไซต์ ความปลอดภยัในการช าระค่าบริการระยะเวลาท่ีใช้ในการสั่งซ้ือ
สินคา้แต่ละคร้ัง การรับประกันสินคา้ ความหลากหลายในตวัสินค้าและความสะดวกในการใช้
บริการ 
 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย
ซ้ือรองเทา้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสูตรค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่เป็น 95% และมีค่าความคลาด 
เคล่ือนไม่เกิน 5% โดยใชสู้ตรค านวน Infinite Population ดงัน้ี 
สูตร  W.G.  Cochran (1953( 

   n      =       
P(1−P)Z2

d2  

และจะได ้n = 384.16 หรือประมาณ 385 ตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ีผูว้จิยัไดส้ ารองความคลาดเคล่ือนไวอี้ก 15 
ตวัอยา่งจึงเท่ากบั 400 ตวัอยา่งเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจาก
การสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยถือความสะดวกของ
ผูว้ิจยัเป็นหลกัและง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
รองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีก าหนดทั้งหมด 400 ชุด 
 

4. ผลการวเิคาระห์ข้อมูล 
การวิเคาระห์ด้านปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท และประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
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ดา้นขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูใ้ชห้ลกัคือตวัเอง 
โดยเหตุผลท่ีซ้ือคือสามารถซ้ือไดต้ลอด 24 ชัม่โมงและทุกสถานท่ี ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือนคือ
นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ซ้ือผลิตภณัฑ์เพราะเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ซ้ือคือดารา/นกัแสดง ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือมาจากประเทศไทย วิธีการช าระเงินแบบช าระผา่นบญัชี
ผูข้าย  

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือรองเทา้ผา้ใบ/
รองเทา้กีฬาเป็นหลกั โดยราคาท่ีซ้ือผลิตภณัฑต่์อคร้ังคือ 501-1,500 บาท ช่องทางในการเลือกซ้ือคือ
เวบ็ไซต ์และเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พราะมีการลดราคาหรือจดัโปรโมชัน่  

ดา้นระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ืพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.45 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7931 และ
ตดัสินใจเลือกการบริการหลงัการขายโดยมีค่าเฉล่ียน้อยสุดเท่ากบั 3.26 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.2247 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล 
กบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ  
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
สมมติฐาน 

เพศ 0.00   
อาย ุ 0.13   
ระดบัการศึกษา 0.17   
รายไดต่้อเดือน 0.00   
อาชีพ 0.18   

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภค 
กบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ  
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
สมมติฐาน 

ผูใ้ชห้ลกั 0.34   
เหตุผลท่ีซ้ือ 0.00   
ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 0.27   
เพราะเหตุใดถึงซ้ือ 0.66   
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 0.56   
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ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาจากประเทศใด 0.00   
วธีิการช าระเงิน 0.26   

 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ  
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
สมมติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.01   
ดา้นราคา 0.03   
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 0.03   
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.06   

 

5. อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาวจิยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1) ผลการวิจยัพบว่าลักษณะเพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเพศหญิงมีความสนใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์มากกวา่เพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนุจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553( โดยเห็นวา่
ท่ีผูใ้ช้สังคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีกระบวนการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention( 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศชายมีกระบวนการตอบสนองดา้นความ
ตั้งใจ (Attention( น้อยกว่าเพศหญิง และงานวิจยัของดวงนภา  ม่วงคุ้ม (2551) โดยจะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของประชากรไทยเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ
ร้านคา้หรือห้างร้าน หรือแมแ้ต่รูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงสุดในปัจจุบนั คือ เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ก
ซ่ึงเป็นการซ้ือขายในระบบออนไลน์ ซ่ึงการซ้ือ – ขายท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ เส้ือผา้
แฟชัน่ รองเทา้ โดยจะเห็นไดว้า่เกิดจากพฤติกรรมการตามบริบทปัจจยัส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ 
เพศหญิงจะมีความสนใจมากกวา่เพศชาย 

2) ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของณัฐศกัด์ิ วรวิทยานนท ์
(2555) โดยเห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีทศันคติต่อธุรกิจขายสินคา้และ
บริการผา่นออนไลน์ ก่อนการตดัสินใจซ้ือและหลงัการตดัสินใจซ้ือโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3) ผลการวจิยัพบวา่เหตุผลท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีหลากหลายเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่าน



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

732 
 

ช่องทางออนไลน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล (2555( โดยเห็นวา่การเลือก
ซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตโดยเหตุผลแรกเพราะการเลือกซ้ือสินคา้ท าไดง่้าย สะดวกสบายและ
รวดเร็วโดยการใช ้Search enging (เช่น Google) เหตุผลท่ีสองเพราะสามารถบริการไดต้ลอด 24 ชม.
และสามารถใช้ได้ทุกสถานท่ีท่ีมีอินเตอร์เน็ต เหตุผลท่ีสามเพราะสินค้าและบริการมีความ
หลากหลายให้เลือกซ้ือ มีราคาถูกและมีความแปลกใหม่ทนัสมยั เหตุผลสุดทา้ยเพราะตน้ทุนในการ
ซ้ือทางตรง (เช่นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง( สูงกวา่การซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต   

4) ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศมีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีน าเขา้มา
จากต่างประเทศมีบทบาทในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลท่ีว่าประเทศของเราได้รับ
อิทธิพลมากมายทั้งการฟังเพลงแฟชัน่การแต่งตวัหรือแมก้ระทัง่รองเทา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของศุภาสินีโชคงาม และสุมนาธีรกิตติกุล (2544) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ผลิตภณัฑ์น าเขา้
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคร่ืองส าอางส าหรับเสริมความงามใบหนา้และบ ารุงรักษาผิวเป็นตน้ เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศเกาหลีมาเป็นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ริโภคชาวไทย 

5) ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้
ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผลิตภณัฑ์รองเทา้ท่ีมีการจดัจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์นั้ นมีมากมายหลากหลายชนิด และหลากหลายตราสินค้าจึงสร้างความ
สะดวกสบายและมีทางเลือกให้ผูบ้ริโภคได้ท าการตดัสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึนโดยอาจจะพบสินคา้ท่ี
ตนเองเคยใช้อยู่ผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของปัทมพร คมัภีระ (2557) โดย
เห็นว่านกัศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการประเมินความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

6) ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่น
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากราคาเป็นตวัก าหนดก าลงัหรือความสามารถใน
การซ้ือสินคา้ และแสดงถึงเหมาะสมของขนาด/ ปริมาณ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์กบัราคาวา่มีความ
เหมาะสมกนัหรือไม่อยา่งไร การแสดงราคาท่ีชดัเจนของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งค่าจดัส่งท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของกนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ซ่ึงได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“การเปิดรับข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบขายตรง” ท่ีพบวา่ ปัจจยั
ทางดา้นการตลาดไดแ้ก่ ราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ และงานวจิยัของปัทมพร คมัภีระ 
(2557) โดยเห็นวา่นกัศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการประเมินความส าคญัของปัจจยัดา้น
ราคาต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

733 
 

7) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากช่องทางการจดัจ าหน่าย
ผ่านออนไลน์นั้ น  เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีผู ้บริโภคสามารถท าการค้นหาข้อมูลเลือกดู
รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ศึกษาวธีิการใชห้รือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดง่้ายและ
สะดวกเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถส่ือสารได้โดยตรงกับผู ้จ ัดจ าหน่ายและสามารถส่ือสารได้
ตลอดเวลาจึงสร้างความสะดวกสบาย  และสร้างความพึงพอใจประกอบการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางไดง่้ายข้ึนดงัท่ี Lamb และคณะ (2000) รวมถึง Belch และ Belch (2001) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การตดัสินใจซ้ือและใช้สินคา้ และ เป็นกระบวนการเก่ียวกบั กิจกรรมต่างๆ ของคน โดยเร่ิมตั้งแต่
การคน้หา การเลือกการซ้ือ การใช ้การประเมินค่า และเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อ
สนองต่อความตอ้งการและความปรารถนา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัปัทมพร คมัภีระ (2557) โดย
เห็นวา่นกัศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการประเมินความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ผูข้ายรองเทา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ควรจะค านึงถึงความส าคญัของขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้น

การประกอบการขายสินคา้ เน่ืองจากผูท่ี้ไม่ซ้ือรองเทา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีเหตุผลมาจากการ
ไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อนซ้ือ ซ่ึงการท่ีเวบ็ไซตมี์รูปและรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ครบถว้นชดัเจน 
และควรจะให้ขอ้มูลของร้านคา้เพื่อท าการติดต่อพูดคุยกรัะหว่างร้านคา้และลูกคา้ได ้สร้างความ
มัน่ใจว่าการส่งสินคา้จะถึงมือลูกคา้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และตรงต่อเวลา โดยใช้ระบบการส่ง
ไปรษณียแ์บบลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น เพราะสามารถท าการตรวจสอบสถานะพสัดุได ้

2) ผูซ้ื้อท่ีรองเท้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ควรจะมั่นใจว่าเว็บไซต์นั้ นๆ  มีข้อมูลท่ีท่าน
ตอ้งการครบถ้วน และสามารถติดต่อผูข้ายไดจ้ริงในกรณีท่ีเกิดปัญหา ควรตรวจสอบประวติัของ
ผูข้ายและร้านคา้ออนไลน์ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

3) การใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ควรมีการสร้างและออกแบบ
กระบวนการซ้ือผลิตภณัฑ์รองเทา้ท่ีง่ายและสะดวกสบายให้แก่ผูบ้ริโภค เน่ืองผูบ้ริโภคสามารถท า
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์รองเทา้ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงกระบวนการซ้ือท่ีง่ายก็จะมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการตอบสนองความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์รองเทา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ควรให้ความส าคญักบัการออกแบบหรือการก าหนดกระบวนการในการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
ง่ายไม่ยุง่ยาก 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์รองเทา้ผา่นช่องทางออนไลน์

เพิ่มเติมเพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณภาพและความพึงพอใจของผลิตภณัฑ์ท่ี
ซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ท่ีชดัเจนข้ึน 

2) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่นปัจจยัทางด้านช่องการจดัจ าหน่ายและปัจจยั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นตน้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัของผูแ้ทนจ าหน่ายรองเทา้ผา่นช่อทางออนไลน์ของผูจ้ดัจ  าหน่ายในแต่
ละรายมีการแข่งขนักนัสูงมาก ดงันั้นปัจจยัดงักล่าวจะช่วยสร้างการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3) ศึกษาความแตกต่างระหวา่งการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตกบัการไปเดินซ้ือสินคา้
ตามร้านคา้ทัว่ไป  
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การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ทีอ่าศัย 
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Dietary Supplement Purchasing Decisions Making Via Online Chanel of Consumers  
in Bangkok 

 

สาวติรี วฒันพลาศาสตร์ 
นกัศึกษาปริญญาโทโครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1( ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (3( ศึกษาความแตกต่างของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรนบัไม่ไดจ้  านวน 400 คน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่นอนของผู ้บ ริโภค ท่ี เคย ซ้ื อผ ลิตภัณฑ์ อาหารเส ริมผ่าน ช่องทางออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยสูตรค านวนแบบไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน(Infinite Population( โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใช้
โปรแกรมMicrosoft Excel ในการประมวลผล ซ่ึงใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหา
ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และทดสอบสมมุติฐานโดย
ใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ T-Test , F-Test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way 
ANOVA( ซ่ึงระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วยเพศ อายุและสภาณภาพ ท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัซ่ึงประกอบดว้ยเหตุผลท่ีซ้ือและความถ่ีในการซ้ือต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนัและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
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ราคา และดา้นส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมผา่นช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ความส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม, 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 
 

บทน า 
 ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจดัเป็นอาหารประเภทหน่ึงตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึง

หมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชรั้บประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลกัตามปกติเพื่อ
เสริมสารบางอยา่ง มกัอยูใ่นรูปลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน และมี
จุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติ มิใช่ส าหรับผูป่้วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมี
ครรภ์  ประโยชน์ของอาหารเส ริม คือ เป็นอาหารท่ีให้สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายเช่น 
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คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามินต่างๆ และแร่ธาตุต่างๆ ดงันั้นอาหารเสริมกบัระบบเศรษฐกิจ
ยุคโลกาภิวตัน์มีความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารสังคมเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นสังคมดา้นวฒันธรรมดา้นการบริโภคกิจวตัรประจ าวนัความเป็นอยูก่ารท างานแข่ง
กบัเวลาโดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในเขตเมืองท่ีมีวิถีชีวิตท่ีรีบเร่งมากข้ึนปัญหาความเครียดมลพิษต่างๆ
ก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงพบวา่ประชาชนเร่ิมหันมาให้ความสาคญั
กบัการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพิ่มมากยิง่ข้ึนในปัจจุบนั 

  ปัจจุบนัน้ีพบวา่มีผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ ารุงร่างกายออกวางจ าหน่ายมากมาย อนัจะพบ
ไดต้ามส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือออนไลน์ต่างๆพบว่าเกิดกระแส
ธุรกิจการคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีน่าสนใจกนัเป็นอยา่งมาก ในปัจจุบนั
ส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นในทุกระดบั โดยมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
ผูค้นเร่ิมหันมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารขอ้มูลถึงกนัมากข้ึน เม่ือเทียบกับการส่ือสาร
แบบเดิมๆ ซ่ึงในช่วงเร่ิมแรก การใช้ส่ือสังคมออนไลน์มกัใช้ในลักษณะงานอดิเรกส่ือสารกัน
ระหว่างตนกบัคนท่ีรู้จกัใกลต้วั จากนั้นไดมี้การขยายกนัไปสู่ยุคใช้ส่ือภาคธุรกิจการคา้ต่างๆ ส่ือ
สังคมออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการซ้ือขายส าหรับธุรกิจการค้าผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่น เน่ืองด้วยส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media( เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจ E-
Commerce ท่ีมีจุดเด่นเร่ืองความรวดเร็ว สะดวกสบาย และแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร ได้อย่าง
ทัว่ถึง สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผา่นโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่วา่จะเป็น เฟซบุค๊ ไลน์ อินสต
ราแกรม เว็บไซต์ เป็นต้น เขา้มาช่วยเพิ่มช่องทางการขาย เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงคน
จ าหน่ายไดง่้ายและรวดเร็ว โดยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งขอ้มูล การแชร์รูปภาพ หรือ
วีดิโอ เป็นตน้ อีกทั้ง ยงัสามารถโตต้อบ และส่ือสารไดอ้ยา่งทนัที ดงันั้นการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
จึงเกิดประโยชน์มากต่อธุรกิจในปัจจุบนั จึงเล็งเห็นประโยชน์ส าหรับนักธุรกิจท่ีจะน าส่ือสังคม
ออนไลน์ มาเป็นกลยทุธ์และประยกุตใชส้ าหรับธุรกิจผลิตภณฑอ์าหารเสริมผา่นส่ืออนไลน์ 

ดังนั้ นการวิจยัในคร้ังน้ีจึงท าการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านส่ือ
ออนไลน์ของผูท่ี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณฑ์อาหารเสริมผา่นส่ืออนไลน์ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของช่องทาง
การจดัจ าหน่ายในรูปแบบใหม่เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและสร้างความพอใจสูงสุดใหผู้บ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 
1. เพื่อน าผลการวจิยัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปใชเ้พื่อปรับกลยทุธ์ทางการตลาด 
2. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการวางแผนการตลาด  
3. เพื่อน าผลการวจิยัของส่วนประสมการตลาดไปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์
4. เพื่อน าผลการวจิยัของปัจจยัส่วนบุคคลน าไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
5. เพื่อน าผลการวจิยัของปัจจยัส่วนบุคคลไปใชใ้นการก าหนด STP: Segmentation, Targeting 

and Positioning  
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
2. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผูท่ี้อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทาง

ออนไลน์เท่านั้น 
3. ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ยผูใ้ช้หลกัเหตุผลท่ีซ้ือ ความถ่ีในการ

ซ้ือเพราะเหตุใดถึงซ้ือผูท่ี้ มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด 
ผลิตภณัฑ์ประเภทใดท่ีเลือกซ้ือ และวิธีการช าระเงินท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทาง
ออนไลน์เท่านั้น 

4. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
5. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะราคาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
6. ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะช่องทางการจ าหน่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์

เท่านั้น 
7. ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะการส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์

เท่านั้น 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                        ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั  
- เหตุผลท่ีซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
- รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด 
- ผลิตภณัฑป์ระเภทใดท่ีเลือกซ้ือ 
- วธีิการช าระเงิน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ์ 
   - ดา้นราคา 

   - ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

   - ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริม
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ที่อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 
- อาชีพ 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ผูใ้ช้หลกั เหตุผลท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ เพราะ

เหตุใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด ผลิตภณัฑ์

ประเภทใดท่ีเลือกซ้ือ และวิธีการช าระเงินท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

ทฤษฎีและแนวคิด 
ทฤษฎด้ีานพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่
กับการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินค้า ซ่ึงท า
ผูบ้ริโภคจะใชก้ระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากในการเขา้สู่ของกระบวนการการบริโภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez(2005( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วและเด็ดขาดนั้นข้ึนอยูก่บั
ระดบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลซ่ึงผูบ้ริโภคถือว่า เป็น (Dynamic Decision 
Making-DM(ท่ีมีสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการรับรู้ท่ีดี และจากการศึกษาของ Gribble,Falciglia,Devis, 
and Couch(2003,pp. 100-103( พบว่า การตดัสินบริโภคในชนิดของอาหารเพื่อลดน ้ าหนักนั้นเกิด
จากการเรียนรู้และการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบติัแต่ละชนิดและ
ตราของผลิตภณัฑอ์าหารนั้นๆดว้ย 
 นอกจากนั้ นจากการศึกษาของ McPhee,Rauhut, and Ayres(2001(แสดงให้ทราบอีกว่า
เง่ือนไขท่ีชกัน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีนั้นมกัมาจากการกระตุน้ท่ีเป็นแบบ Latent Motive (กระตุน้
โดยวิธีซ่อนเร้นหรือวิธีกระตุน้แสง(ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีการเรียนรู้ท่ีดีและส่งผลต่อการรับรู้ท่ีชดัเจน
ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคถูกชักน าไปสู่เง่ือนไขเพื่อการตัดสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน และจากการศึกษาของ 
Glymour(2003( ช้ีให้เห็นว่า ในเชิงของจิตวิทยาแล้วการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดจ้ากการรับรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ก่อนปัจจยัอ่ืนใด เพราะทุกสภาวะของการตดัสินใจนั้น
จะตอ้งมีความมัน่ใจร่วมดว้ยเสมอ 
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ทฤษฎด้ีานการส่ือสารการตลาด 
การส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีด าเนินการ

สนทนาและโตต้อบกนัในระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆของ
ผลิตภณัฑ์ ผา่นช่องทางออนไลน์ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจะเป็นการสร้างให้เกิดความต่ืนตวัในการ
รับรู้บขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด (Attention) น าไปสู่ความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ (Interest) และ
ผลกัดนัให้กลายเป็นความเช่ือถือยอมรับ  (Accept) ซ่ึงในท่ีสุดก็จะสรุปลงท่ีพฤติกรรมการซ้ือและ
การใช้ผลิตภณัฑ์ตลอดจนทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิภณัฑ์หรือบริการนั้นๆ (ดารณีพาลุสุข, 
2552) 
 

ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึงตวัแปรทางการตลาด

ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย(ศิริวรรณเสรี
รัตน์, ศุภรเสรียรั์ตน์, องอาจปทะวานิชและปริญลกัษิตานนท,์ 2541) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วนัดี รัตนกายแก้ว (2554)ไดท้  าการวิจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของผูซ้ื้อสินคา้ในเคร่ือข่าย
ออนไลน์เฟซบุคคล โดยกลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มผูใ้ชเ้ฟซบุคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีสถานภาพโสดมากสุดคิดเป็นร้อยละ 77.25 เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 81.02 รองลงมามีสภานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 17.50 และสภาพภาพหมา้ยนอ้ยสุดคิดเป็น 
1.25 ซ่ึงผูซ้ื้อสินคา้ในเคร่ือข่ายออนไลน์เฟซบุคท่ีมีสถานภาพโสดใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมแตกต่างกนัจากผูซ้ื้อสินคา้ท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง โดยผูซ้ื้อสินคา้
ในเครือสังคมออนไลน์เฟซบุคท่ีมีสถานภาพโสดในระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมมากกวา่ผูซ้ื้อสินคา้ท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง นอกจากน้ีผูซ้ื้อสินคา้ในเคร่ือข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุคท่ีสมรสแลว้ยงัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมแตกต่างจากผูซ้ื้อสินคา้ท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง โดยผูซ้ื้อสินคา้ในเคร่ือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุค ท่ีสมรสแลว้ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมมากกวา่ผูซ้ื้อ
สินคา้ท่ีมีสถานภาพอยา่ร้าง 
 

ระเบียบวธีิการวจัิย 
ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สูตรค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
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แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน(Infinite Population( ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95%และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 5% โดยใชสู้ตรค านวน Infinite Population ดงัน้ี 
สูตร  W.G.  Cochran (1953) 

   n      =       
P(1−P)Z2

d2  
ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้ ารองความคลาดเคลือนไว้

อีก 15 ตวัอยา่ง จึงเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจาก
การสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยถือความสะดวกของ
ผูว้ิจยัเป็นหลกัและง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูท่ี้ซ้ืออาหารเสริม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีก าหนดทั้งหมด 400 ชุด 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดา้นต่างๆเพื่อใหค้รอบคลุมสาระส าคญัตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบ่งออกเป็น4ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนที1่  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที่3  สอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ส่วนที ่4สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ผา่นช่องทางออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการเก็บขอ้มูลพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 อยูใ่นช่วงอายุ 26-35 ปี จ  านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25  
โดยมีสถานภาพโสด จ านวน 240คนคิดเป็นร้อยละ 60.00  การศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 259
คน คิดเป็นร้อยละ 64.75รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,000-30,000 บาท จ านวน 186คน คิดเป็นร้อยละ 
46.50และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 189คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 

จากการเก็บขอ้มูลพบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูใ้ช้
หลกัคือตวัเองจ านวน 267คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 โดยเหตุผลท่ีซ้ือเพื่อตอ้งการตอ้งดูแลสุขภาพ
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จ านวน 258คน คิดเป็นร้อยละ 64.50ความถ่ีในการซ้ือ1 - 2 คร้ังต่อเดือนคร้ังต่อเดือน จ านวน 178คน
คิดเป็นร้อยละ 44.50ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน จ านวน 148คน คิดเป็นร้อยละ 
37.00รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตจ านวน 258คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 ผลิตภณัฑ์ชนิดใดท่ี
เลือกซ้ือคือผง จ านวน 267คน คิดเป็นร้อยละ 65.44 วิธีการช าระเงินแบบช าระผ่านบัญชีผูข้าย 
จ านวน 263คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 

จากการเก็บขอ้มูลพบว่าส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีไดก้ารรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาและ
ความปลอดภยั จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75โดยราคาท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อคร้ัง 200-500 บาท 
จ านวน 154คน คิดเป็นร้อยละ 38.50ช่องทางในการเลือกซ้ือคือเวบ็ไซต์จ  านวน 148คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.00เลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยมีโปรโมชัน่การลดราคาจ านวน 183คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 

จากการเก็บขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่าน
ช่องทางออนไลน์พบว่ามีการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่โดยมีความหลากหลายของตรายี่ห้อโดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.84และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8715และตดัสินใจเลือกราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพโดยมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดเท่ากบั 3.44และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8905 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล 
กบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
สมมติฐาน 

เพศ 0.01   
อาย ุ 0.00   
สถานณภาพ 0.00   
ระดบัการศึกษา 0.10   
รายไดต่้อเดือน 0.09   
อาชีพ 0.60   

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภค 
กบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน 

ผูใ้ชห้ลกั 0.07   
เหตุผลท่ีซ้ือ 0.02   
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ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 0.01   
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 0.40   
รับขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด 0.14   
ผลิตภณัฑช์นิดใดท่ีเลือกซ้ือ 0.13   
วธีิการช าระเงิน 0.19   

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 3 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
สมมติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.00   
ดา้นราคา 0.03   
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 0.11   
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.01   

 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาวจิยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1) ผลการวจิยัพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผา่น 

ช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวิณีตนัติผาติ
และกิตติพนัธ์คงสวสัด์ิเกียรติ(2554( ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า เพศมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญท่ีระดบั 0.00 

2) ผลการวจิยัพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผา่น 
ช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวิณีตนัติผาติ
และกิตติพนัธ์คงสวสัด์ิเกียรติ(2554( ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า อายุมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3) ผลการวจิบัพบวา่  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ภาวิณีตันติผาติและกิตติพันธ์คงสวสัด์ิเกียรติ(2554( ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจซ้ือ



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

746 
 

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4) ผลการวจิบัพบวา่ เหตุผลในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจเลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของภาวิณีตนัติผาติและกิตติพนัธ์คงสวสัด์ิเกียรติ(2554( ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า
เหตุผลในการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) ผลการวจิบัพบวา่ความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจเลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ(2555(  เร่ืองปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผู ้บริโภคท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงพบวา่มีพฤติกรรมการซ้ือดา้นความถ่ี มีนยัส าคญัทางสถิติในระดบัท่ี 0.007 

6) ผลการวจิบัพบวา่ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ 
อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ                   
สุกญัญา เรืองเคือง(2554(เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมกระชับ
สัดส่วนWealthyของผู ้บริโภคในเขตจังหวดัปทุมธานีพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
ตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญั 

7) ผลการวจิบัพบวา่ราคาของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
อาหารเสริมผา่นช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พนัทิพย ์สิทธ์ิปัญญา(2553( เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิด
เม็ดซ่ึงพบว่าราคามีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของผูต้อบ
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.1 

8) ผลการวจิยัพบวา่ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของผูท่ี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกบั             
ปัทมพรคมัภีระ(2557( เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษา
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการประเมิน
ความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต์
มีค่าความส าคญัเท่ากบั 0.04  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยัซ่ึงสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 
1(จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทาง

ออนไลน์ชนิดแบบผงมากท่ีสุดอีกทั้งยงัให้ความสัญ ในการได้รับการรับรองจาก อย.และความ
ปลอดภัยในอนัดับต้น ดังนั้ นผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดไ้ด ้และเนน้ถึงความปลอดภยัใตตวัผลิตภณัฑม์าเป็นอนัดบัตน้ 

2) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดว้ยโปรโมชัน่ในการลดราคาสินคา้มากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการ ควรจดัโปรโมชัน่ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูท่ี้อยูใ่นเขต

จงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อใหค้รอบคลุมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ ์
2) ควรศึกษาส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
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แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพ่ือสุขภาพ ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

INCENTIVES FOR BUYING GREEN TEA FOR HEALTH OF CONSUMERS  
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 

แพรวนภา แผ่นทอง 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ  ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (2( ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว
เพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3( ความแตกต่างของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ีเป็นผูเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ปัจจุบนัจ านวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test 
(ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20-
35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 
 

ผลการวจัิยพบว่า 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มี
อิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เพศ และอาชีพท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ 
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แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 2.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบวา่ เหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือ 
ยีห่อ้ของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชา
เขียว ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว วิธีน าชาเขียวไปบริโภคท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจใน
การซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่สาเหตุท่ีเลือกด่ืมชาเขียวท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจใน
การซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัของส่วนประสมการตลาด พบวา่ ประเภทของชาเขียวเพื่อ
สุขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ช่องทางในการซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจ
ในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือชาเขียวท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ 
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ความส าคัญ: แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ 

 

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. 

บทน า 

 ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่หนัมาใส่ใจ และดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน และเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีท า
มาจากธรรมชาติ มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแทนการสังเคราะห์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น อาหาร
เสริม ยา  เคร่ืองด่ืมสุขภาพ รวมไปถึง ชาเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 

สาเหตุท่ีแนวโนม้การใชส้มุนไพรท่ีมากข้ึน เน่ืองจากประชาชนของประเทศท่ีพฒันาแลว้มี
แนวคิดการคืนกลบัสู่ธรรมชาติเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการดูแลสุขภาพ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในปี พ.ศ.2540 มีการบริโภคสมุนไพรสูงถึง 800,000 ลา้นบาท ประเทศในทวีปยุโรป ปี พ.ศ.2538 
มูลค่าการบริโภคสมุนไพรสูงถึง 250,000 ลา้นบาท เป็นตน้   
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ตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวในประเทศไทยปัจจุบัน 

 มนุษยรู้์จกัชาเขียวมานานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน คนจีนนั้นใช้
ชาเขียวในการบ าบดัโรคมาเป็นเวลากวา่ 4,000 ปีมาแลว้ ก่อนหนา้น้ี “ชาเขียว” ส าหรับคนไทยเป็น
ท่ีรู้จกัและด่ืมแค่ในม้ือการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นในร้านอาหารญ่ีปุ่น ต่อมาเม่ือสรรพคุณขอ้ดีของ
ชาเขียวไดรั้บการเผยแพร่ กระแสความนิยมจึงเพิ่มข้ึน นอกจากผงส าเร็จรูปท่ีน าไปชงน ้ าชาร้อนๆ
แลว้ ยงัมีผลิตภณัฑ์จากชาเขียวออกมามากมาย นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑ์ท่ีแปลรูปชาเขียวเป็นเม็ด 
เพื่อความสะดวกในการบริโภค ส่วนผลิตภณัฑ์ต่างๆจากชาเขียว อาทิ ไอศกรีมชาเขียว คุกก้ีชาเขียว 
เคก้ชาเขียว ชาเขียวใส่นมเยน็ เป็นตน้ แมว้า่อาจไดรั้บประโยชน์เจือจาง แต่ดว้ยความนิยมของตวัชา
เขียว ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีจึงไดรั้บความสนใจไม่นอ้ย  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชา
เขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั 

 2.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวสุขภาพให้กบัใคร ชอบ
เคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพยีห่้อใด ท าไมถึงเลือกด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ใครมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ เลือกซ้ือชาเขียวสุขภาพจากท่ีไหน เม่ือใดท่ีตอ้งการด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ 
ซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพไปบริโภคแบบใด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชา
เขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั 

3.ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ประเภทและแพค็เกจของชาเขียว ราคาของชา
เขียว/กล่อง ช่องทางในการเลือกซ้ือ การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
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การซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นท่ี
แตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางให้
ผูป้ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชาเขียวให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัท่ีมี
การแข่งขนัสูงได ้

2.เพื่อเป็นการสรุปขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูป้ระกอบการให้สามารถน าขอ้มูลสรุปไป
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้สนใจท าธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ชาเขียวสามารถน าขอ้มูล
เบ้ืองตน้น้ีไปใช้ประกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวความคิด 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการ
วจิยัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 

  

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ                                  - อาชีพ 
- อายุ                                  - รายไดต่้อเดือน 
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ใครเป็นผูบ้ริโภคหลกั 
- ชาเขียวยีห่อ้ใดท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ 
- ท  าไมถึงเลือกซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ 
- ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือชาเขียว 
- ผูบ้ริโภคซ้ือชาเขียวจากท่ีไหน 
- ผูบ้ริโภคเลือกด่ืมชาเขียวเม่ือใด 
- ผูบ้ริโภคน าชาเขียวไปบริโภคอยา่งไร 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืม

ชาเขียวเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอสิระ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็ นประเด็นตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากร ทั้งน้ี เพราะค าว่า 
“Demo” หมายถึง “People” ซ่ึ  งแปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” 
หมายถึง “Writing up” หรือ “Description” ซ่ึงแปลว่า “ลกัษณะ” ดงันั้น เม่ือแยกพิจารณาจากราก
ศพัทค์  าวา่ “Demography” น่าจะมีความหมายตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คือวิชาท่ีเก่ียวกบัประชากรนัน่เอง 
(ชัยวฒัน์ปัญจพงษ์และณรงค์เทียนส่ง, 2521: 2( Department of Economic and Social Affairs ของ
องค์การสหประชาชาติ(1958:3( อ้างถึงใน นิพนธ์เทพวัลย์ , 2523:1( ได้ให้ค  าจ  ากัดความ 
“ประชากรศาสตร์” ไวว้่าเป็นการศึกษาเก่ียวกบัประชากรอย่างมีหลกัเกณฑ์ ในเร่ืองเก่ียวกบัขนาด 
(Size) โครงสร้าง (Structure) และพฒันาการ (Development) ทาง 595วารสารการตลาด และการ
ส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556( ประชากร Hauser และ Duncan (1966:2 อา้งถึง
ใน นิพนธ์เทพวลัย ,์ 2523:1( ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาดการ
กระจายตัว  (Distribution) และองค์ประกอบ  (Composition) ของประชากร ศึกษาถึงการ
เปล่ียนแปลงและองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลง
ทางประชากร ได้แก่การเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน และการเปล่ียนแปลงฐานทางสังคม (Social 
mobility) จากค านิยามขา้งต้นท าให้ทราบว่าการศึกษาเร่ืองประชากรเป็นส่ิงส าคญัมากเน่ืองจาก
ลกัษณะและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนของประชากรเป็นพื้นฐานในการท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรม
การเปล่ียนแปลงของประชากรในด้านต่างๆ ดังนั้ น  การเรียนรู้และท าความเข้าใจในวิชา
ประชากรศาสตร์จึงมีความจ าเป็นอยางมากส าหรับนักการตลาดและนักสังคมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประสบความส าเร็จ จึงต้องอาศยัแนวคิดทาง
ประชากรศาสตร์เป็นส่วนช่วยในการกาหนดคุณลกัษณะต่างๆ ของปัจจยัท่ีจะท าการศึกษา 

 เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประสบความส าเร็จ จึงตอ้งอาศยัแนวคิด
ทางประชากรศาสตร์เป็นส่วนช่วยในการกาหนดคุณลกัษณะต่างๆ ของปัจจยัท่ีจะท าการศึกษา 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารทางการตลาด 

1. ความหมายของการส่ือสารการตลาด 

การตลาดจ าเป็นตอ้งอาศยัการส่ือสารช่วยในการส่งข่าวสารทางการตลาดท่ีเก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการของกิจการ ให้ส่ือไปถึงผูบ้ริโภคเพื่อเกิดการรับรู้และซ้ือสินค้าหรือบริการของตน 
ดงันั้น การส่ือสารการตลาดจึงเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักการตลาดตอ้งน ามา
พิจารณาและใช้ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุดตามวตัถุประสงคข์องกิจการ ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านให้ความหมายของการ
ส่ือสารการตลาดไวด้งัน้ี สุวฒันา วงษก์ะพนัธ์(2531:55( กล่าววา่ “การส่ือสารการตลาดหมายถึงการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในอนัท่ีจะส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจสร้างการยอมรับระหว่าง
ธุรกิจกบผูบ้ริโภคโดยมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจนั้น” ดารา ที
ปะปาล (2541:23( กล่าววา่ “การส่ือสารการตลาดคือกิจกรรมทั้งมวลท่ีนักการตลาดไดก้ระท าข้ึน 
เพื่อให้เป็นข่าวสารกระตุ้น 596 วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปี ท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – 
มิถุนายน 2556( จูงใจ เพื่อส่ือความหมายถ่ายทอดความคิดผานส่ือต่างๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือส่ิงอ่ืนใด เพื่อให้เกิดการยอมรับและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุดหรือ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอยา่งหน่ึ งตามท่ีมุ่งหวงัไวบุ้ญอยู่ ขอพรประเสริฐ(2544: 107( 
กล่าวว่า “การส่ือสารการตลาดก็คือรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีการส่งข่าวสาร คือผ่านทางการ
ส่ือสารประเภทต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูรั้บข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ีตอ้งการ Pickton 
และ Broderick (2001:3( ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารการตลาดไวว้า่การส่ือสารการตลาด คือ 
การส่ือสารท่ีกระท ากบผูรั้บสารเป้ าหมาย อนัส่งผลต่อการตลาดและการด าเนินธุรกรรมของธุรกิจ
โดยเก่ียวพนัถึงการจดัการเก่ียวกบัส่วนประสมการส่ือสารการตลาดดว้ย 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research( โดยมีการส ารวจ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีศึกษาคือ ผูท่ี้เคยด่ืมชา
เขียวเพื่อสุขภาพ จ านวน 400 คน โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือ
แบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ T-Test และ F-Test (ANOVA( ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างกัน
ของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบถาม สรุปได้ว่า เป็นเพศหญิง 229 คน เฉล่ีย 
57.25% เพศชาย 171 คน เฉล่ีย 42.75% ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี จ  านวน 186 คน มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด 46.50% รองลงมา อายุ 36-50 ปี จ  านวน 170 คน เฉล่ีย 42.50% ตามมาด้วย อายุ 51 ปีข้ึน
ไป จ านวน 26 คน เฉล่ีย 6.50% น้อยท่ีสุดคือ อายุต  ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 18 คน เฉล่ีย 4.50% ส่วน
สถานภาพของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ โสด จ านวน 194 คน มีค่าเฉล่ีย 48.50% แต่งงานมีจ านวน 153 คน 
มีค่าเฉล่ีย 38.25% อยา่ร้าง มีจ  านวน 53 คน มีค่าเฉล่ีย 13.25% 

ในระดบัการศึกษา ผูส้อบถามส่วนใหญ่เป็นผูมี้ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
192 คน มีค่าเฉล่ีย 48.00% รองลงมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 121 คน มีค่าเฉล่ีย 30.25% ตามมา
ดว้ย ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 67 คน มีค่าเฉล่ีย 16.75% 

ผู ้สอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จ านวน 179 คน มีค่าเฉล่ีย 44.75% 
รองลงมา ข้าราชการ จ านวน 92 คน มีค่าเฉล่ีย 23.00% ธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 76 คน มีค่าเฉล่ีย 
19.00% นกัศึกษา จ านวน 53 คน มีค่าเฉล่ีย 13.25% ตามล าดบั 

สุดทา้ยในปัจจยัส่วนบุคคลมีรายได้ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,000-30,000 บาท 
จ านวน 203 คน มีค่าเฉล่ีย 50.75% รองลงมามีรายได้ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 107 คน มี
ค่าเฉล่ีย 26.75% ตามมาดว้ย มีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 55 คน มีค่าเฉล่ีย 13.75% อนัดบั
สุดทา้ย มีรายได ้50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 35 คน มีค่าเฉล่ีย 8.75% 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สรุปไดว้่าผูท่ี้มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดคือ ตวัเอง มีจ  านวน 
210 คน มีค่าเฉล่ีย 52.50% รองลงมา คือพ่อแม่ จ  านวน 93 คน มีค่าเฉล่ีย 23.25% ตามดว้ยครอบครัว 
จ านวน 81 คน มีค่าเฉล่ีย 20.25% สุดทา้ยเพื่อน มีจ านวน 16 คน มีค่าเฉล่ีย 4.00% 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อยี่ห้อของชาเขียวสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกยี่ห้อ TWININGS จ านวน 
138 คน มีค่าเฉล่ียน 34.50% รองลงมาเป็น ENGLISH BREAKFAST จ  านวน 81 คน มีค่าเฉล่ีย 
20.25% ตามมาด้วย BOH มีจ านวน 72 คน มีค่าเฉล่ียนท่ี 18.00% DILMAH มีจ านวน 60 คน มี
ค่าเฉล่ีย 15.00% สุดทา้ยคือยีห่อ้ TY-PHOO มีจ านวน 49 คน มีค่าเฉล่ีย 12.25%  

 สาเหตุท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว สุปไดว้่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือก เหตุผล ต่อตา้นอนุมูล
อิสระ จ านวน 137 คน มีค่าเฉล่ีย 34.25% รองลงมาท าให้ร่างกายกระปร้ีกระเปร่า ควบคุมน ้ าหนัก 
จ านวน 113 คน มีค่าเฉล่ีย 28.25% นอ้ยท่ีสุดคือด่ืมตามเทรนด ์จ านวน 37 คน มีค่าเฉล่ีย 9.25% 

 ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือ ตวัเอง จ านวน 
124 คน มีค่าเฉล่ีย 31.00% รองลงมา ดารา-นักแสดง จ านวน 103 คน มีค่าเฉล่ีย 25.75% ตามด้วย
ครอบครัว จ านวน 90 คน มีค่าเฉล่ีย 22.50% พ่อแม่ จ  านวน 66 คน มีค่าเฉล่ีย 16.50% น้อยท่ีสุดคือ
เพื่อนจ านวน 17 คน มีค่าเฉล่ีย 4.25% 

 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวจาก ห้างสรรพสินคา้ จ  านวน 182 คน มีค่าเฉล่ีย 
45.50% รองลงมา ร้านขายกาแฟสด จ านวน 135 คน มีค่าเฉล่ีย 33.75% ตามดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้ 
O-TOP จ านวน 47 คน มีค่าเฉล่ีย 11.75% นอ้ยท่ีสุดคือทางออนไลน์ จ  านวน 36 คน มีค่าเฉล่ีย 9.00% 

 ผูมี้อิทธิพลส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวมากท่ีสุดคือ เดือนละคร้ัง 
จ านวน 185 คน มีค่าเฉล่ีย 46.25% รองลงมา 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง จ  านวน 96 คน มีค่าเฉล่ีย 24.00% 
ตามดว้ยสัปดาห์ละคร้ัง จ  านวน 68 คน มีค่าเฉล่ีย 17.00% น้อยท่ีสุดคือปีละคร้ัง จ  านวน 51 คน มี
ค่าเฉล่ีย 12.75% 

 ผูมี้อิทธิพลส่วนใหญ่น าชาเขียวไปบริโภคมากท่ีสุดคือ ชงด่ืมร้อน ๆ จ านวน 146 คน มี
ค่าเฉล่ีย 36.50% รองลงมา ชงด่ืมแบบเยน็ จ านวน 108 คน มีค่าเฉล่ีย 27.00% ตามดว้ยน าไปแปรรูป 
จ านวน 92 คน มีค่าเฉล่ีย 23.00% นอ้ยท่ีสุดคือปรุงแต่งรสชาติ จ  านวน 54 คน มีค่าเฉล่ีย 13.50% 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อ
สุขภาพส่วนใหญ่เลือกซ้ือแบบซอง 100% จ านวน 195 คน มีค่าเฉล่ีย 48.70% รองลงมา แบบ
ส าเร็จรูป จ านวน 112 คน มีค่าเฉล่ีย 28.00% ตามดว้ยแบบใบแห้ง จ  านวน 75 คน มีค่าเฉล่ีย 18.75% 
นอ้ยท่ีสุดคือแบบอดักอ้น จ านวน 18 คน มีค่าเฉล่ีย 4.50% 

ราคาท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือชาเขียว คือ  180-200 บาท จ านวน 135 คน มีค่าเฉล่ีย 
33.75% รองลงมา 201-250 บาท จ านวน 134 คน มีค่าเฉล่ีย 33.50% ตามด้วยต ่ ากว่า 180 บาท 
จ านวน 77 คน มีค่าเฉล่ีย 19.25% นอ้ยท่ีสุดคือมากกวา่ 250 บาท จ านวน 54 คน มีค่าเฉล่ีย 13.50% 

ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือกช่องทางในการซ้ือชาเขียวจาก ห้างสรรพสินคา้มากท่ีสุด จ านวน 
175 คน มีค่าเฉล่ีย 43.70% รองลงมา ศูนยแ์สดงสินคา้ OTOP  จ  านวน 96 คน มีค่าเฉล่ีย 24.00% ตาม
ดว้ยร้านขายกาแฟสด จ านวน 70 คน มีค่าเฉล่ีย 17.50% นอ้ยท่ีสุดคือทางออนไลน์ จ  านวน 59 คน มี
ค่าเฉล่ีย 14.75% 

โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพมากท่ีสุดคือ การประชาสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุด จ านวน 130 คน มีค่าเฉล่ีย 32.50% รองลงมา การโฆษณา  จ  านวน 118 คน มีค่าเฉล่ีย 29.50% 
ตามดว้ยการให้ค  าแนะน าจากพนกังานขาย จ านวน 102 คน มีค่าเฉล่ีย 25.50% น้อยท่ีสุดคือการจดั
โปรโมชัน่ลดแลกแจกแถม จ านวน 50 คน มีค่าเฉล่ีย 12.50% 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-35 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั และรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 
15,000 – 30,000 บาท มากท่ีสุด 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจคือ 
ตวัเอง ชอบด่ืมชาเขียวยี่ห้อ TWININGS สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีเลือกด่ืมเพื่อต่อตา้นอนุมูลอิสระ ผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวคือ ตัวเอง ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพจาก
ห้างสรรพสินคา้ ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเดือนละคร้ัง และน าชาเขียวไปบริโภคแบบชง
ด่ืมร้อน ๆ 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ซ้ื อช าเขี ยวป ระ เภทแบบซอง 100% ราค าอยู่ ท่ี  180-200 บ าท  ผู ้บ ริโภค ซ้ื อช าเขี ยวจาก
หา้งสรรพสินคา้ และโปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือชาเขียวคือ การประชาสัมพนัธ์ 

 

สรุปการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อแรงจูงใจในการซ้ือ 

 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแรงจูงใจในการซ้ือ ส่วนมากราคามีผลต่อการเลือกซ้ือชาเขียวเพื่อ
สุขภาพ เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือซ้ือชาเขียว เพื่อให้กระปร้ีกระเปร่า รสชาติมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ชาเขียวเพื่อสุขภาพ ความสะดวกมีผลต่อการซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ เลือกซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ
เพราะช่วยลดคลอเรสเตอรอล และเพราะช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระ สรุปไดว้า่แรงจูงใจในการซ้ือชา
เขียวมีปัจจยัต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
อยูร่ะดบัพอใจมาก ในทุกปัจจยัในการซ้ือชาเขียวจากการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่เพศ และอาชีพท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบวา่ เหตุผลหลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือ ยี่ห้อของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว สถานท่ีท่ีเลือก
ซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว วิธีน าชาเขียวไปบริโภคท่ีต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อ แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แต่สาเหตุท่ีเลือกด่ืมชาเขียวท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชา
เขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐานที ่3 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัของส่วนประสมการตลาด พบวา่ ประเภทของ
ชาเขียวเพื่อสุขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ช่องทางในการซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ มีอิทธิพลต่อ 
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แต่โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือชาเขียวท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ  t-Test 0.5775 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.0065 สอดคลอ้ง 
สถานภาพ  F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา  F-Test 0.0014 สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.3957 ไม่สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  F-Test 0.0002 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค  
เหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0129 สอดคลอ้ง 
ยีห่อ้ของชาเขียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
เหตุผลท่ีท าใหเ้ลือกซ้ือ F-Test 0.3954 ไม่สอดคลอ้ง 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ F-Test 0.0046 สอดคลอ้ง 
เวลาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ F-Test 0.0206 สอดคลอ้ง 
รูปแบบในการบริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ประเภทของชาเขียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
สถานท่ีใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0010 สอดคลอ้ง 
โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.5853 ไม่สอดคลอ้ง 
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อภิปรายผลการวจัิย  
 1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มี
อิทธิพลต่อ แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เพศ และอาชีพท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ 
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 2.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบวา่ เหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือ 
ยีห่อ้ของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชา
เขียว ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว วิธีน าชาเขียวไปบริโภคท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจใน
การซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่สาเหตุท่ีเลือกด่ืมชาเขียวท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจใน
การซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัของส่วนประสมการตลาด พบวา่ ประเภทของชาเขียวเพื่อ
สุขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ช่องทางในการซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ มีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจ
ในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่โปรโมชัน่ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือชาเขียวท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อ 
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

             จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อป็นแนวทางในการ
วางแผนและก าหนดกลยุท ธ์ในการประกอบธุรกิจเค ร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่ อสุขภาพ  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
             ปัจจยัดา้น รูปแบบของชาเขียว ราคาของชาเขียว สาเหตุท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ี ท่ีเลือกซ้ือ ผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ เวลาท่ีเลือกซ้ือ ควรน าไปเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการใหค้วามส าคญั และ
น าไปวางแผนกลยทุธ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
             จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน ผูว้จิยัจะขอเสนอแนะใหมี้การวจิยัดงัน้ี 
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             เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี ตวัแปลอิสระปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย อายุ สถานภาพ 
รายได ้ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนเพศ อาชีพ ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีเหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือ ยีห่้อของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว 
วธีิน าชาเขียวไปบริโภคท่ีตรงการสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาด มี
ประเภทของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ราคาของชาเขียวเพื่อสุขภาพ ช่องทางในการซ้ือชาเขียวเพื่อสุขภาพ
ท่ีตรงการสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงฝากให้ผูว้ิจยัท่ีสนใจท่ีจะท าการศึกษาในเร่ืองน้ีคร้ังต่อไป อาจจะ
ศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ  
              ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัควรดูปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว
เพื่อสุขภาพ หรือเร่ืองท่ีคล้ายกนัน้ี ควรศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความตอ้งการ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือพื้นฐานของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors affecting the consumer buying decision toward feature phone  
in bangkok and metropolitan region 

 

กชกร ขิดกุดเลาะ 
นกัศึกษาโครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา(1)ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือพื้นฐาน (Feature Phone( ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (2)ปัจจัยพฤติกรรมของผู ้บริโภค  ท่ี มีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศัพท์พื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3)ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
โทรศพัทพ์ื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้เลือกซ้ือโทรศพัท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
คือ t-test และ     f-test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นประชากร การศึกษา อาชีพ กบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือโทรศพัท์พื้นฐานของผูบ้ริโภคต่างกันอย่างมีนัยส าคัญมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.0030 และ 
0.0020 ตามล าดบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ระยะเวลาในการใชง้าน กบั
แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์พื้นฐานของผูบ้ริโภคต่างกันอย่างมีนัยส าคัญมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.0412 และ 0.0079 ตามล าดบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด กบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทพ์ื้นฐานของ
ผูบ้ริโภคต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.0203 และ 0.0289 ตามล าดบั  

 
ค าส าคญั: การตดัสินใจ , โทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน 
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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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ความเป็นมาและความส าคัญ 
โทรศพัทมื์อถือในปัจจุบนัถือวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับคนในยุคปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการใช้

งานเพื่อติดต่อส่ือสารทัว่ไป ติดต่อทางธุรกิจ หรือแมแ้ต่การติดต่อผา่นทางสังคมออนไลน์ผา่นทาง 

Application ต่างๆ อีกทั้ งย ังเป็นเคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ไม่

จ  าเป็นตอ้งสืบคน้จากคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบแต่ก่อน เน่ืองดว้ยวิวฒันาการ

ท่ีก้าวหน้าเราสามารถท่ีจะงานอินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านทางโทรศพัท์มือถือได้ทนัที นอกจากน้ี

โทรศพัท์ในปัจจุบนัยงัเหมือนเคร่ืองบนัทึกความทรงจ าต่างๆได้อีกดว้ย ด้วยการมีฟังก์ชัน่ เพิ่ม

กลอ้งบนัทึกวิดีโอ กลอ้งถ่ายภาพท่ีมีคุณภาพความคมชดัสูงกว่าแต่ก่อน อีกทั้งใช้งานไดส้ะดวก

ง่ายดาย หรือแมก้ระทัง่การดูหนัง ฟังเพลง ด้วยฟังก์ชัน่ท่ีหลากหลายเหล่าน้ีท าให้คนยุคน้ีเลือก

พกพาโทรศพัท์ท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกต่อการท างานหลายๆอย่างๆได้ มากกว่าการซ้ือ

อุปกรณ์อยา่งอ่ืนท่ีมีขนาดใหญ่และราคาสูงกวา่ เห็นไดช้ดัวา่ ณ ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อเปรียบเสมือน

อวยัวะอีกช้ินของคนในยุคปัจจุบนัไปแลว้ ไม่วา่จะเป็นเด็ก วยัรุ่น หรือ ผูใ้หญ่ ก็ลว้นแต่มีไวเ้ป็น

ของตวัเองทั้งส้ิน 

 ปัจจุบันการแข่งขันของตลาดโทรศัพท์มือถือมีการแข่งขันท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยตลาดของ

โทรศพัทมื์อถือ        จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Smart Phone และ Feature Phone โดยท่ี Smart Phone 

ไดส่้วนแบ่งตลาดไปท่ี 60 % และ Feature Phone ไดส่้วนแบ่งท่ี 40%  จากส่วนแบ่งท่ีๆได ้จะเห็น

ได้ว่า ตลาดสมาร์ทโฟน มีส่วนแบ่งตลาดท่ีมากกว่า ฟีเจอร์โฟนหรือโทรศพัท์พื้นฐานทั่วไป 

เน่ืองจากสมาร์ทโฟนปัจจุบนัก็มีหลากหลายรุ่น และมีราคาท่ีถูกลงกวา่เม่ือก่อน แต่ก็ใช่วา่จะไม่มี

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือฟีเจอร์โฟน เพียงแค่กลุ่มผูบ้ริโภคจะมีเป็นเฉพาะกลุ่มมากข้ึน  

ทางผูท้  าวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัท์พื้นฐาน หรือ

ฟีเจอร์โฟน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ี  ท าให้ผูผ้ลิตทราบว่ามีปัจจยั

ใดบา้งท่ีผูบ้ริโภคมีความสนใจท่ีจะน าขอ้มูลไปส่งเสริม พฒันาสินคา้และบริการ เพื่อน าไปใชเ้ป็น

ขอ้มูลทางธุรกิจต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน หรือ ฟีเจอร์โฟน ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

พื้นฐาน หรือ ฟีเจอร์โฟน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน หรือ 

ฟีเจอร์โฟน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

ประโยชน์ของการวจัิย 
          การศึกษาคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึงการเลือกซ้ือ และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน หรือ ฟีเจอร์โฟน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ซ่ึง
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการตลอดจนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไป
เป็นแนวทางการปรับปรุง และพฒันาสินคา้ และในธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่าง

กนั มีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐานต่างกนั 
2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย การโปรแกรมการใชง้าน เหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้าน 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ ปัจจัยท่ีประกอบการตัดสินใจซ้ือ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ 
ระยะเวลาการใช้งานต่อคร้ัง และทราบถึงวิธีการใช้งานไดอ้ยา่งไรท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อ
การเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐานต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึงประกอบด้วย ยี่ห้อโทรศพัท์มือถือท่ีเลือกใช้งาน ราคาของ
โทรศพัทมื์อถือ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือจากท่ีใด และ การส่งเสริมทางการตลาดของ
โทรศพัทมื์อถือท่ีเลือกซ้ือท่ีต่างกนั มีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐานต่างกนั 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย  
ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางใน

การวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  สถานภาพ 

-  การศึกษา 

-  อาชีพ 

-  รายได ้
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

-  โปรแกรมท่ีใชง้านบ่อยท่ีสุด 

-  เหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้

-  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ 

-  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ 

-  ปัจจยัท่ีประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

-  ระยะเวลาการใชง้านในแต่ละคร้ัง 

-  ทราบถึงวธีิการใชโ้ทรศพัทไ์ดอ้ยา่งไร 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

-   ยีห่อ้ของโทรศพัทมื์อถือ 

-  ราคาของโทรศพัทมื์อถือ 

-  สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

-  การส่งเสริมการขายของโทรศพัทมื์อถือ 
 

 
 

การเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
พ้ืนฐานของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

770 
 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ไวต้ามล าดบั ดงัน้ี  

1. ทฤษฎีการตดัสินใจ (type of consumer decision theory) 

2. ทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s General Theory of Human & 
Motivation) 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ (type of consumer decision theory) 
 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากการรับรู้ หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกั ซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005, p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้น
ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีต โดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินคา้ ซ่ึงท า
ใหผู้บ้ริโภคจะใชก้ระบวนการตดัสินใจท่ีสั้นมากในการเขา้สู่ของกระบวนการการบริโภค อีกทั้ง
จากการศึกษา Gonzalez (2005( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็ว และเด็ดขาดนั้น ข้ึนอยู่
กบัระดบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล ซ่ึงผูบ้ริโภคถือวา่เป็น (Dynamic 
Decision making—DDM) ท่ีมีสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการรับรู้ท่ีดี  
 
ทฤษฎีเกีย่วกบัการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) 

ม าส โล ว์ ไ ด้ ตั้ งท ฤ ษ ฎี เก่ี ย วกั บ  แ ร ง จู ง ใจ  (Maslow’s General Theory of Human & 
Motivation) โดยมาสโลว ์ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไป
หาสูง (Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎีท่ียอมรับกันแพร่หลายสมมติฐานดังกล่าวมีความ
เก่ียวกบั พฤติกรรมของมนุษยด์งัน้ี (Abraham H.Maslow. 1954: 80 - 106) 

1. มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยูเ่สมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนั้น
ข้ึนอยู่กบัว่า เขามีส่ิงนั้นอยู่แล้วหรือยงั ขนาดท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแล้ว
ความต้องการอ่ืนจะเข้ามาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มี ท่ี ส้ินสุด และจะเร่ิมตั้ งแต่เกิด
จนกระทัง่ตาย 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความ
ตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัขั้นความส าคญั กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการระดบัต ่า ไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะมีการเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 

4. ตามทฤษฎีของมาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัขั้นของความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ไว ้5 ขั้น
จากต ่าไปสูง ดงัน้ี 
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1. ต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความอยู่
รอดของชีวติ ไดแ้ก่ ความตอ้งการปัจจยัส่ี ความตอ้งการการยกยอ่ง และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ 
เป็นตน้ 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความ
ตอ้งการอยู่รอด ซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ตอ้งการความมัน่คงใน
การท างาน ความตอ้งการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภัยจากอนัตรายต่างๆ 
เป็นตน้ 

3. ความต้องการด้านสังคม  (Social needs) หรือความต้องการความรักและการ
ยอมรับ (Love and belongingness needs) ความตอ้งการทั้งในแง่ของการให้และการไดรั้บซ่ึงความ
รัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการใหไ้ดก้ารยอมรับ เป็นตน้ 

4. ความต้องการการยกย่อง  (Esteem needs) ซ่ึ งเป็นความต้องการการยกย่อง
ส่วนตวั (Self-esteem) ความนบัถือ (Recognition)และสถานะ (Status) จกสังคม ตลอดจนเป็นความ
พยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการให้ได้การเคารพนับถือ 
ความส าเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม 

5. ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) เป็น
ความตอ้งการสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลใดบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีได ้จะไดรั้บการยกยอ่ง
วา่เป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ นกัร้องหรือ
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปวีณา ไชยรัตน์  (2556( ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลในการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ีย 8,250 บาท ผูป้กครองเป็นคนซ้ือให้ ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือมาจาก
โทรศพัทมี์ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีเยอะหลากหลายมากกวา่โทรฯ รับสายหรือโทรออก สามารถใชง้าน
อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล ฟังเพลง ท าให้รับรู้ข่าวสารท่ีรวดเร็ว และอีกปัจจยัท่ีน่าสนใจคือ 
รูปลกัษณ์ของโทรศพัท์มีผลต่อการเลือกซ้ือของนกัศึกษา ยิ่งมีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยั ยิ่งมีผลต่อการ
เลือกซ้ือ เน่ืองจากดีไซน์ท่ีสวยงาม ดูทนัสมยัน่าใชง้าน ดา้นราคาเน่ืองจากโทรศพัทใ์นบางรุ่นมีราคา
สูง นกัศึกษาบางส่วนอยากไดเ้หมือนเพื่อนจึงตอ้งท างานพิเศษเพื่อน าเงินมาซ้ือ 
 วรินดา บุญพิทกัษ์ (2554( ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนโฟร์เอสของผูบ้ริโภคย่านรังสิต พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-40ปี 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท เงินเดือนเฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000บาท ระดับ
การศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ กล่าวคือ มีการตดัสินใจซ้ือท่ีดีกว่า อาจเน่ืองจากผูท่ี้มี
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การศึกษาจะมีระดบัความคิดและการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลกว่าคนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า ส่วนอาชีพท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกซ้ือเช่นกนั เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดส้ามารถตดัสินใจซ้ือส่ิงท่ีตอ้งการได ้
ต่างกบันกัเรียน/นกัศึกษา ดา้นปัจจยัการตลาด ตวัผลิตภณัฑมี์ผลต่อเลือกซ้ือมากท่ีสุด เน่ืองจากวสัดุ
ท่ีน ามาผลิตเป็นตวัผลิตมีคุณภาพ ด้านราคาและการส่งเสริมตลาด อยู่ในระดับความส าคญัมาก
เช่นกนั แต่ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัไม่ส าคญัมากเท่าใด เน่ืองจากปัจจุบนัสามารถ
ซ้ือไดง่้าย ร้านโทรศพัทท์ัว่ไปก็มีจ  าหน่ายเหมือนในศูนยต์วัแทนจ าหน่าย  
            สิทธิศักด์ิ  สุวรรณี (2556)  ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์ สมาร์ทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของ

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนมากมีความสัมพันธ์ไปในทางบวก ด้านท่ีให้ให้ค่า

ความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือด้านผลิตภณัฑ์เน่ืองจากในปัจจุบนั โทรศพัท์สมาร์ทโฟนมีการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งซ่ึงในปัจจุบนัมีการเจริญเติบโตและแข่งขนักนัสูงมาก ดงันั้นผูผ้ลิต

จึงเน้นรูปแบบผลิตภณัฑ์ ให้ทนักบัยุคสมยั ครอบคลุมทุกการใชง้าน ใช้งานง่ายสะดวกสบาย เพื่อ

ตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีในปัจจุบนั 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการส ารวจความพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือพื้นฐานของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรทั้งส้ินจ านวน 10,708,475 คน ผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 400 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มตวัอย่างตามสูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane 
(1967( ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test และ f-test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจ านวน 262 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.50 เพศชายจ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ส่วนใหญ่อายุ 25 – 40 ปี จ  านวน 
235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อายุต  ่ากวา่ 25 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 และอายุ 40 ปี
ข้ึนไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.00 สถานภาพสมรส จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 ระดบัต ่ากว่าปริญญา จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน/รับจา้งทัว่ไป จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ไม่มีอาชีพ/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียเดือนละ 10,000-30,000 บาท จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 เดือนละ ต ่ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 เดือนละ 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.25 

ส่วนท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ด้านการใช้งานส่วน
ใหญ่เป็นใช้งานอินเตอร์เน็ต จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 ใช้โทรฯส่ือสาร จ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.75 ดูทีวี/ฟังเพลง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ส่วนใหญ่มีเหตุผลจ าเป็นท่ี
ใชโ้ทรศพัท์ เพื่อติดต่อกบัครอบครัว จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ติดต่อกบัเพื่อน จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ใชติ้ดต่อธุรกิจ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ส่วนใหญ่บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโทรศพัท์ คือ ตนเอง/เพื่อน จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.25 ครอบครัว 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ดารา/พรีเซนเตอร์ จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ส่วนใหญ่
ปัจจยัท่ีประกอบการซ้ือพกพาสะดวก/ใช้งานง่าย จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50  ยี่ห้อ 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ราคา จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 ส่วนใหญ่สถานท่ีท่ี
เลือกซ้ือเป็น ศูนยต์วัแทนจ าหน่ายต่างๆ จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 ร้านมือถือทัว่ไป 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 สั่งซ้ือออนไลน์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่
ระยะเวลาการใช้งานต่อคร้ัง ต ่ากว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 มากกว่า 2 
ชั่วโมง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25  1-2 ชั่วโมง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
ส่วนใหญ่ทราบถึงวิธีการใช้งานจากการลองหัดเล่นเอง จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 เปิด
คู่มือการใชง้าน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 มีบุคคลอ่ืนสอน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00 
 ส่วนท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยีห่้ออ่ืนๆ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 ดา้นราคา ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีราคามากกวา่ 4,000 บาท จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วน
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ใหญ่เลือกซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้/ศูนยไ์อทีต่างๆ จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ดา้นส่งเสริม
การตลาด ส่วนใหญ่เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.25  
            ส่วนท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือ ส่วน
ใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ืออนัดบัหน่ึง คือ ใช้งานง่ายและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.33 คะแนน อนัดบั
สองคือราคาคุม้ค่ากบัการใช้งานสอย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 คะแนน ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ พนกังาน
สามารถใหค้ าแนะน า 
และใหบ้ริการท่ีดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 คะแนน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-test 0.0530 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ f-test 0.3746 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ f-test 0.2064 ไม่สอดคลอ้ง 
การศึกษา f-test 0.0030 สอดคลอ้ง 
อาชีพ f-test 0.0020 สอดคลอ้ง 
รายได ้ f-test 0.6784 ไม่สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
การใชง้าน f-test 0.5636 ไม่สอดคลอ้ง 
เหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ f-test 0.5841 ไม่สอดคลอ้ง 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ f-test 0.4507 ไม่สอดคลอ้ง 
ปัจจยัท่ีประกอบการซ้ือ f-test 0.9584 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ f-test 0.0412 สอดคลอ้ง 
ระยะเวลาการใชง้าน f-test 0.0079 สอดคลอ้ง 
ทราบถึงการใชง้านไดอ้ยา่งไร f-test 0.3252 ไม่สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ f-test 0.6454 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นราคา f-test 0.4527 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย f-test 0.0203 สอดคลอ้ง 
ดา้นการส่งเสริมการขาย f-test 0.0289 สอดคลอ้ง 
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อภิปรายผล 
            จากสมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพ 
การศึกษา รายได ้ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีความ
แตกต่าง 2 ดา้น คือ การศึกษา และอาชีพ มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน 
ของประชากรในเขตจงัหวดักรุงเทพมหา นครและปริมณฑล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.0030  และ 0.0020 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจัิยของวรินดา บุญพิทกัษ์ 
             จากสมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย  การใชง้าน เหตุผล
ท่ีจ าเป็น ตอ้งใช ้บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ปัจจยัท่ีประกอบการซ้ือ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ระยะเวลา
การในใชง้าน และ ทราบถึงการใชง้านไดอ้ยา่งไรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยมีความแตกต่าง 2 ดา้น คือ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ และ ระยะเวลาการในใชง้าน มีผลต่อ
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0412 และ 0.0079 ตามล าดบั  
 จากสมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจใน
การเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน โดยมีความแตกต่าง 2 ดา้น คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริม
ทางการตลาด มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือพื้นฐาน ของประชากรในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0203 และ 0.0289 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจัิยของวรินดา บุญพทิักษ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกโทรศพัท์มือถือพื้นฐานของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือพื้นฐานมากท่ีสุดคือ 

ฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลาย เพราะฉะนั้ นผู ้ประกอบการธุรกิจควรให้ความส าคัญกับ

ความสามารถในการใชง้านผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท

โฟนไดพ้ฒันาความสามารถในการใชง้านไดห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน 

 2. ดา้นราคา ราคาของผลิตภณัฑ์ตอ้งเหมาะสมกบัความคุม้ค่าต่อการใช้งาน เพราะฉะนั้น

การก าหนดราคาจึงเป็นส่ิงส าคญั ควรเป็นราคาท่ีไม่สูงเกินไปและเหมาะสมกบัความสามารถของ
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ผลิตภณัฑ์ และในปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงมากกว่าช่วงแรกท่ีเปิดตวั และ

บางรุ่นมีราคาใกลเ้คียงกบัฟีเจอร์โฟน คนส่วนใหญ่จึงมกัจะเลือกซ้ือโทรศพัท์ท่ีเป็นแบบสมาร์ท

โฟนมากข้ึนกวา่เดิมอีกหลายเท่าตวั 

 3. ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรมีการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัลูกคา้และมีบริการหลงัขายท่ีดีอยู่

สม ่าเสมอ เพื่อแสดงใหลู้กคา้เห็นถึงความเอาใส่ใจต่อผูบ้ริโภคอยา่งเตม็ท่ี 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิจยัการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกโทรศพัท์มือถือพื้นฐานของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูศึ้กษาขอเสนอแนะดงัน้ี 

 1. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการท าวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดอ้าจยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้น

หากตอ้งผลการวจิยัทางการตลาดท่ีมีความแม่นย  ามากข้ึน ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม 

 2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตกรุงเทพมหาคนและ

ปริมณฑลเท่านั้ น การศึกษาในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัคิดว่าควรขยายพื้นท่ีเขตในการส ารวจ เพื่อให้

ผลการวจิยัมีความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PURCHASE OF BUSINESS CASUAL 
FOR WOMEN THROUGH FACEBOOK OF CUSTOMERS IN BANGKOK 
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รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (2( พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพ
ผา่นช่องทางเฟซบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3)ความแตกต่างของปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้ตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่าน
ช่องทางเฟซบุค๊จ านวน 425 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติพรรณาท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วน
สถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t – Test และ F – Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนผูซ้ื้อเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทาง
เฟซบุ๊คพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท/เดือน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่าน ช่องทางเฟซบุ๊คของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่ดา้นอายุและการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุด
ท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุค๊ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูใ้ชห้ลกั ความถ่ีในการซ้ือ ปัจจยัดา้นเฟซบุค๊ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ประเภทของเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพ การได้รับข้อมูลข่าวสารและ
ช่องทางการช าระเงินท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่าน ช่องทางเฟซบุ๊คของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แต่ในด้านราคา, ช่องทางการรับสินค้าและการส่งเสริมทาง
การตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, เส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพ,พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

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 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส่ือทางสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบนัน้ีไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึนรวมถึง
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ต่างเลือกใช้ส่ือทางสังคมออนไลน์ในการท าการตลาดกนัอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะ เฟซบุค๊ จากการส ารวจสถิติเก่ียวกบัประชากรเฟซบุค๊ในประเทศไทย พบวา่ประเทศไทย
มีประชากรเฟซบุ๊ค มากเป็นอนัดบั 3 ของอาเซียน และจงัหวดัท่ีมีประชากรเฟซบุ๊คหนาแน่นมาก
ท่ีสุดคือกรุงเทพมหานครฯ มีจ านวนถึง 20 ลา้นบญัชี (ท่ีมา : www.zocialinc.com  (  

จากสถานการณ์การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั ผูป้ระกอบการดา้นเส้ือผา้ก็มีการ
ปรับตวัให้ทนัต่อสถาณการณ์เสมอถึงแม้ว่าจะมีความต้องการจากผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองก็ตาม 
เส้ือผา้ถือเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีพของมนุษย ์การเลือกสวมใส่เส้ือผา้จึงถือเป็นส่ิง
ส าคญั โดยเฉพาะชุดท างาน การไดส้วมใส่ชุดท างานท่ีดีจะสร้างความมัน่ใจให้ผูส้วมใส่มากข้ึน ถือ
เป็นปัจจยันึงท่ีมีผลต่อการพฒันาความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขนั
เช่นน้ี 

จากขอ้มูลขา้งตน้เห็นไดว้า่เฟซบุ๊คคือส่ือไดรั้บการยอมรับมากเป็นอนัดบัตน้ ของประเทศ
ไทยดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบ
สุภาพผา่นช่องทางเฟซบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” เน่ืองจากผูศึ้กษามีความสนใจท่ี
จะประกอบธุรกิจร้านเส้ือผา้โดยเฉพาะชุดท างานของผูห้ญิง เพราะเล็งเห็นวา่ผูห้ญิงในวยัท างานนั้น
จะให้ความส าคญัต่อการเลือกซ้ือชุดท างานซ่ึงส่วนใหญ่นิยมแบบ Business casual คือ แบบท่ีสวม
ใส่สบาย แต่ยงัคงความสุภาพและน่าเช่ือถือในระดบันึงและใช้ช่องทางเฟซบุ๊คในการท าการตลาด
เพราะครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคได้ทั่วถึง การศึกษาในคร้ังน้ีจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจร้านเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุค๊ให้ประสบผลความส าเร็จได้
ในอนาคตต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรี

แบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุค๊ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบ

สุภาพผา่นช่องทางเฟซบุค๊ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรี

แบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุค๊ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่าน
ช่องทางเฟซบุค๊ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่ดการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย ผูใ้ช้หลกั ปัจจยั
ดา้นเฟซบุค๊ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ประเภทของชุดท างานสตรี ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ แหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพ ช่องทางการช าระ
เงินท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุ๊ค
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุค๊แตกต่างกนั 
ประโยชน์จากการวจัิย  

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพและใช้
เป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจด้านเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทาง
เฟซบุค๊ 

 2. เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนทางการตลาด การก าหนดและแก้ไขกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อใหเ้ท่าทนักบัคู่แข่งขนัในสถาณการณ์ปัจจุบนั 

3. เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพให้
ตอบสนองความตอ้งการและเกิดความพึงพอใจสูงสุดของกลุ่มผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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กรอบแนวความคิด 
                           ตัวแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                                   
                                                                                                                                            
                                                                                                               
 
                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกา 

5. อาชีพ 

6. รายไดต่้อเดือน 

 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.Who : ใครคือผูใ้ชห้ลกั  

2.What : สินคา้ชนิดใด 

3.Why : ปัจจยัใดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 

4. Whom : ผูมี้อิทธิพลต่ดการตดัสินใจซ้ือ 

5. When : ความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือ  

6. Where : การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 

7. How : ช่องทางการช าระเงิน อยา่งไร 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s  

1. Product: ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. Price : ดา้นราคา  

3. Place : ดา้นช่องทางรับสินคา้  

4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด  

 

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรี

แบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุ๊คของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจัิย  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครในพื้นท่ี 3 เขต

ไดแ้ก่ เขตสาทร เขตวฒันา และเขตบางกะปิ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร เขตวฒันา และเขตบางกะปิ โดยเก็บขอ้มูลในระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 
ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2559 จ านวนทั้งส้ิน 425 คน  
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
Belch and Belch (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550( ไดศึ้กษาตวัแปรดา้น

ประชากร ศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายได ้โดยน ามาเช่ือโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรม การ
ตดัสินใจ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดใน
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 

1. อาย ุ(Age) บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 
เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ กลุ่มผูสู้งอายุจะสนใจ
สินคา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ เป็นตน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก เพราะ
เพศท่ีแตกต่างกนัมกัมีทศันคติการรับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการเลือกสินคา้ท่ีบริโภคแตกต่าง 
สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากการเล้ียงดู และปลูกฝังค่านิยมในวยัเด็ก 

3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยา่ร้าง หรือหมา้ย ซ่ึงในอดีตถึงปัจจุบนัเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัมากยิ่งข้ึน
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค ท าให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรม การซ้ือท่ี
แตกต่างกนั  

4. การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้ง
กวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 

5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการ
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น นกัธุรกิจก็จะซ้ือสินคา้เพื่อสร้างภาพพจน์ใหก้บัตวัเอง เป็นตน้  

6. รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสินคา้และบริการ เช่น รายได ้การออมทรัพย ์อ านาจการ
ซ้ือ และทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน นักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล 
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เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจของการซ้ือ ผูมี้รายไดน้้อยจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ 
ส่วนผูมี้รายไดสู้งจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง เนน้ท่ีภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็นหลกั   
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยมีการส ารวจ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือประชากรท่ี
ซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุค๊ จ านวน 425 คน เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดย
เลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด  ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่าน ช่องทางเฟซบุ๊คของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 75.29 เพศชาย 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 175 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.18 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82  อายุ 41 - 60 ปี น้อย
ท่ีสุดเป็นจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.88 สมรส จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12 ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.06 ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 425.88 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทั จ านวน 215 คนคิดเป็นร้อยละ 50.59 นกัศึกษา จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82 
รับราชการนอ้ยท่ีสุด จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 14.12 ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาทจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71 รองลงมารายได ้30,001 - 50,000 บาท
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 51,000 บาท มีน้อยท่ีสุด จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสรุปไดว้า่ผูใ้ชห้ลกัท่ีมีมากท่ีสุดคือ ตนเอง 295 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.41 รองลงมาคือครอบครัว และเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน มีจ านวนเท่ากนัคือ 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.94 คู่สมรสมีจ านวนน้อยท่ีสุด 20  คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 ปัจจยัท่ีใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางใน
การซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีเพราะคิดว่าเป็นส่ือทางสังคมออนไลน์ท่ีใช้งานง่ายมากท่ีสุดจ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 รองลงมาคิดวา่มีความสะดวกทั้งในการเลือกซ้ือสินคา้และในขั้นตอน
การช าระเงินจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และการได้รับคะแนะน าจากเพื่อนน้อยท่ีสุด 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ส่วนใหญ่ซ้ือน้อยกว่า 3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 300 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.59 รองลงมาคื อ 3 - 6 คร้ัง/เดือนมีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และนอ้ยท่ีสุดคือ
มากกวา่ 10 คร้ัง/เดือน มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 เส้ือผา้ชุดท างานสตรีประเภทท่ีซ้ือผา่น
ช่องทางเฟซบุ๊คคือแบรนด์น าเขา้จากเอเชียจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47 รองลงมาคือแบ
รนด์ท่ีมีช่ือเสียงในห้างสรรพสินค้า  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 น้อยท่ีสุดคือแบรนด์
ใหม่ๆ ท่ีเพิ่งเร่ิมเปิดตวัจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุดคือ เพื่อน/เพื่อนร่วมงานจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 รองลงมาคือเน็ตไอดอล/ดารา
นกัแสดง จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 น้อยท่ีสุดคือบุคคลในครอบครัวจ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.88 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารด้านเส้ือผา้ชุดท างานสตรีผ่านช่องทางเฟซบุ๊คมากท่ีสุดเป็น
จ านวน 260  คน คิดเป็นร้อยละ 61.18 รองลงมาคือทางอินสตาร์แกรม จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.35 และน้อยท่ีสุดคือทางอีเมลล์ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางในการ
ช าระเงินคือการช าระผ่านบญัชีของผูจ้ดัจ  าหน่ายจ านวน  235 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.29 รองลงมา
ช าระผ่านบตัรเครดิตมีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82 และน้อยท่ีสุดช าระตามจุดนัดพบใน
สถานท่ีต่าง ๆ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ9.41 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกประเภทเดรส/ชุดแซ็ค มากท่ีสุด มีจ านวน 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 44.17 รองลงมาเป็นประเภทเส้ือเช้ิต/เส้ือโปโล/สูท มีจ านวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.65 และน้อยท่ีสุดประเภทกางเกงขายาว/กางเกงแบบสุภาพ มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.71 ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอมถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือในราคา 500 - 1,000 บาท มี
จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 54.12 รองลงมาราคาท่ีต ่ากวา่ 500 บาท มีจ านวน140 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.94 และน้อยท่ีสุดคือราคา 1,500 บาทข้ึนไป มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ช่องทางการ
รับสินคา้ท่ีมีผลต่อท าให้ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือให้จดัส่งตามท่ีอยูท่ี่ท่านระบุไว ้มีจ านวน 240  คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.47 รองลงมาคือรับสินค้าท่ีท าการไปรษณีย์ มีจ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.94 และน้อยท่ีสุดคือนัดรับสินคา้ตามจุดนัดพบ มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 ด้านการ
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ส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพบว่าส่วนใหญ่คือการอฟัเดทขอ้มูล/สินคา้ใหม่ ๆ อยู่
เสมอ มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 48.24 รองลงมาการประกาศลดราคาสินคา้ มีจ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.59 และนอ้ยท่ีสุด คือการให้สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น มีจ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.71 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนมากตดัสินใจซ้ือ
เน่ืองจากสินค้าท่ีได้นั้ นมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคือ 4.69 คะแนน มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.3405 คะแนน อนัดบัสองคือมีมีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 4.6 คะแนนมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.3693 คะแนน ส่วนอนัดบัสุดทา้ย คือ ก าลงัเป็นท่ี
นิยมในสังคมปัจจุบนัอย่างมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.05 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากับ 
0.5445 คะแนน 
สรุปผลการวจัิย  
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี 
มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 – 30,000 บาท  
สรุปผลการวเิคราะห์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  

ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่านช่องทางเฟซบุ๊คมาก
ท่ีสุดคือเพื่อตนเอง ปัจจยัท่ีท าใหเ้ลือกใชเ้ฟซบุค๊เป็นช่องทางในการซ้ือเพราะคิดวา่เป็นส่ือทางสังคม
ออนไลน์ท่ีใช้งานง่ายมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังท่ีซ้ือน้อยกว่า 3 คร้ังต่อเดือน ซ้ือเส้ือผา้ชุด
ท างานสตรีแบบสุภาพท่ีเป็นยี่ห้อหรือแบรนด์น าเขา้จากเอเชีย เพื่อน/เพื่อนร่วมงานคือผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นเส้ือผา้ชุดท างานสตรีผา่นช่องทางเฟซบุ๊คมากท่ีสุด ใช้
ช่องทางในการช าระเงินผา่นบญัชีของผูจ้ดัจ  าหน่าย 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
ตดัสินใจซ้ือชุดท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุ๊คประเภท เดรส/ชุดแซ็คมาท่ีสุด ทางดา้น
ราคาผูต้อบแบบสอบถาม ตดัสินใจซ้ือชุดท างานสตรีแบบสุภาพท่ีระดบัราคา 500 - 1,000 บาท ต่อ
ช้ิน ช่องทางการรับสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามให้จดัส่งตามท่ีอยูท่ี่ท่านระบุไว ้ดา้นการส่งเสริมดา้น
การตลาดท่ีมีผลต่ดาการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพ คือ การอฟัเดทขอ้มูล/สินคา้
ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วการตัดสินใจซ้ือ  
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนมากตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากเน่ืองจากสินคา้ท่ี

ไดน้ั้นมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือมีมีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ
ได ้อนัดบัสุดทา้ย ตดัสินใจซ้ือเพรก าลงัเป็นท่ีนิยมในสังคมปัจจุบนัอยา่งมาก   
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่เพศ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได ้ ท่ีต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือชุดท างานสตรีแบบสุภาพท่ีระดับนัยส าคัญ0.0000, 0.0031, 0.0000, 0.0000 
ตามล าดบัแต่ดา้นอายุและระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างาน
สตรีแบบสุภาพ ผา่นช่องทางเฟซบุค๊ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ผูใ้ชห้ลกั, ความถ่ีในการซ้ือ, ปัจจยัดา้น
เฟซบุ๊ค, ประเภทของสินคา้สินคา้, ขอ้มูลข่าวสาร, ช่องทางการช าระเงินท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือชุดท างานสตรีแบบสุภาพท่ีระดับนัยส าคัญ 0.0000, 0.0003, 0.0205, 0.0001, 
0.0000, 0.0000 ตามล าดับแต่ผู ้ท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค  ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่  3 ผลการศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยของส่วนประสมการตลาด พบว่าด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันัยส าคญั 0.0009 แด่ด้านราคา, ช่อง
ทางการรับสินคา้, การส่งเสริมทางการตลาด ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุด
ท างานสตรีแบบสุภาพ ผา่นช่องทางเฟซบุค๊ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ  ผลกาทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ t-Test 0.0000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาย ุ F-Test 0.5513 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สถานภาพ t-Test 0.0031 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.1283 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาชีพ F-Test 0.0000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
รายได ้ F-Test 0.0000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ผูใ้ชห้ลกั F-Test 0.0000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ประเภทยีห่้อของสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0002 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ปัจจยัดา้นเฟซบุค๊ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0205 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ผูมี้อิทธิพลต่ดการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0681 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0003 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ F-Test 0.0000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ช่องทางการช าระเงิน อยา่งไร F-Test 0.0000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ประเภทของเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบเป็นทางการ F-Test 0.0009 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.3140 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ช่องทางการรับสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.4319 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
การส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.2713 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวจัิยพบว่า 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ท่ีต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพผ่าน ช่องทางเฟซบุ๊ คของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ วนัดี รัตนกายแกว้ (2554) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได ้อาชีพ แตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนัแต่ระดบั
การศึกษาต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่ต่างกนั 

 2. ผลการศึกษาขอ้มูลด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัท่ีด้านเฟซบุ๊คท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ประเภทของสินคา้ ช่องทางการช าระเงิน และดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นเส้ือผา้
ชุดท างานสตรีแบบสุภาพจากส่ือทางสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด
ท างานสตรีแบบสุภาพผา่นช่องทางเฟซบุ๊ค สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน( (สพธอ.(พบวา่กิจกรรมยอดนิยมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี อนัดบัหน่ึงคือการใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการผ่านช่องทางออนไลน์คือ การน าเสนอขอ้มูลของสินคา้บนเวบ็ไซต ์
ประเภทของผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ ขณะเดียวกนั และยงัพบวา่หมวดสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บความ
นิยมสั่งซ้ือออนไลน์มากท่ีสุดไดแ้ก่ สินคา้แฟชัน่ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

3. ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัของส่วนประสมการตลาดพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง

กัน มี อิท ธิผล ต่อการตัดสินใจซ้ือ เส้ือผ้าชุดท างานสตรีแบบสุภาพของผู ้บ ริโภคใน เขต
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กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยั

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑบ์นเฟซบุค (Facebook) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ถา้ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

บนเฟซบุค มีระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากก็จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ

มากตามไปดว้ย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
ผูป้ระกอบกาด้านเส้ือผา้ชุดท างานสตรีแบบสุภาพ ควรให้ความส าคญัในการศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคลโดยเฉพาะเพศหญิง อาชีพพนกังานบริษทั เพราะมีความตอ้งการในการซ้ือสูงท่ีสุด และ
ควรวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคหลกั ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคควรเนน้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเพื่อตวัเองเป็นหลกั ควรก าหนดกลยุทธ์ดา้นการขยายกลุ่มผูบ้ริโภค และเพิ่มจ านวน
คร้ังในการซ้ือของผูบ้ริโภคให้มากยิ่งข้ึน ด้านส่วนประสมทางการตลาดควรเน้นด้านการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้ต่างจากคู่แข่ง การใช้กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ
น าไปสู่ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑใ์นอนาคตต่อไป 
ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงวยัท างานเพื่อให้ได้
ขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัมากยิ่งข้ึน ควรศึกษาลกัษณะขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและดา้น
การส่งเสริมทางการตลาดเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ควรศึกษาแนวโน้มของผูป้ระกอบการรายใหม่ในกลุ่ม
ธุรกิจประเภทเดียวกนัเพื่อพฒันาให้เกิดความแตกต่าง และเป็นเอกลกัษณ์ ควรศึกษาลกัษณะขอ้มูล
เชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริโภคในช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั เพื่อขยายฐานผูบ้ริโภคต่อไป  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการก ากบัดูแลกจิการด้านผู้มีส่วนร่วม ต้นทุนตัวแทน  
และมูลค่ากจิการของสถาบันการเงินในประเทศไทย 

The relationship between corporate governance mechanisms on participator side, agency 
cost and corporate value of Thailand’s financial institutions 

 

ภาณุพงษ์ โมกไธสง 
นกัศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการก ากบัดูแลกิจการด้านผูมี้ส่วนร่วม ตน้ทุน

ตวัแทน และมูลค่ากิจการของสถาบันการเงินในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการดา้นประธานฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ

บริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบกบัมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทย และ (2( 

เพื่อแสดงตน้ทุนตวัแทนและทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่ากิจการ  

การวิจยัคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นสถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลครบถว้นเพื่อใช้ในการวิจยัจ  านวน 11 แห่ง ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 5 ปี 

คือระหว่างปี 2554–2558 ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานจากแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี 

(56-1) และรายงานงบการเงินประจ าปี โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา

เพื่อท าการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชถิ้ติการวิเคราะห์เชิงอนุมานเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานในการวจิยัดว้ย Regression anlysis 

ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นประธานฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารดว้ยในสัดส่วน

ร้อยละ 5.5 มีประสบการณ์เฉล่ียประมาณ 16 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 83.60 มีอายุเฉล่ียประมาณ 57 ปี 

และการถือหุ้นในสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 34.50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด ส่วน

คณะกรรมการบริหารมีจ านวนเฉล่ียประมาณ 13 คน โดยมีสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะ

กรรมการบริหารประมาณร้อยละ 40 ขณะท่ีมีจ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบเฉล่ียประมาณ 3 

คน ในดา้นค่าใชจ่้ายของตน้ทุนตวัแทนต่อปีพบวา่ มีค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบบญัชี  
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เฉล่ียประมาณ 19.79 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการตรวจสอบประมาณ 10.06 ลา้นบาทและ

ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายให้แก่คณะผูบ้ริหารเฉล่ียประมาณ 504.35 ลา้นบาท นอกจากน้ีมูลค่ากิจการคืออตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นกบัอตัราผลต่อแทนต่อสินทรัพยคิ์ดเป็นเฉล่ียต่อปีร้อยละ 12.77 และ 

1.25 ตามล าดบั 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยัพบว่า กลไกการก ากบัดูแลกิจการดา้นผูมี้ส่วน

ร่วมในดา้นของสัดส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหารเป็นตวัแปรอิสระเพียงอยา่ง

เดียวท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดยวิธีอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยั ขณะท่ีตวัแปรกลไกการ

ก ากบัดูแลกิจการดา้นผูมี้ส่วนร่วมอ่ืนๆและตวัแปรดา้นตน้ทุนตวัแทนไม่พบวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ

ต่อมูลค่ากิจการ   

ค าส าคัญ: การก ากบัดูแลกิจการ, ตน้ทุนตวัแทน, มูลค่ากิจการ, สถาบนัการเงิน 

 

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 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบนัการเงินมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยท า

หน้าท่ีระดมและจดัสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจจริง การช าระราคาและบริการ การบริหารความ

เส่ียง รวมถึงการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ   ดังนั้ น การดูแลให้การด าเนินงานของ

สถาบนัการเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม ไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายกบัเงินฝากของประชาชนจึงเป็นเร่ืองส าคญั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2558( ขณะท่ีการบริหารงานของสถาบนัการเงินในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนการบริหารงานให้โดยมี

การว่าจา้งหรือคดัเลือกกลุ่มผูบ้ริหารเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารงาน ซ่ึงการด าเนินการขา้งตน้

ส่งผลใหเ้กิดการแยกงานกบัความรับผดิชอบออกจากความเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นท่ีจะควบคุมการ

บริหารงาน (The separation of ownership and control( ทั้ งน้ี การด าเนินการดงักล่าวส่งผลให้ฝ่าย

บริหารได้รับมอบอ านาจในการบริหารและควบคุมการด าเนินงาน ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจ
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ด าเนินการบริหารงานดว้ยการมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างรายไดแ้ละสร้างผลตอบแทนให้อยูใ่นระดบัสูง

เน่ืองจากตนเองจะไดรั้บผลประโยชน์จากรายไดห้รือก าไรของกิจการท่ีอยู่ในระดบัสูง ดงันั้นจาก

การท่ีฝ่ายบริหารกิจการตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดดว้ยการใชป้ระโยชน์หรือใชท้รัพยากรของ

กิจการเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดอาจจะไม่เป็นไปตามความตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อ

หุ้น (Jensen and Meckling, 1976) เน่ืองจากไม่ไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักิจการเพราะหากด าเนินการ

ดว้ยการใชว้ธีิการซ่ึงส่งผลใหเ้กิดผลตอบแทนและก าไรในระยะสั้น รวมถึงการเลือกปฏิบติั และการ

ขาดจริยธรรมในการบริหารงานก็เป็นอีกหน่ึงในปัญหาท่ีเกิดจากการว่าจา้งตวัแทนของผูถื้อหุ้น 

(McColgan, 2001) 

ทั้งน้ีการด าเนินการดงักล่าวไม่ไดค้  านึงถึงเป้าหมายระยะยาวของกิจการท่ีมุ่งเนน้การสร้าง

มูลค่ากิจการให้สูงข้ึนและเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว ทั้งน้ีการท่ีกิจการมีมูลค่าสูงจะเป็นการ

สร้างความมัง่คัง่ให้กบัผูถื้อหุน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงการท่ีกิจการไดว้่าจา้งให้

ตวัแทนมาด าเนินการบริหารงานในนามของตนเองนั้นจะส่งผลกระทบอยา่งไรต่อมูลค่าของกิจการ 

ขณะเดียวกนั การสร้างกลไกในการก ากับดูแลกิจการโดยมีบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแล

กิจการซ่ึงประกอบดว้ยในดา้นประธานฝ่ายบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นคณะกรรการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ กบัค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีกิจการไดจ่้ายให้กบัตวัแทนนั้นมีความคุม้ค่าหรือจะ

ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการหรือไม่ นอกจากน้ีจากการท่ีสถาบันการเงินเป็นหน่ึงในกลไก

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ การมีความโปร่งใสในการบริหารงานและมีธรรมาภิบาลกบัผลการ

ด าเนินงานท่ีดี จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการด าเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินของผูป้ระกอบ

ธุรกิจและประชาชน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ

และตน้ทุนตวัแทนท่ีเกิดข้ึนจากการวา่จา้งตวัแทนนั้น ส่งผลกระทบอยา่งไรต่อมูลค่ากิจการ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการดา้นประธานฝ่าย

บริหาร คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบกบัมูลค่ากิจการของสถาบนั

การเงินในประเทศไทย 

2. เพื่อแสดงตน้ทุนตวัแทนและทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่ากิจการ 

โดยตน้ทุนตวัแทนก าหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นจ านวนเงิน ตามค านิยามของ Jensen and 
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Meckling (1976) ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้ตัวแทน

ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีตัวการก าหนด และค่าใช้จ่ายท่ี จ่ายให้กับตัวแทนเพื่อให้

ด าเนินการตามพนัธะสัญญา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1.    ประโยชน์ในด้านการน าไปปฎิบติั (Practical contributions) คือให้นักลงทุนและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลท่ีไดจ้าการศึกษาไปประเมินแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการและมูลค่า

กิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทยเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท าธุ

กรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินหรือประกอบการลงทุนในสถาบนัการเงินของประเทศ

ไทย 

2.  ประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือด้านวิชาการ  (Academic contributions) คือ คร้ังน้ี เป็น

การศึกษาต่อจากงานวิจยัอ่ืนท่ีเคยศึกษาในเร่ืองของกลการก ากับดูแลกิจการกับต้นทุน

ตวัแทนท่ีใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด แต่คร้ังน้ีเป็น

การศึกษาเฉพาะในส่วนของสถาบันการเงินซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนส าคัญในการ

ขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ดา้นประธานฝ่ายบริหาร 
1.1 ประธานฝ่ายบ ริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเป็นบุคคลเดียวกัน มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
1.2 ประสบการณ์ของประธานฝ่ายบริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่ากิจการ

ของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
1.3 เพศท่ีแตกต่างกนัของประธานฝ่ายบริหารไม่มีผลต่อมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินใน

ประเทศไทย 
1.4 อายุของประธานฝ่ายบริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการของ

สถาบนัการเงินในประเทศไทย 
1.5 การถือหุ้นของประธานฝ่ายบริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่ากิจการ

ของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
2. ดา้นคณะกรรมการบริหาร 
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2.1 จ านวนคณะกรรมการบริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการของ
สถาบนัการเงินในประเทศไทย  

2.2 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 

2.3 ฝ่ายบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกบัมูลค่า
กิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 

3. ด้านคณะกรรการตรวจสอบคือ จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 

4. ตน้ทุนตวัแทน 
4.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่ากิจการของ

สถาบนัการเงินในประเทศไทย 
4.2 ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่า

กิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
4.3 ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่คณะผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่ากิจการ

ของสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กลไกการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate governance mechanisms) หมายถึง กลไกควบคุม
ของการก ากับดูแลกิจการตามค านิยามของบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (2559) คือ เป็นเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกิจการไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของ
กิจการ 

2. ต้นทุนตัวแทน (Agency cost) หมายถึง ต้นทุนตัวแทนตามค านิยามของ Jensen and 
Meckling (1976) คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบัญชี 
ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายของประธานฝ่ายบริหารและคณะ
กรรมการบริหาร 

3. มูลค่ากิจการ (Corporate value) หมายถึง อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ก าไร
สุทธิหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยคื์อ ก าไรสุทธิหารดว้ย
สินทรัพยร์วม 
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1. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการวจัิย 
การก ากบัดูแลกจิการ 

สภุานี นวกลุ (2553) ไดก้ล่าววา่ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในภาครัฐประกอบด้วย ความ

สุจริต ชัดเจน และโปร่งใส  (Honesty and Transparency) ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) 

คณุธรรมจริยธรรมและมโนสจุริต (Integrity) การมีส่วนร่วม (Participation) และมีความเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกันในสังคม (Equity and Fairness) ขณะท่ีภาคเอกชน บรรษทัภิบาลแห่งชาติ (2559) ได้

ให้ความหมายของการก ากบัดูแลกิจการวา่ เป็นความสัมพนัธ์อยา่งหน่ึงระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 

ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ในการก าหนดทิศทาง และดูแลผลการปฏิบติังานของ

กิจการ หรือเป็นโครงสร้างและกระบวนการภายในท่ีก าหนดข้ึน เพื่ อให้ เกิดความมั่นใจว่า 

คณะกรรมการสามารถประเมินผลงานของฝ่ายบริหารของกิจการอย่างตรงไปตรงมาและมี

ประสิทธิผล หรือ ระบบท่ีก าหนดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ า และการควบคุม

กิจการเพื่อใหมี้ความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

เพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว ภายใตก้รอบการมีจริยธรรมท่ีดีโดย

ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคมโดยรวม ดงันั้นจากการท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นกลไกหลกั

ของการก ากบัดูแลกิจการคือคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของกิจการ งานวิจยัคร้ังน้ีจึง

ก าหนดใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งสองขา้งตน้เป็นกรอบหรือกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  

ส าหรับทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา สภุานี นวกลุ (2553) ไดใ้ชแ้นวคิดทางทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Stakeholder theory) อธิบายในงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีจึง

ใช้แนวคิดทางทฤษฎีขา้งตน้มาประกอบการวิจยัเช่นกนั ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ไดรั้บการเสนอจาก Freeman, Wicks and Parmar (2004) ซ่ึงกล่าววา่ ผูถื้อหุ้นเป็นหน่ึงในส่วนของผู ้

มีส่วนไดเ้สียและฝ่ายบริหารด าเนินการบริหารจดัการเก่ียวกบัพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด

เพื่อใหกิ้จการประสบความส าเร็จ 

ต้นทุนตัวแทน 

 การท่ีกิจการด าเนินการว่าจา้งตวัแทนให้มาด าเนินการบริหารงานในนามของตนเองและการ

บริหารงานนั้นท าให้ผูถื้อหุ้นและตวัแทนได้รับผลตอบแทนตามท่ีต้องการก็จะไม่มีการด าเนินการ

เพื่อให้เกิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์ตวัการ นอกจากน้ี ตวัการสามารถจ ากดัขอบเขตของความ
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ขดัแยง้ในผลประโยชน์ดว้ยการเพิ่มผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัตวัแทน ซ่ึงจะเกิดตน้ทุนในการ

ติดตามตรวจสอบเพื่อท่ีจะลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตัวแทน (Jensen and Meckling, 1976) 

ดงันั้นค่าใช้จ่ายี่เกิดข้ึน เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินการของตวัแทน ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนน้ีเป็นตน้ทุนของกิจการโดย Jensen and Meckling (1976) ให้ค  านิยามครอบคลุมค่าใชจ่้าย 3 

ประเภทคือ (ภาณุพงษ ์โมกไธสง, 2556) 

 1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้ตัวแทนด าเนินการตามเป้าหมายท่ีตัวการ

ก าหนด (The monitoring expenditures by the principal( คร้ังน้ีก าหนดเป็นค่าตรวจสอบบญัชี 

 2. ค่ าใช้ จ่ายท่ี จ่ายให้กับตัวแทนเพื่ อให้ด าเนินการตามพันธะสัญญา (The bonding 

expenditures by the agent( คร้ังน้ีก าหนดเป็นค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3. ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวแทน (The residual loss( ซ่ึงคร้ังน้ีก าหนดให้

ค่าตอบแทนของคณะผูบ้ริหารของกิจการ 

 ส าหรับแนวคิดทางทฤษฎีตวัแทน (Agency theory) ได้น ามาใช้ในการศึกษาของ ภาณุพงษ ์

โมกไธสง (2556) เพื่อใช้สนับสนุนแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกับต้นทุนตวัแทน ดังนั้นคร้ังน้ีจึงใช้

แนวคิดทางทฤษฎีน้ีในการวิจยั ส าหรับแนวคิดทางทฤษฎีตวัแทนไดรั้บการเสนอโดย Jensen and 

Meckling (1976) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของฝ่ายจดัการ จากสมมติฐานท่ีส าคญัคือ การท่ีบุคคล

ค านึงถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บสูงสุดก่อนผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัมีการกล่าวถึง

ทฤษฎีกิจการ (Theory of the firm) ท่ีว่าด้วยการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้รับก าไรสูงสุด 

(Maximize profit)  

มูลค่ากจิการ 

มูลค่ากิจการเป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการตอ้งการให้มีอยู่ในระดบัสูงเน่ืองจากจะ

เป็นการบ่งช้ีถึงความมัง่คัง่ของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุ้น ในการพิจารณามูลค่ากิจการของ Dawar 

(2014) ท่ีใช้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset: ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วน

ของผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) เพื่อวดัมูลค่าของกิจการ ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงก าหนดให้

ใช้ตัวแปรซ่ึงใช้วดัมูลค่าของกิจการประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกบังานวจิยัท่ีผา่นมาขา้งตน้ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2. ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง กลไกการก ากับดูแลกิจการด้านผูมี้ส่วนร่วม ต้นทุน

ตวัแทน กบัมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทยคร้ังน้ีกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

มูลค่ากจิการ (Corporate Value)  

- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

กลไกการก ากบัดูแลกจิการด้านผู้มส่ีวนร่วม-
คณะกรรมการบริหาร (Board of director) 
-  จ านวนคณะกรรมการบริหาร  

-  สดัส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร 

-  ฝ่ายบริหารเป็นคณะกรรมการบริหาร 
 

กลไกการก ากบัดูแลกจิการด้านผู้มส่ีวนร่วม- 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audited committee) 

- จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ต้นทุนตวัแทน (Agency cost) 
-  ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบบญัชี 

-  ค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการตรวจสอบ  

-  ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะผูบ้ริหาร 
 

กลไกการก ากบัดูแลกจิการด้านผู้มส่ีวนร่วม-ประธาน

ฝ่ายบริหาร (CEO) 

- ประธานฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
เป็นบุคคลเดียวกนั 

- ประสบการณ์ของประธานฝ่ายบริหาร 

- เพศของประธานฝ่ายบริหาร 

- อายขุองประธานฝ่ายบริหาร 

- การถือหุน้ของประธานฝ่ายบริหาร 
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- สถาบนัการเงินประเภทธนาคารพาณิชย  ์(Bank) และไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์(Non bank) ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 11 แห่ง 

- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 – 2558 รวมระยะเวลา 5 ปี 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล    

 แหล่งขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีมาจากกิจการจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคือ SETSMART ซ่ึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บจะมาจาก แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1( และรายงานงบการเงินตั้งแต่ปี 2554-2558 

3. ผลการศึกษา 
  การวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกแบบการวิจยัประกอบดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) และ

สถิติอ้างอิง (Inferential statistic) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล (Regression statistics) 

ดงันั้น การวิจยัจึงวิเคราะห์ขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขา้งตน้ซ่ึงประกอบดว้ย การพรรณนา 

การทดสอบสมมติฐานและผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง กลไกการก ากบัดูแลกิจการดา้นผูมี้

ส่วนร่วม ตน้ทุนตวัแทนกบัมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทย ดงัน้ี 

การพรรณา จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง สถิติพรรณนาตวัแปรเดียวส าหรับตวัแปร

ตามในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558 และสถิติพรรณนาตวัแปรเดียวส าหรับตวัแปรอิสระในช่วงปีเวลา

เดียวกัน  โดยผลการศึกษาจากสถิติพรรณาพบว่า ตัวแปรต่างๆท่ีไม่ได้ใช้ค่าเป็นตัวแปรหุ่น 

(Dummy( มีค่ าต ่ าสุด (Minimum( ค่ าสูงสุด (Maximum( ค่ าเฉ ล่ีย (Mean( และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Devistion) ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

ช่ือตวัแปร Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ประสบการณ์ของประธานฝ่าย
บริหาร 

5 32 16.218 
7.0018 

อายขุองประธานฝ่ายบริหาร 43 67 56.618 5.2757 

จ านวนคณะกรรมการบริหาร  8 18 12.636 2.9650 

สดัส่วนคณะกรรมการอิสระใน .30 .63 .3956 .10196 
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คณะกรรมการบริหาร 

จ านวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3 4 3.400 
.4944 

ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบบญัชี 3,300,000 45,400,000 19,786,850 10,986,426.06 

ค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1,994,000 25,287,939 10,056,029 
6,495,125.38 

ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะ
ผูบ้ริหาร 

47,166,989 1,749,910,000 504,349,489 
477,131,031.73 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

-28.40 26 12.77 
7.92 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ -3.40 3.6 1.25 .90 

 
ในส่วนของตวัแปรท่ีเป็นตวัแปรหุ่น  (Dummy( มีสัดส่วนต่างๆดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 แสดงสัดส่วนร้อยละของตวัแปรหุ่นจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

ช่ือตวัแปร คุณลกัษณะตวัแปร จ านวน ร้อยละ 

ประธานฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการ เป็น 3 5.50 

บริหารเป็นบุคคลเดียวกนั ไม่เป็น 52 94.50 

เพศของประธานฝ่ายบริหาร ชาย 46 83.60 

 หญิง 9 16.40 

การถือหุน้ของประธานฝ่ายบริหาร ถือหุน้ 19 34.50 

 ไม่ถือหุน้ 36 65.50 

ฝ่ายบริหารเป็นคณะกรรมการบริหาร เป็น 55 100 

 ไม่เป็น 0 0 

 

สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential statistic) ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และทดสอบ

สมมติฐานพบวา่มีความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวจิยัดงัน้ี 
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ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมติฐานในการวจิยั 

ตวัแปร 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

ประธานฝ่ายบริหารและประธาน
คณะกรรมการบริหารเป็นบุคคลเดียวกนั 

 X 

ประสบการณ์ของประธานฝ่ายบริหาร  X 
เพศของประธานฝ่ายบริหาร  X 

อายขุองประธานฝ่ายบริหาร  X 

การถือหุน้ในสถาบนัการเงินของประธานฝ่าย
บริหาร 

 X 

จ านวนคณะกรรมการบริหาร  X 

สัดส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะ
กรรมการบริหาร 

√  

ฝ่ายบริหารเป็นคณะกรรมการบริหาร  X 

จ านวนคณะกรรการตรวจสอบ  X 

ค่าตรวจสอบบญัชี  X 

ค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการตรวจสอบ  X 

ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะผูบ้ริหาร  X 

หมายเหตุ: 1. เคร่ืองหมาย √ หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

   ท่ีระดบั 0.05 

 2. เคร่ืองหมาย X หมายความวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญั  

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 3 เป็นการแสดงเฉพาะการทดสอบสมมติฐานในการวิจยัระความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กลไกการก ากบัดูแลกิจการดา้นผูมี้ส่วนร่วม ตน้ทุนตวัแทน และมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินใน

ประเทศไทยกบัมูลค่ากิจการซ่ึงวดัด้วยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนการทดสอบ

สมมติฐานกบัมูลค่ากิจการซ่ึงวดัดว้ยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยไ์ดน้ าเสนอเน่ืองจากไม่มีตวั

แปรใดท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวจิยั 
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ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการก ากบัดูแลกิจการดา้นผูมี้ส่วนร่วม ตน้ทุน

ตวัแทน และมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงินในประเทศไทยพบวา่ 

1. ตามแบบจ าลองการวดัมูลค่ากิจการโดยใช้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นเป็นตวั
แปรตามพบว่ามีเพียงตวัแปรสัดส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหาร
เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าของกิจการอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 

2. ตามแบบจ าลองการวดัมูลค่ากิจการโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ป็นตวัแปร
ตามพบวา่ ไม่มีตวัแปรอิระตวัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่ากิจการอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

 

4. การอภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการก ากบัดูแลกิจการด้านผูมี้ส่วนร่วม ประกอบด้วย  

ประธานฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประสบการณ์ของ

ประธานฝ่ายบริหาร เพศของประธานฝ่ายบริหาร อายุของประธานฝ่ายบริหาร การถือหุ้นของ

ประธานฝ่ายบริหาร จ านวนคณะกรรมการบริหาร  สัดส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะ

กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารเป็นคณะกรรมการบริหาร จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบ กบั

ตน้ทุนตวัแทนซ่ึงประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ค่าใช้จ่ายท่ี จ่ายให้แก่คณะผู ้บริหาร และมูลค่ากิจการซ่ึงประกอบไปด้วย อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นกบัอตัราผลต่อแทนต่อสินทรัพย ์ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีพบวา่มีเพียงตวั

แปรอิระในด้านสัดส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหารเพียงตวัแปรเดียวมีความ

สัมพนัธในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่ากิจการตามวธีิการวดัดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

เน่ืองจากการท่ีคณะกรรมการมีความเป็นอิสระมากก็จะสามารถบริหารงานได้ดว้ยความโปร่งใส 

ตรวจสอบไดแ้ละมีธรรมาภิบาลท่ีดีมีผลต่อความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของกิจการทั้งหมด ท า

ใหผ้ลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑดี์ส่งผลใหกิ้จการมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

 ขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆทางดา้นกลไกการก ากบัดูแลกิจการดา้นผูมี้ส่วนร่วม กบัตน้ทุนตวัแทน

ท่ีไม่ได้มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการนั้นสอดคล้องกบังานวิจยัของ Guo and Kumara (2012) ส่วน
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หน่ึงเกิดจากการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเป็นไปอยา่งเป็นระเบียบ

เช่น การแต่งตั้งผูบ้ริหารถาบนัการเงินจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

ท าให้มีการตรวจสอบคุณสมบติัก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง ซ่ึงกรณีน้ีจะแตกต่างจากกิจการหรือ

บริษทัทัว่ไปท่ีสามารถด าเนินการไดเ้องตามระเบียบขอ้บงัคบัของกิจการส่งผลให้กลไกการก ากบั

ดูแลกิจการของผูท่ี้มีส่วนร่วมในดา้นฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารกบัตน้ทุนตวัแทนของ

สถาบนัการเงินไม่ไดส่้งผลต่อมูลค่ากิจการ 

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นอีกว่า แนวคิดทางทฤษฎีตน้ทุนตวัแทนและทฤษฎีผูมี้

ส่วนไดเ้สียซ่ึงเป็นแนวคิดทางทฤษฎีของตะวนัตกไม่สามารถน าแนวคิดทางทฤษฎีน้ีมาใชอ้ธิบายได้

กับการศึกษาเร่ืองกลไกการก ากับดูแลกิจการของผู ้ท่ีมีส่วนร่วมในด้านฝ่ายบริหารและคณะ

กรรมการบริหารกบัตน้ทุนตวัแทนซ่ึงใชต้วัอยา่งเป็นสถาบนัการเงินในประเทศไทยได ้

 

5. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั จากผลการวิจยัคร้ังน้ีท่ีพบวา่ กลไกการก ากบัดูแลกิจการ

ของผูท่ี้มีส่วนร่วมในดา้นฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารกบัตน้ทุนตวัแทนไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการนั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากการแต่งตั้งฝ่ายบริหารของสถาบนั
การเงินจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงถือวา่เป็นหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินโดยเฉพาะ ดงันั้นหากน าแนวคิดดงักล่าวมาปรับใช้กบักิจการ
โดยทัว่ไปโดยให้มีสถาบนักลางหรือบุคคลท่ี 3 เห็นชอบกับการแต่งตั้งผูบ้ริหารของ
กิจการก็อาจส่งผลดีต่อการก ากบัดูแลกิจการให้เป็นในทิศทางท่ีดีและส่งผลต่อมูลค่า
กิจการท่ีดีดว้ยเช่นกนั 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปเพื่อให้ผลการศึกษามีความครบถว้นมากข้ึน อาจจะ
ต้องศึกษาโดยใช้ตวัอย่างจากประเทศอ่ืนมาศึกษาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาคร้ังน้ี 
นอกจากน้ีอาจจะศึกษาถึงการก ากบัดูแลกิจการของสถาบนัการเงินในดา้นอ่ืนเช่นการใช้
ดบันีวดัระดบัของการก ากบัดูแลกิจการเพื่อให้ทราบถึงความเขม้แข็งของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีจะส่งผลต่อมูลค่ากิจการของสถาบนัการเงิน 
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6. ข้อจ ากดัในการวจัิย 
7.1 จากข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า บางกรณี มีการด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการอ่ืนดว้ยเช่น คณะกรรมการอิสระ โดยรายไดท่ี้แสดงไดร้วมรายรับจากการ
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการอ่ืนด้วย ท าให้รายท่ีใช้ในการวิจยัไม่ได้มาจากการเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบเพียงอยา่งเดียว  

7.2 การมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีจ ากดัและสถาบนัการเงินบางส่วนไม่ไดจ้ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์ท าใหไ้ม่มีขอ้มูลเพียงพอเพื่อประกอบการวจิยั 
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การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
PURCHASE DECISION TO PHARMACEUTICAL PRODUCTS THROUGH ONLINE 

CHANNEL IN BANGKOK AREA AND PERIMETERS 
 

วรากร ประสีระตา 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (2) ความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑย์า
รักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) ความแตกต่างของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดย
สอบถามบุคคลท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ านวน 400 คน ซ่ึงวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และ
ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ สถานภาพโสด  
อายอุยูร่ะหวา่ง 31-35 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท 
ผลการวจัิยพบว่า 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพราะเหตุใดถึงซ้ือ และวิธีการช าระเงินท่ีแตกต่าง
กัน มี อิท ธิพลต่อการตัด สินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรคผ่าน ช่องทางออนไลน์ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และ
ด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, การซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรค, ช่องทางออนไลน์, จงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

 
 

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 

 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีการขายสินคา้ออนไลน์เร่ืองผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวยัท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 31-35 ปี นิยมเร่ิมท่ีจะใช้ยารักษาโรคเพื่อบรรเทาอาการหรือ
ป้องกนัโรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจาก ยารักษาโรคไดแ้บ่งออกเป็นแขนงต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นยารักษาโรคท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากหอ้งปฏิบติัการวจิยั สารสกดัจากสมุนไพรธรรมชาติ ท่ีช่วย
ในเร่ืองของการบรรเทาและรักษาท่ีแตกต่างกนั ท าให้ความกา้วหน้าของการรักษาโรคไปไกลมาก 
เพราะเคร่ืองมือในปัจจุบนันั้นทนัสมยัมากกวา่แต่ก่อนมาก ซ่ึงสรรพคุณท่ีใชรั้กษาโรคก็แตกต่างกนั
อยูท่ี่ฤทธ์ิของตวัยา ขนาด วิธีใช ้ของเด็ก หรือผูใ้หญ่ ซ่ึงไดร้ะบุประเภทยาต่างๆ วา่เป็นประเภทไหน 
ไม่วา่จะเป็น ยาอนัตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสามญัประจ าบา้น เป็นตน้ มีเลขท่ีผลิต ระบุวนัท่ีผลิต วนั
หมดอายอุยา่งชดัเจน และเป็นทะเบียนยาท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองอนุญาต 
 ในการจ าหน่ายสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคมีอยูห่ลากหลายประเภทในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์รูปแบบเม็ด ผลิตภณัฑ์รูปแบบน ้ า ผลิตภณัฑ์รูปแบบแคปซูล ผลิตภณัฑ์รูปแบบผง ซ่ึงมี
วธีิใชแ้ละขอ้ดีท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามประสิทธิภาพหรือผลลพัธ์ท่ีรักษาไม่ต่างกนั อยูท่ี่เลือกใช้
แบบไหนท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค ในปัจจุบนัการขายสินคา้ออนไลน์เร่ิมมีความนิยมมากข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นการสั่งซ้ือผ่านเวบ็ไซต์ ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ท าให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึนกว่าแต่ก่อน 
เพราะตอ้งไปซ้ือถึงท่ีหรือสาขาท่ีใกลจึ้งจะไดสิ้นคา้มาใช ้แต่การสั่งซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์
สามารถสั่งซ้ือได้ทัว่ประเทศ โดยสามารถจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ผ่านช่องทางไปรษณีย ์หรือ 
แมสเซนเจอร์ อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือ และช าระเงินไดง่้ายกว่าแต่ก่อน โดยไม่ตอ้งไปเลือกซ้ือ
ไกลๆ ใหเ้สียเวลา สามารถตอบสนองต่อวถีิการด าเนินชีวติของชาวเมืองในยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
และสามารถท าการประชาสัมพนัธ์สินคา้ต่างๆ โดยผา่นส่ือเพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเห็นสินคา้ไดโ้ดยง่าย 
อีกทั้งท าใหช่้องทางการสั่งซ้ือมียอดขายท่ีมากข้ึน และสามารถท าไดง่้ายและรวดเร็ว 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยา
รักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลต่างกนั 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ยผูใ้ชห้ลกั ประเภทของผลิตภณัฑ ์รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารจากแหล่งใด ความถ่ีในการซ้ือ เพราะเหตุใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ และวธีิการช าระ
เงินท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 
 1. เพื่อน าผลการวจิยัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไปใชเ้พื่อตอบสนองการขายสินคา้ออนไลน์ 

2. เพื่อน าผลการวิจัยของส่วนประสมการตลาดไปใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน ์
3. เพื่อน าผลการวิจยัของปัจจยัส่วนบุคคลน าไปใช้ในการตดัสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายใน
การจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุคือ อายขุองผูซ้ื้อผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
- สถานภาพ คือ สถานภาพของผูซ้ื้อผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
- รายไดต่้อเดือน คือ รายไดต่้อเดือนของผูซ้ื้อผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
- อาชีพ คือ อาชีพของผูซ้ื้อผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
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2. พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั คือ ผูท่ี้ใชผ้ลิตภณัฑย์ารักษาโรคท่ีซ้ือผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
- ประเภทของผลิตภณัฑ์ คือ ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคผา่น
ช่องทางออนไลน์ 
- รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด คือ แหล่งขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อรับรู้ข่าวสารเพื่อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑย์า
รักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
- ความถ่ีในการซ้ือ คือ จ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีซ้ือผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
- เพราะเหตุใดถึงซ้ือ คือ สาเหตุหลกัท่ีซ้ือผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ คือ ผูท่ี้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
- วิธีการช าระเงิน คือ ช่องทางการช าระเงินของผูซ้ื้อท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
3. ส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ผลิตภณัฑย์ารักษาโรคท่ีขายผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
- ดา้นราคา คือ ราคาของผลิตภณัฑย์ารักษาโรคท่ีขายผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
- ด้านช่องทางการจ าหน่าย คือ ส่ือต่างๆ เช่น Line, Facebook และ Website/ App ท่ีจ  าหน่าย
ผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
- ด้านการส่งเสริมการขาย คือ โปรโมชั่น สินค้าใหม่ และมีความน่าสนใจกับผู ้บริโภคท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑย์ารักษาโรคผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

ตัวแปรอสิระ                                                                                               ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

   - ดา้นผลิตภณัฑ์ 
   -  ดา้นราคา 

   -  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

   -  ดา้นการส่งเสริมการขาย 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั  
- ประเภทของผลิตภณัฑ์ 
- รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- เพราะเหตุใดถึงซ้ือ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ 
- วธีิการช าระเงิน 

 
การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ยารักษา
โรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

- อาย ุ
- สถานภาพ 
- รายไดต่้อเดือน 
- อาชีพ 
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ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่
กับการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินค้า ซ่ึงท า
ผูบ้ริโภคจะใชก้ระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากในการเขา้สู่ของกระบวนการการบริโภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วและเด็ดขาดนั้นข้ึนอยูก่บั
ระดบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลซ่ึงผูบ้ริโภคถือว่า เป็น (Dynamic Decision 
Making—DM(ท่ีมีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีการรับรู้ท่ีดี และจากการศึกษาของ Gribble, Falciglia, 
Devis, and Couch(2003,pp. 100-103( พบว่า การตดัสินบริโภคในชนิดของอาหารเพื่อลดน ้ าหนัก
นั้นเกิดจากการเรียนรู้และการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบติัแต่ละ
ชนิดและตราของผลิตภณัฑอ์าหารนั้นๆดว้ย 
  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา อาย ุ26-
30 ปี คิดเป็นร้อยละ40.47 อายุ 36 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.25 และน้อยท่ีสุด อายุ 20-25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 4.50 
 2. สถานภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.75 
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 42.50 และหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 6.75 
 3. รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 25,000-35,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.25 มีรายได้
ต่อเดือน 35,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.75 และมีรายไดต่้อเดือน 15,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 5.50  
 4. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น 
ร้อยละ 51.50 มีอาชีพขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 32.75 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย  
คิดเป็นร้อยละ 9.75 และมีอาชีพนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.00 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 1. ผู้ใช้หลัก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูใ้ช้หลกั คือ พ่อแม่ และ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 
37.25 ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 17.25 และคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 8.25 
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 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบแคปซูล คิดเป็นร้อยละ 
48.50 รูปแบบน ้า คิดเป็นร้อยละ 31.00 รูปแบบเมด็ คิดเป็นร้อยละ 12.50 และรูปแบบผง คิดเป็นร้อย
ละ 8.00 
 3. แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ รับรู้ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
โทรทศัน์/ วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 40.50 จากนิตยสาร/ วารสาร คิดเป็นร้อยละ 30.75จากการบอกกล่าว
จากเพื่อนหรือคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 16.25 และ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
12.50 
 4. ความถี่ในการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ 3-4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
43.50ซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ซ้ือน้อยกว่า 1 คร้ัง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
และซ้ือมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.25  
 5. เหตุผลที่ซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะ สามารถเปรียบเทียบ
ขอ้มูลและราคาของผลิตภณัฑไ์ดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 41.50 ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย คิดเป็นร้อย
ละ 36.00 มีส่วนลดท่ีน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 11.25 และ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นไปดว้ยความ
สะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 11.00 
 6. ผู้ที่มีอทิธิพลในการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกครอบครัว/ ญาติ คิดเป็นร้อย
ละ 47.75 บล็อกเกอร์ด้านรีวิวผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 32.50 เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 
ดารา/ นกัแสดง คิดเป็นร้อยละ 3.75 
 7.วิธีการช าระเงิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช าระผ่านธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 52.25 
ช าระปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 36.25 และ ช าระผา่นบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 11.50  
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์รูปแบบแคปซูลคิดเป็นร้อย
ละ 55.25 ซ้ือผลิตภณัฑ์รูปแบบน ้ า คิดเป็นร้อยละ 27.25 และซ้ือผลิตภณัฑรู์ปแบบเมด็คิดเป็นร้อยละ 
17.50 
 2. ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ ์301-500 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 
ร้อยละ 47.50 ราคาท่ีซ้ือ 501 บาทข้ึนไปต่อช้ิน คิดเป็นร้อยละ 42.25 และราคาท่ีซ้ือน้อยกว่า 300 
บาทต่อช้ิน คิดเป็นร้อยละ 10.25 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก Facebook คิดเป็น 
ร้อยละ 50.50 Website / App คิดเป็นร้อยละ 34.50 และ Line คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 4. ด้านการส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจสินคา้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
54.25 มีความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 30.00 และโปรโมชัน่ คิดเป็นร้อยละ 15.75 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
อาย ุ  X 

สถานภาพ  X 

รายไดต่้อเดือน √  
อาชีพ  X 

พฤติกรรมของผู้บริโภค สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ผูใ้ชห้ลกั  X 

ประเภทของผลิตภณัฑ ์  X 
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด  X 
ความถ่ีในการซ้ือ  X 
เพราะเหตุใดถึงซ้ือ √  
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือ  X 
วธีิการช าระเงิน √  

ส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ ์ √  

ราคา  X 
ส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ช่องทางการจ าหน่าย √  
การส่งเสริมการขาย √  
 
หมายเหตุ 
1. เคร่ืองหมาย √ หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2. เคร่ืองหมาย X หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
 
 

การอภิปรายผล 
ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัวรรณ  เยาวสังข ์ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยั
ท่ีส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ในดา้น
ปัจจยัทางการตลาด ในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี” พบวา่รายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การใชแ้ละปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคด้านเหตุผลท่ีซ้ือ และวิธีการช าระเงินท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ยารักษาโรคผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 

 
ข้อเสนอแนะ 

รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการขายจึงมีส่วนส าคญัส าหรับ
ผูผ้ลิต เพื่อให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้มากข้ึน สร้างยอดขายและรายได้มากข้ึนผ่านกลยุทธ์
ทางดา้นการขายสินคา้แบบออนไลน์ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาและท าแบบสอบถามการซ้ือสินคา้ช่องทางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ช่องทางออนไลน์เพราะ
จะไดเ้ก็บขอ้มูลว่าส่วนใดมีปริมาณมากกว่ากนั ซ่ึงมีแนวโน้มต่อการขายสินคา้แบบออนไลน์ใน
ปัจจุบนัจะไดป้รับปรุงและพฒันาการขาย ส่งเสริมทางการตลาดต่างๆ ใหส้ามารถขายไดจ้  านวนมาก
ข้ึนสะดวก และรวดเร็วต่อการซ้ือขายมากยิง่ข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่การสั่งซ้ือ
สินคา้แบบออนไลน์มีวิธีการสั่งซ้ือท่ีจะไดรั้บสินคา้อยา่งแน่นอน และรวดเร็วกวา่ไปหาเลือกซ้ือเอง
ในสถานท่ีต่างๆ 
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การตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามันปตท. ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

THE DECISION TO BUY COFFEE FROM CAFE AMAZON IN PTT  GAS  FUEL 
STATION AROUND BANKOK AND URBAN AREA 

 

ราตรี  บัวขาว 
นกัศึกษา โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program 2/1  

กลุ่มท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามันปตท. ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2( ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (3( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

กาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. 

จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้

โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการหาความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ เฉ ล่ียระหว่าง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้

เฉล่ีย 15,000-20,000 บาท ในการซ้ือกาแฟสดส่วนใหญ่ซ้ือบริโภคเอง และน าไปด่ืมระหว่างการ

เดินทาง เหตุผลในการเลือกซ้ือเน่ืองจากช่ืนชอบในรสชาติ  รสชาติท่ีนิยมด่ืมคือ คาปูชิโน่ แบบเยน็ 
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ราคาท่ีสามารถซ้ือได ้35-45 สะดวกซ้ือท่ีหน้าร้าน ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลข่าวสารจากป้ายโฆษณา
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ค าส าคัญ: กาแฟสด , อเมซอน , การตดัสินใจ  

 

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. 

 

บทน า 

ปัจจุบนัร้านกาแฟสดในเมืองไทยยงัมีอนาคตสดใส  เน่ืองจากอตัราการด่ืมกาแฟต่อคนยงัต ่า

มากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ดว้ยเหตุน้ี  ปตท. ได้เล็งเห็นถึงโอกาส

ทางการธุรกิจท่ีจะน าเอาร้านกาแฟท่ีมีมาตรฐานมาให้บริการภายในสถานีบริการ   โดยมี
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วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับสถานีบริการ สามารถตอบสนอง Life Style ของ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งครบถว้น Café Amazon จึงถือก าเนิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

ช่ือ Café Amazon มีท่ีมาจาก  แหล่งกาแฟท่ีมีช่ือเสียงของโลก คือประเทศบราซิลซ่ึงเป็นตน้

ต ารับแห่งกาแฟ  ผนวกกับ เม่ือคิดถึงป่า Amazon ก็จะคิดถึงความร่ม ร่ืนของธรรมชาติอัน

ประกอบดว้ยแมกไมแ้ละเสียงน ้ าไหลท่ีให้ความร่มเยน็  Café Amazon มีแนวคิดท่ีอยากให้เป็นร้าน

กาแฟท่ีสามารถนัง่พกัผ่อนระหว่างการเดินทาง หรือเป็นแหล่งนดัพบของกลุ่มผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ี

นิยมด่ืมกาแฟท่ีมีรสชาติอร่อยเขม้ขน้ พร้อมบรรยากาศเยน็สบายดว้ยร่มไมล้อ้มรอบ 

ปี 2545 -2547 เร่ิมสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน โดยในระยะแรกมีการ

ขยายสาขาไปยงัสถานีบริการต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งเส้นทางหลกัท่ีจะมุ่งไปสู่

จงัหวดัในภาคต่างๆ  และต่อมาไดข้ยายไปสู่ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซ่ึง

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกน้ี Café Amazon มีสาขามากกวา่ 100 สาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 

ต่อมาในปี 2547 – 2550 เป็นยุคท่ี Café Amazon สามารถขยายและเพิ่มจ านวนสาขาไปกับ

สถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ท่ีไดมี้การปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้มีความทนัสมยั รวมทั้งไดมี้การปรับ

พื้นท่ีบริเวณโดยรอบของห้องน ้ าใหเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียว  จึงเป็นโอกาสท่ีท าใหร้้านกาแฟ Café Amazon 

ภายในสถานีบริการ ปตท. ท าหน้าท่ีเป็นเสมือน “ห้องรับรองแขกผูม้าเยือน” ของสถานีบริการ

น ้ามนั ปตท. และในปี 2550 Café Amazon เป็นร้านกาแฟมีสาขาจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทยถึง 

230 สาขา 

ต่อมา Café Amazon เห็นว่า ฐานลูกค้าไม่ได้จ  ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนเดินทางอีกต่อไป 

ดังนั้ น  ปตท. จึงเร่ิมขยายธุรกิจออกสู่ภายนอกสถานีบริการภายใต้ระบบ Franchise เพื่อให้

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง และยงัช่วยให้สามารถขยายฐานธุรกิจออกไป

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย Café Amazon ไดเ้ร่ิมขาย Franchise ให้กบัผูส้นใจและบุคคลทัว่ไปตั้งแต่เดือน

เมษายน 2555 ท่ีผ่านมา ซ่ึงพื้นท่ีเป้าหมายจะเน้นท าเลท่ีเป็น Discount Store อาคารส านักงาน 

โรงพยาบาล สถานศึกษา และในหน่วยงานราชการต่างๆ 

ปัจจุบนั Café Amazon ไดข้ยายสาขาทั้งในและนอกสถานีบริการ รวมกวา่ 1,000 สาขา ทั้งใน

ประทศและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศกมัพูชา  

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเนน้ท่ีจะศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ใน
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สถานีบริการน ้ ามนั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีได้

ไปพฒันา ปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนั และเป็นแนวทางในการก าหนดกล

ยทุธ์ิทางการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ
สด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กาแฟสด อเม 

3. ซอน ในสถานีบริการน ้ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนัปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการ
น ้ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

2. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

3. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานี
บริการน ้ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

4. ผูว้ิจยัท าการศึกษาเฉพาะส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟ
สด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้
ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนัปตท. ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคหลกั , รสชาติ , เหตุผล , ผูมี้อิทธิพล , 
สถานท่ี , ช่วงเวลา และ วิธีการบริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 
อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย รูปแบบ ,  ราคา ,  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือการแฟสด อเมซอน ใน
สถานีบริการน ้ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อน าผลข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับใช้และท าการตลาดให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระกอบการท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟสด 
4. เพื่อน าผลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด อเมซอน ใน

สถานีบริการน ้ ามนัปตท.  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีไดจ้ากการศึกษา
ไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบทางการตลาด 

5. เพื่อน าผลขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและก าหนดกลยุทธ์ิทางการตลาดเพื่อ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั ส าหรับผูป้ระกอบการ
ธุรกิจกาแฟสดและผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของผูท่ี้
ตอ้งการศึกษาต่อ 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

825 
 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์  

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใช้

หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจาก

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ  รายได ้

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

Who  ใครเป็นผูบ้ริโภคหลกักาแฟสด อเมซอน 

What กาแฟสด อเมซอน รสชาติใดท่ีผูบ้ริโภคนิยมด่ืม 

Why ท าไมผูบ้ริโภคเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน 

Whom ใครคือผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด 

Where ผูบ้ริโภคตอ้งการด่ืมกาแฟสดท่ีไหน 

When ผูบ้ริโภคตอ้งการด่ืมกาแฟสดเม่ือไร 

How ผูบ้ริโภคน ากาแฟสดไปบริโภคอยา่งไร 

ส่วนผสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการ
น ้ ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ 

Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา่พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของ

บุคคล หรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้ คือ บุคคลท่ีมี

พฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยูใ่นล าดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะ

เลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสาร ในแบบเดียวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล

(Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการ

ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน และได้น ามา

ประยุกตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารวา่ ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จะมีความสนใจต่อ

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ี

ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิด

ความต้องการ ส่ิงกระตุ้นท่ีผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า 

(Buyer’s Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค จะ

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้

อยู่ท่ีมีส่ิงมากระตุน้ท าให้เกิดความตอ้งการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase 

Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อา้งถึงใน ชยัณรงค ์ทรายค า, 2552 หนา้ 8)  

ทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม

การตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์

ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปวีณา  วงศง์ามใน (2554)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ การตดัสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานี

บริการน ้ ามนัปตท. ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ตวัอยา่งเป็นผูอ้าศยั

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนท่ีสถานีบริการน ้ ามนั

ปตท. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างน้อยจ านวน 1 คร้ัง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

2. พฤติกรรมผู้บริโภค 

อริสรา  วิริยะวารี (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการ

ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ซ้ือกาแฟเย็น ประเภทคาปูชิโน่  รสชาติหวานมนั มาใช้บริการในร้านกาแฟสด ในสถานีบริการ

น ้ ามนั 1-2 คร้ังหรือน้อยกว่านั้ น ใน 1 สัปดาห์  ค่าใช้จ่ายคร้ังละ 50-100 บาท  เหตุผลท่ีเลือกใช้

บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการน ้ ามนั เพราะมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายภายในสถานีบริการ

น ้ามนัและมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการของร้านกาแฟสดในสถานีบริการน ้ามนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาด  

จารุ ประภาส (2548)  ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่จะชอบบริโภคกาแฟสด

ท่ีมีรสชาติเขม้ข้น มีกล่ินหอม เมล็ดกาแฟสดมีความสะอาดปลอดภยัมีเคร่ืองหมายยอมรับ และ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบบริโภคกาแฟสดท่ีร้านการแฟสดท่ีติดแอร์และตกแต่งร้านอย่างสวยงาม

เหมาะส าหรับการพกัผอ่น โดยปกติผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือกาแฟสดเยน็ท่ีหา้งสรรพสินคา้ และจะ

ชอบบริโภคกาแฟสดในช่วงเวลา 6.01 น. – 12.00 น. ส่วนและปริมาณการบริโภคเฉล่ีย 1 แกว้ ต่อ

วนั 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภค  
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ด้านผลิตภัณฑ์: ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ซ่ึงผูบ้ริโภคเน้นท่ี 

คุณภาพของเมล็ดกาแฟ ตอ้งสะอาดและมีเคร่ืองหมายรับรอง กาแฟสดมีรสชาติเขม้ขน้ มีกล่ินหอม

น่าบริโภค   

ดา้นราคา: ผูบ้ริโภคกาแฟสดใหค้วามส าคญัดา้นราคาของผลิตภณัฑใ์นระดบัปานกลาง 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย: ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัท่ีมาก โดยเนน้ท่ีร้านกาแฟสดตอ้ง

ตกแต่งสวยงามเหมาะส าหรับการพกัผ่อน มีความสะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ มีพนักงานท่ี

บริการสุภาพเรียบร้อย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด: ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลางแต่ผูบ้ริโภคตอ้งการ

ใหเ้จา้ของร้านมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือก ซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามันปตท. ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ี

อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง

โดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล

โดยตรง วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล, พฤติกรรมของผูบ้ริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด 

และการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic( และสถิติอ้างอิง 

(Inferential statistic( คือ t-Test, F-Test, One Way ANOWA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความ

แตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามันปตท. ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศเป็นเพศหญิงจ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 เป็น

เพศชายจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 210 คน คิด

เป็นร้อยละ 52.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50  และอายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 

216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมามีสถานภาพแต่งงาน จ านวน  154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50  

และหยา่ร้างจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรีจ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาอยู่ในระดบัปริญญาโท  90 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.50 และต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาเป็นเจา้ของกิจการ 43 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.75 และนักศึกษาจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีรายได้

ระหวา่ง 15,000-20,000 บาทจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมา 20,001-30,000 บาท 

จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ 30,001-40,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 

ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟสดเพื่อน าไปบริโภคเอง จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 รองลงมาซ้ือให้

เพื่อน 75 คน คิดเป็นร้อยละ  18.75 และซ้ือให้คนในครอบครัว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  8.50   

ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟสดรสชาติ คาปูชิโน่ จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ  26.75 รองลงมารสชาติ เอส

เพรสโซ่ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และมอคค่า จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

เหตุผลในการซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานบริการน ้ ามนั ส่วนใหญ่ซ้ือเน่ืองจากรสชาติอร่อย 

จ านวน  200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  รองลงมาเน่ืองจากมีความสะดวก จ านวน 174 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.50 และเน่ืองจากราคาถูก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  6.50  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพื่อน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.50  รองลงมาเป็นสมาชิกในครอบครัว จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ  42.00  และดารานกัแสดง 

34 คน คิดเป็นร้อยละ  8.50  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟสดท่ีมีร้านตั้งอยู่ในสถาน
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บริการน ้ามนั จ  านวน  258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50  รองลงมาซ้ือในร้านท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้ท างาน 73 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.25 และซ้ือในร้านท่ีตั้งอยู่ใกลบ้า้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75   ช่วงเวลาส่วน

ใหญ่ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการด่ืมกาแฟสดมากท่ีสุดเป็นช่วงเวลาเช้าก่อนเขา้ท างาน จ านวน 

225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25  รองลงมาเป็นช่วงบ่ายหลงัทานอาหารกลางวนั 123 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.75 และช่วงเยน็หลงัเลิกงาน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ด่ืมกาแฟสดบนรถระหว่างเดินทาง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00  รองลงมาด่ืมขณะ

ท างานท่ีโต๊ะท างาน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และนัง่ด่ืมท่ีร้าน จ านวน 52 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13 ตามล าดบั 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางกจากการส ารวจพบว่า ในด้าน

ผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือกาแฟสดแบบเยน็มากท่ีสุด จ านวน 257 คน คิด

เป็นร้อยละ 64.25 รองลงมาแบบป่ัน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และแบบร้อน 41 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 10.25 ตามล าดบั ในดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามสามารถซ้ือกาแฟสดไดใ้นราคา  35-45 บาท 

จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50  รองลงมาราคา 36-50 บาท จ านวน  115 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.75 และ 51-55 บาท จ านวน  81 คน คิดเป็นร้อยละ  20.25 ตามล าดบั  ในด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสะดวกซ้ือท่ีหน้าร้าน จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 

รองลงมาสะดวกท่ีจะโทรสั่งแลว้รับสินคา้ท่ีหน้าร้านจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และโทร

สั่งให้ส่งท่ีท างานจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั ในดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลข่าวสารจากป้ายโฆษณาหน้าร้านมากท่ีสุด จ านวน 193 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาทราบขอ้มูลจากเพื่อน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และ

ทางโทรทศัน์ จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ตามล าดบั 

 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

831 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจ 

กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลการวิจยั

พบว่ารสชาติมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดมาท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.37 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.81 คะแนน  รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสดในสถานบริการ

น ้ ามนัเน่ืองจากมีความสะดวกเม่ือตอ้งกานด่ืมกาแฟระหว่างเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 4.17 คะแนน มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 คะแนน   ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัคุณภาพเมล็ดกาแฟ มี

ค่าเฉล่ีย  4.14 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 คะแนน และราคามีผลต่อการตดัสินใจของ

ผู ้บ ริโภค มีค่าเฉ ล่ีย  4.01 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 คะแนน ตามล าดับ  ความ

หลากหลายของรสชาติมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.88 คะแนน มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 คะแนน 

 
สรุปผลการวจัิย  

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ

โสด มีการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได1้5,000-20,000 บาท 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ด้านข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 

พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟเพื่อบริโภคเอง  รสชาติท่ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ คาปูชิโน่  เหตุผลท่ีเลือกซ้ือกาแฟสดในร้าน ค่าเฟ่อเมซอน

เน่ืองจากมีรสชาติอร่อย  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือกาแฟสดคือเพื่อน และส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ

กาแฟสด ค่าเฟ่อเมซอน ท่ีมีร้านอยูใ่นสถานบริการน ้ามนั  ช่วงเวลาท่ีตอ้งการด่ืมกาแฟมากท่ีสุดเป็น

ช่วงเชา้ก่อนเขา้ท างาน และส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟสดแลว้น าไปด่ืมบนรถระหวา่งเดินทาง 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

400 คน 
พบว่าทางด้านผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกด่ืมกาแฟสดแบบเย็น  

ด้านราคา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะสามารถซ้ือได้  35-45 บาทต่อแก้ว ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สะดวกท่ีจะซ้ือท่ีหนา้ร้าน และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทราบข่าวสารขอ้มูลของกาแฟ

สด อเมซอน จากป้ายโฆษณาหนา้ร้าน 

 
สรุปผลการวเิคราะห์ด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด ค่าเฟ่อเมซอน ในสถานบริการน า้มัน

ปตท.ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 
พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับรสชาติของกาแฟมากท่ีสุด   รองลงมาคือความ

สะดวกในการซ้ือเม่ือตอ้งการด่ืมกาแฟ  และในดา้นความหลากหลายของรสชาติกาแฟมีผลต่อการ

ตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ , อายุ , 

สถานภาพ , ระดบัการศึกษา , อาชีพ และ รายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญั 0.0000 , 0.0062 , 0.0000 , 0.0000 , 0.0001 , 0.0002 ตามล าดบั ซ่ึงมี
ค่านยัส าคญัทางสถิติต ่ากวา่ 0.05 ผูว้จิยัจึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภค จากการวิจยัพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค

หลกั , รสชาติ ,ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ , สถานท่ีตั้งของร้าน , ช่วงเวลา  และ วิธีการ

บริโภค ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั

ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญั 0.0000 , 

0.0001 , 0.0000 , 0.0046 , 0.0000 , 0.0184 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านยัส าคญัทางสถิติต ่ากวา่ 0.05 ผูว้จิยัจึง

ยอมรับสมมติฐาน ส่วน  เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามันปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด จากการวจิยัพบวา่ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

รูปแบบของกาแฟ , ราคา , ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.0000 , 0.0060 , 0.0004 , 

0.0000 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านยัส าคญัทางสถิติต ่ากวา่ 0.05 ผูว้จิยัจึงยอมรับสมมติฐาน 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

833 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ t-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.0062 สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.0001 สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-Test 0.0002 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
ผูบ้ริโภคหลกั F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
รสชาติ F-Test 0.0001 สอดคลอ้ง 
เหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-Test 0.2376 ไม่สอดคลอ้ง 
ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
สถานท่ีตั้งร้าน F-Test 0.0046 สอดคลอ้ง 
ช่วงเวลา F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
วธีิการบริโภค F-Test 0.0184 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด 
รูปแบบของกาแฟ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ราคา F-Test 0.0060 สอดคลอ้ง 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย F-Test 0.0004 สอดคลอ้ง 
การส่งเสริมการตลาด F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 

 

อภิปรายผล 

จากการวจิยัพบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก เพศ , อายุ , สถานภาพ , ระดบัการศึกษา , อาชีพ และ รายได้ ท่ี
แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั  ผลงานวิจยัของ 
ร.ต.ณัฐวฒัน์  ช่ืนอารมณ์ (2551) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 
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เพศ มีผลต่อ สถานท่ีเลือกซ้ือ และความถ่ีในการด่ืม ระดบัการศึกษามีผลต่อ เหตุผลหลกัในการซ้ือ 
และความถ่ีในการด่ืม อาชีพ มีผลต่อ เหตุผลหลกัในการซ้ือ และความถ่ีในการด่ืม รายได ้มีผลต่อ 
เหตุผลหลกัในการซ้ือ สถานท่ีเลือกซ้ือ และความถ่ีในการด่ืม ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อ เหตุผลหลกั
ในการซ้ือ สถานท่ีเลือกซ้ือ และความถ่ีในการด่ืม ด้านราคา มีผลต่อเหตุผลหลักในการซ้ือ และ
ความถ่ีในการด่ืม ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อ เหตุผลหลกัในการซ้ือ และคามถ่ีในการด่ืม 
ดา้นส่งเสริมการขายมีผลต่อ เหตุผลหลกัในการซ้ือ สถานท่ีเลือกซ้ือและความถ่ีในการด่ืม 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคหลกั , รสชาติ, ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ , สถาน

ท่ีตั้งร้าน , ช่วงเวลา และ วิธีการบริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด 

อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพช็รรัตน์  ยิม้เจริญ (2550) ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟสดมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีดีจะจูงใจ

ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้ าในแต่ละวนั และบางคร้ังอาจมีการซ้ือมากกวา่ 1 แกว้ ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้มาใน

ร้าน และสาเหตุท่ีด่ืมกาแฟสด มีความแตกต่างกนัตามปัจจยัทางการตลาด 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ รูปแบบของกาแฟ , ราคา , ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 

การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟสด อเมซอน ในสถานี

บริการน ้ ามนัปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ชนิดา  ตุงคะเศวต (2553)   จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ

ท่ีมีผลต่อระดบักรตดัสินใจของกลุ่มผูใ้ช้บริการร้านกาแฟในสถานีบริการน ้ ามนั ถนนพหลโยธิน

และมิตรภาพ พบว่ากลุ่มผูเ้ขา้ใช้ร้านกาแฟของสถานีบริการน ้ ามนันั้นไดใ้ห้ความส าคญั โดยปัจจยั

ด้านสถานท่ีเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเน้นในเร่ืองของความสะอาดของร้านทั้งภายในและ

ภายนอก ภาชนะท่ีใชแ้ละรวมถึงอุปกรณ์ในการใชง้าน อนัดบัสองคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่นั้นให้ความส าคญัในเร่ืองของวตัถุดิบท่ีใชเ้ช่นเมล็ดกาแฟตอ้งมีคุณภาพดี จึงท าใหก้าแฟมี

รสชาติกลมกล่อมและหอมชวนให้อยากด่ืม อนัดบัท่ีสามจะเป็นปัจจยัทางด้านส่งเสริมการตลาด 

ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัในเร่ืองของพนกังานท่ีให้บริการ กล่าวคือตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของเมนู

ต่างๆและสามารถแนะน าลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ อนัดับสุดท้ายคือปัจจยัทางด้านราคา 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองความเหมาะสมของราคาตอ้งไม่เกิน 45 บาท ในกรณีของร้านกาแฟ

ท่ีใชพ้ื้นท่ีในสถานีบริการน ้ามนั 
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ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียระหว่าง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้

เฉล่ีย 15,000-20,000 บาท ในการซ้ือกาแฟสดส่วนใหญ่ซ้ือบริโภคเอง และน าไปด่ืมระหว่างการ

เดินทาง เหตุผลในการเลือกซ้ือเน่ืองจากช่ืนชอบในรสชาติ ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟเยน็ รสชาติคาปูชิโน่   

ดงันั้นควรมีการก าหนดกลยทุธ์ิทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว  

2. กาแฟท่ีผูบ้ริโภคนิยมด่ืมมากท่ีสุดคือ คาปูชิโน่ รองลงมาคือ เอสเพรสโซ่  ดงันั้นควร

รักษาคุณภาพของกาแฟ และ ก าหนดกลยุทธ์ิทางการตลาดให้สอดคลอ้ง รวมถึงการบริหารสต็อก

วตัถุดิบในการท ากาแฟใหเ้พียงพอ  

3. ช่วงเวลาท่ีมีผูบ้ริโภคกาแฟมากท่ีสุดคือช่วงเช้า  ช่วงเวลาดังกล่าวควรมีพนักงานคอย

ให้บริการลูกค้าเพียงพอต่อความต้องการเพื่อไม่ให้เกิดการรอคอยซ่ึงอาจท าให้ลูกค้ารู้สึกไม่

ประทบัใจและไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคกาแฟสด อเมซอน ในสถานีบริการน ้ ามนั

ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ฉะนั้นผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไป 

ควรท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ครอบคลุมมากข้ึน และ

ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ยโดยสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภค เพื่อให้

ไดข้อ้มูลเชิงลึกและมีความละเอียดมากข้ึน 
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การตัดสินใจเลือกซ้ือน า้อดัลมทีไ่ม่มีส่วนผสมของน า้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
SOFT DRINKS NON-SUGAR PURCHASING DECISION OF CONSUMERS 

IN  BANGKOK 
 

ชวลัลกัษณ์  จันทร์เพญ็ 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าอัดลมท่ีไม่ส่วนผสมของน ้ าตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร  (2(  ความ
แตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาล  
ในเขตกรุงเทพมหานคร (3(  ความแตกต่างของปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีท างาน และอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 5 เขต 
ได้แก่  ดินแดง  พญาไท  ปทุมวนั  ราชด าริและห้วยขวาง รวม 409  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  และทั้งส้ินจ านวน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าต ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 
t-Test, F-Test,   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ (MRA)  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
           จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 26-35  ปี สถานภาพ
โสด  มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  เป็นพนักงานบริษัทเอกชน   มีรายได้ระหว่าง 
15,001-25,000 บาท  อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, ท่ีอยู่ และจ านวน
สมาชิกในครอบครัวท่ี แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่ส่วนผสมของ
น ้าตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนอายแุละรายได ้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

  
2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคหลกัในการเลือกซ้ือ, เหตุผลทัว่ไปในการเลือกซ้ือ

ยี่ห้อน ้ าอดัลมในการเลือกซ้ือ,ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจและสถานท่ีเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการ



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

838 
 

ตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 แต่
ความถ่ีในการซ้ือบริโภคไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่ส่วนผสมของน ้ าตาล  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3. ปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ยี่ห้อน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล, ราคา ,ผูมี้อิทธิพลต่อ

การตดัสินใจ, ช่องทางในการเลือกซ้ือและการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ:  การตดัสินใจซ้ือ, น ้าอดัลมท่ีมีส่วนผสมของน ้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 non-
sugar 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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ความเป็นมาและความส าคัญ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีลกัษณะภูมิอากาศร้อน  ซ่ึงในแต่ละภูมิภาคของไทยนั้นส่วน

ใหญ่มีอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งสูงและมีความแหง้แลง้  บางฤดูกาลในหลายจงัหวดัขาดแคลนน ้าซ่ึงเอาไว้

ส าหรับเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวนัและเพื่อบริโภค  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงเป็นภูมิภาคซ่ึง

ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศท่ีค่อนขา้งสูงและแห้งแล้งน้ีมากท่ีสุดของประเทศไทย  แต่

เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความต่ืนตวัและห่วงใยต่อปัญหาของสภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศ

มากข้ึน  และรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนท่ีก าลงัประสบอยูภ่ยัพิบติัจากสภาพอากาศใน

สภาวะขาดแคลนน ้ าบริโภคขณะน้ี  ผูบ้ริโภคหลายท่านจึงมองหาทางเลือกท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหา

จากสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนน้ี  โดยการหาเคร่ืองด่ืมไวส้ าหรับบริโภคเพื่อดบักระหายและช่วยผ่อน

คลายความร้อน  พร้อมกบัตอ้งการมองหาเคร่ืองด่ืมท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตนเองไปดว้ย  

ผูบ้ริโภคหลายท่านเร่ิมมองเห็นความส าคญัของสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะการเลือกท่ีจะไม่บริโภค

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีอาจจะมีผลท าให้อุณหภูมิของร่างกายนั้นเพิ่มข้ึนสูงตามสภาพของอากาศ

มากกวา่เดิม  มองหาสถานท่ีออกก าลงักายเพื่อผอ่นคลายความร้อนเช่น การวา่ยน ้ า  ดงันั้นน ้ าอดัลม

ท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลในสภาวะอากาศของประเทศไทยท่ีค่อนข้างสูงในขณะน้ี  ท าให้

ประชากรส่วนใหญ่เลือกท่ีจะซ้ือบริโภคเก็บไวใ้นครัวเรือนเพื่อด่ืมดบักระหาย  น ้ าอดัลมท่ีไม่มี

ส่วนผสมของน ้ าตาลจึงเขา้มามีบทบาทและความส าคญัเพิ่มมากข้ึนเพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคบาง

ท่านหนัมาดูแลสุขภาพกนัอยา่งมากข้ึน  และในบางขณะจึงกลายเป็นกระแสนิยมเน่ืองจากไดมี้การ

รับรู้ข่าวสารจากส่ือโฆษณา  ค าแนะน าจากเพื่อน  เพราะไม่มีใครอยากเจ็บป่วยจากสภาพอากาศท่ี

บางคร้ังร่างกายของคนเราบางคนอาจรับมือไม่ไหวและเข้าโรงพยาบาลด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่ม

สูงข้ึน  ท าให้ผูบ้ริโภคมุ่งหันมาให้ความส าคญักบัสุขภาพในเชิงป้องกนัและบรรเทามากกว่าการ

ตอ้งเขา้ไปรับการรักษา  และยงัให้ความส าคญักบัการดูแลภาพลกัษณ์ของตนเองทั้งจากภายในและ

ภายนอกโดยเฉพาะเนน้ดา้นของรูปร่างและความสวยงาม   เพราะตอ้งการดูแลบุคลิกภาพของตนเอง

เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในของคนในสังคม  รวมถึงในปัจจุบนัอายุเฉล่ียของประชากรในประเทศไทยมี

อายเุฉล่ียท่ียนืยาวมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม  ท าใหผู้บ้ริโภคยิง่ตอ้งใหค้วามส าคญัในการดูแลสุขภาพมากข้ึน

เช่นกนั   เพื่อช่วยส่งเสริมบุคคลภาพของตนใหทุ้กช่วงวยัด าเนินไปอยา่งมีความสุข,มีสุขภาพท่ีดี 

             ในกรุงเทพมหานครการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มสูงมากข้ึน  การเขา้

กลุ่มสังคมของประชากรวยัต่างๆมีเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากสังคมมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่ง
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รวดเร็วและก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในกลุ่มร้านคา้อาหาร,เคร่ืองด่ืมเติบโตและแข่งขนักนัอยา่งรวดเร็ว 

รวมถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมปราศจากน ้ าตาลหรือมีน ้ าตาลน้อยจึงเป็นท่ีได้รับความนิยมในขณะน้ี 

รวมทั้งอาหารท่ีมีสัดส่วนของน ้ าตาลและไขมนัต ่า โดยการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีส่วนผสมของ

น ้าตาล  เคร่ืองด่ืมท่ีเล่ียงน ้ าตาลหรือมีส่วนผสมของน ้าตาลนอ้ย  ดงันั้นน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของ

น ้าตาลจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคหนัมาสนใจเลือกบริโภคในตอนน้ี 

 น ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลมีลักษณะเป็นน ้ าสีด าเข้ม  มีรสชาติหวานเล็กน้อย

เน่ืองจากไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลหรือไดมี้การใชน้ ้ าตาลเทียมมาเป็นส่วนผสม  จึงท าให้มีรสชาติ

ไม่หวานมากจนเกินไปในการด่ืม  สามารถเลือกหาซ้ือด่ืมได้ง่ายและสะดวก  โดยผูผ้ลิตมีไว้

จ  าหน่ายในหลายลกัษณะคือลกัษณะบรรจุในรูปแบบกระป๋องและบรรจุในลกัษณะรูปแบบขวดซ่ึง

รูปแบบขวดมีสองแบบคือบรรจุใส่ขวดแกว้และบรรจุใส่ขวดพลาสติก และมีราคาท่ีแตกต่างกนัตาม

ลกัษณะและขนาด   ราคาไม่สูงมาก  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สามารถซ้ือบริโภคไดต้ามความตอ้งการ   

ซ่ึงผูผ้ลิตต่างก็พยายามท่ีจะน าเสนอแผนการตลาดในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดและจูงใจกลุ่มผูบ้ริโภค

ให้มากท่ีสุด  และท่ีส าคัญนั้ นผูผ้ลิตมองเห็นว่าเพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากท่ีสุด  สามารถเลือกบริโภคเพื่อใช้ดบักระหายและบรรเทาความร้อน

ขณะท่ีผูบ้ริโภคบางท่านมีความเช่ือว่าน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลนั้นด่ืมแล้วไม่ท าให้

ตนเองอว้น  เน่ืองจากบางท่านเป็นคนท่ีรักและห่วงใยในการดูแลสุขภาพแต่ผูบ้ริโภคบางท่านเลือก

บริโภคด่ืมเพื่อท่ีตอ้งการด่ืมเพื่อดบักระหายความร้อนเท่านั้นจากสภาพอากาศท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั

ขณะน้ีนัน่เอง 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่ มี
ส่วนผสมของน ้าตาลในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าอดัลม ท่ี
ไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
น ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย 
       1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพและรายได้
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่ส่วนผสมของน ้ าตาล  
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
  
       2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูบ้ริโภคหลกั, ยีห่้อน ้าอดัลมในการเลือกซ้ือ
, เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ,ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ,ความถ่ีในการซ้ือบริโภค,สถานท่ีในการจดั
จ าหน่ายสินค้าและสถานท่ีในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ น ้ าอัด
ส่วนผสมของน ้าตาล ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
        3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึงประกอบดว้ย   ยี่ห้อน ้ าอดัลม,ราคาน ้ าอดัลม ,ช่องทางใน
การเลือกซ้ือและการส่งเสริมทางการตลาด  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือน ้ าอัดลมท่ีไม่มี
ส่วนผสมของน ้าตาล  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อทราบถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลและพฒันาให้
เกิดความพึงพอใจสูงท่ีสุดแก่ผูบ้ริโภค 

2. เพื่อน าไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงในดา้นส่วนผสมทางการตลาดใหดี้ยิง่ข้ึน 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลรสชาติ

ใหม่ๆเพิ่มมากยิง่ข้ึนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน 

ขอบเขตของการวจัิย  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นท่ี 5  

เขตไดแ้ก่ เขตดินแดง  เขตพญาไท  เขตปทุมวนั  เขตราชด าริและเขตหว้ยขวาง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด  5  เขต ได้แก่ เขตดินแดง  เขตพญาไท  เขตปทุมวนั  เขตราชด าริและเขตห้วยขวาง โดยเก็บ

ข้อมูลการรายงานวิจัยในระหว่างวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2559 โดยมีกลุ่ม

ตวัอยา่งมีจ านวนทั้งส้ิน  409  
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
    1.Who : ใครคือผูบ้ริโภคหลกั 

    2.What : ยีห่้อของน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของ

น ้าตาลคือยีห่้อใด 

    3.Why : ปัจจยัท่ีท  าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ  

    4. Whom : ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

    5. When : ความถ่ีในการซ้ือบริโภค 

    6. Where : สถานท่ีในการจ าหน่ายสินคา้ 

     7. How : ช่องทางการซ้ือตดัสินใจซ้ือ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s  
   1. Product: ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
   2. Price : ดา้นราคา  
   3. Place : ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  
   4. Promotion : การส่งเสริมการตลาด  

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มี 

ส่วนผสมของน ้ าตาลของผูบ้ริโภค 

เขตกรุงเทพมหานคร 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

843 
 

แนวความคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

          ฟิลลิป  คอตเลอร์ (Philip Kotler)  ได้มีการแบ่งระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
ตลาดออกเป็น (Kotler, 1984) ระดับแรก การตลาดแบบดั้ งเดิม (Traditional Marketing) โดย
การตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลักคือ  การสร้างความตระหนักในตราสินค้า(brands)แบบท่ีเคย
มุ่งเนน้กนัมา โดยการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัขั้นน้ีจะมุ่งใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาด 

          อดุลย์  จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.ผลิตภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
สินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองค์กรซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอ่ืนๆ หรือในแนว
ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใชใ้น
การผลิต การให้บริการ หรือด าเนินงานของกิจการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ แมผ้ลิตภณัฑ์จะ
เป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้ง
พิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ์ (Warranties) 
และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

2.ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินค้าและสร้างก าไรในอตัราท่ี
เหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อ
ท าการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการ
หรือนโยบายการตั้ งราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรือมูลค่าของสินค้าและ
บริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การก าหนดราคามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจกาจไม่สามารถ
ก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ  การพิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการ
แข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั    ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการ
ก าหนดราคาสินคา้และการบริการ  ประเด็นส าคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ี
ระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให ้
(Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้สินเช่ือ 
(Credit Terms) (ชีวรรณ  เจริญสุข 2547) 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
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3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เนน้ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเส้นทาง
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผา่นก็ได ้ในช่องทางการ
จดัจ าหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคา้
ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็น
การวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินค้าจากจุดเร่ิมต้นไปยงัจุดท่ี
ตอ้งการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลก าไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) หรือกล
ยุทธ์ทางการตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบ
ผลิตภณัฑ์  แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมิน
ประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ (ชีวรรณ เจริญ
สุข 2547) หรือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเก่ียวข้องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการน าพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค  ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เหมาะสม  มีความส าคญัต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ  รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสม
ทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ (ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 
2555) หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้  ภายในธุรกิจใดธุรกิจ
หน่ึงและระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น (ชานนท ์รุ่งเรือง 2555) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางด้านของการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบ
แน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบ
กบัคู่แข่งขนั(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ เป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็น
การให้คามรู้ ชักจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย (ชานนท์ รุ่งเรือง 2555) หรือเป็น
เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใชเ้พื่อ
จูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_8
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_8
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_2
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_2
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3
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วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยมีการส ารวจ

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีศึกษา คือผูข้องประชากรท่ีซ้ือ

น ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล จ านวน 409 คน โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างโดยเลือก

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน

การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด  ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 

ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  

      กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 75.10  เพศชาย 

จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90  ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 26-35 ปี จ  านวน 151 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.90   อายุต  ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.80   อายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป มี

นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.10  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จ  านวน 221 คน  คิด

เป็นร้อยละ 54 สมรส จ านวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.50   ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  จ  านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมาคือระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา จ านวน 108 

คน  คิดเป็นร้อยละ 26.40   ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 13 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.2   ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 รองลงมาอาชีพอิสระ 

จ านวน 139 คน   คิดเป็นร้อยละ 34  อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 82 คน

คิดเป็นร้อยละ20    ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001– 25,000 บาทจ านวน 188 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46   รองลงมามีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 134 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.80 

รายไดเ้ฉล่ียสูงกวา่ 35,000 บาท  มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคหลกัท่ีมีมากท่ีสุดคือ ครอบครัว จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.60 รองลงมาคือตนเองจ านวน 165 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.30  และเพื่อน มีจ านวนน้อยท่ีสุดคือ 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10  เหตุผลทัว่ไปท่ีเลือกซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลเพราะ

ตอ้งการด่ืมเพื่อดบักระหายมีมากท่ีสุดจ านวน  216 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 รองลงมาคือเพื่อน/คน

รู้จกัแนะน า มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 และด่ืมตามกระแสนิยมมีน้อยท่ีสุด จ านวน 45 

คน คิดเป็นร้อยละ 11 ยี่ห้อท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ Pepsiจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80  

รองลงมาคือ COca-Cola มีจ  านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 และน้อยท่ีสุดคือ Big-Cola  มี

จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20   ความถ่ีในการซ้ือบริโภคมากท่ีสุดคือ 1-2คร้ัง/เดือนจ านวน 

157 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40  รองลงมาคือน้อยกวา่ 1คร้ัง/เดือน จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34  

น้อยท่ีสุดคือมากกว่า3 คร้ัง/เดือนจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ  27.60   ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมองน ้ าตาลมากท่ีสุดคือ ครอบครัวจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.30 รองลงมาคือตนเอง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70   นอ้ยท่ีสุดคือ พรีเซ็นเตอร์/ดารา

นกัแสดงจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2  สถานท่ีในการเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือร้านสะดวกซ้ือมีจ านวน 

244  คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมาคือห้างสรรพสินคา้ จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70  

และน้อยท่ีสุดคือ รถขนส่งสินคา้ของทางบริษทั จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70  รูปแบบใน

การน าไปบริโภคมากท่ีสุดคือ  ผสมกบัน ้าแข็งจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมาคือ แช่

เยน็ด่ืม จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และน้อยท่ีสุดคือ ผสมกบัเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน จ านวน 114 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.90   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ Pepsi จ  านวน  

193 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ COca-Cola จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10  และ

น้อยท่ีสุดคือ Big-Cola มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50  ราคาของน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสม

ของน ้ าตาลท่ีท่านเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ ราคา 16-25 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10  

รองลงมาคือ ราคาน้อยกว่า 15 บาท  จ านวน 163 คน  และราคาท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือน้อยท่ีสุด คือ 
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มากกว่า 35บาท จ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70   ช่องทางในการเลือกซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มี

ส่วนผสมของน ้ าตาลมากท่ีสุด คือ ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50  รองลงมา

คือ หา้งสรรพสินคา้  จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30  และช่องทางท่ีเลือกซ้ือบริโภคนอ้ยท่ีสุด 

คือ รถขนส่งของทางบริษทั  จ  านวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   
 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 26-35  ปี 

สถานะภาพโสด  การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อเดือนอยู่
ท่ี 15,001 – 35,000 บาท  มีจ านวนมากท่ีสุด 

      
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคหลัก คือ ครอบครัว 
เหตุผลทัว่ไปท่ีเลือกซ้ือ คือ ด่ืมเพื่อดบักระหาย  ยี่ห้อท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือคือ  Pepsi   ความถ่ีในการ
ซ้ือบริโภคคือ 1-2 คร้ัง/เดือน  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ ครอบครัว  สถานท่ีในการ
เลือกซ้ือ คือ ร้านสะดวกซ้ือและรูปแบบในการน าน ้าอดัลมไปบริโภค  คือ ผสมกบัน ้ าแข็งเพื่อด่ืม  มี
จ  านวนมากท่ีสุด 

 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
              ยี่ห้อของน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ  Pepsi   ราคาท่ีเลือก
ซ้ือบริโภคคือ  ราคา  16-25 บาท  ช่องทางในการเลือกซ้ือในการบริโภค  คือ ช่องทางร้านสะดวกซ้ือ  
และการส่งเสริมทางการตลาดท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ  การลดราคา/แจกแถม   มีจ  านวนมากท่ีสุด   
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจ าแนกตามปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล  เพราะด่ืม
แลว้ไม่อว้นส่วนใหญ่เห็นดว้ย   การตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล  เพราะสะดวก
ในการซ้ือส่วนใหญ่เห็นดว้ย   การตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล  เพราะด่ืมตาม
กระแสส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย การตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาล  เพราะยีห่อ้/ราคา
เหมาะสมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เห็นดว้ย   การตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาล  เพราะ
มีบริการหลงัการขายท่ีดี ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ แต่ดา้นเพศ, อาย,ุ สถานภาพ, อาชีพ, รายได ้ท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ี
ไม่มีส่วนผสมของน ้าตาล  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานที่2 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ผูบ้ริโภคหลกั  เหตุผล

ทัว่ไป ยีห่อ้น ้าอดัลม  ความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีในการเลือกซ้ือ รูปแบบในการในไปบริโภค  ท่ี

ต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาล  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  ดา้นยี่หอ้ของน ้าอดัลมท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

                                  ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผ ล ก า ร
ทดสอบ  

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ t-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.5513 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ t-Test 0.0031 สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.1283 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ผูบ้ริโภคหลกั F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
ยีห่อ้ของน ้าอดัลมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0002 สอดคลอ้ง 
เหตุผลทัว่ไปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0205 สอดคลอ้ง 
ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0681 ไม่สอดคลอ้ง 
ความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0003 สอดคลอ้ง 
สถานท่ีในการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0000 ไม่สอดคลอ้ง 
รูปแบบในการน าไปบริโภค F-Test 0.0000 สอดคลอ้ง 
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สมมติฐานที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ยีห่อ้ของน ้าอดัลมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.0009 สอดคล้อง 
ราคาของน ้าอดัลมท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.3140 ไม่สอดคลอ้ง 
ช่องทางในการจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.4319 ไม่สอดคลอ้ง 
การส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ F-Test 0.2713 ไม่สอดคลอ้ง 
 

อภิปรายผล  

1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานะภาพ อาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าตาลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้น อายุ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พบว่า  ผูบ้ริโภคหลกั  ยี่ห้อน ้ าอดัลม  

เหตุผลทัว่ไป   ความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือ   สถานท่ีในการตดัสินใจซ้ือ   รูปแบบในการน าไป

บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าอัดลมท่ีมีส่วนผสมของน ้ าตาลของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้ าอดัลมของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3.ผลการศึกษาข้อมูลด้านปัจจยัของส่วนประสมการตลาด พบว่า  ยี่ห้อของน ้ าอดัลม มี

อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าอัดลม ท่ี ไม่ มี ส่ วนผสมของน ้ าตาลของผู ้บ ริโภค ใน เขต

กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นราคาของน ้าอดัลม   ช่องทางในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือ   การส่งเสริมทางดา้นการตลาดท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าอดัลม

ท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าอดัลมท่ีไม่มีส่วนผสมของน ้าตาลของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน ผูว้จิยัจะขอเสนอแนะใหมี้การวจิยัดงัน้ี 

 เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี ตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ  สถานภาพ 

อาชีพ  รายได ้ ท่ีตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ ส่วนตวัแปรอิสระพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภค

หลกัยีห่อ้ของน ้าอดัลม  เหตุผลทัว่ไป   ความถ่ีในการซ้ือบริโภค  สถานท่ีในการเลือกซ้ือ  และ

รูปแบบในการน าไปบริโภค ท่ีตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ ส่วนตวัแปรอิสระส่วนประสมทาง

การตลาด  ยีห่อ้ของน ้าอดัลมท่ีเลือกซ้ือบริโภคท่ีตรงกบัสมมิฐานท่ีตั้งไว ้ จึงฝากใหผู้ว้ิจยัท่ีมีความ

สนใจท่ีจะท าการศึกษาวจิยัในเร่ืองน้ีหรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังต่อไป อาจจะศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ

ท่ีมีเน้ือหลากหลายเพิ่มมากยิง่ข้ึนกวา่น้ี 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าอดัลมท่ีมีส่วนผสม

ของน ้าอดัลมของผูบ้ริโภค หรือเร่ืองท่ีคลา้ยกนัน้ี ควรลองน าศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยในแต่ละ

พื้นท่ีอาจมีความตอ้งการปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกตางกนักนัออกไป 
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แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับลอกเลยีนแบบของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

Consumers’ motivation in Purchasing Counterfeit Accessories 
 

นริศรา จอมขวา 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM  2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ด้านสังคม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเลือกวิธีตามสะดวก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู ้บริโภคทั่วไปท่ีอยู่ใน
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  
ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ One way ANOVA 
เพื่อค านวณหาค่า t-test และ f-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-35 ปี เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000-25,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และสถานภาพโสด   กลุ่มบุคคลอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือเคร่ืองประดบั
ลอกเลียนแบบไดแ้ก่ ดารา – นกัแสดง – บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม ในขณะท่ีบุคคลในครอบครัวท่ี
มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบไดแ้ก่ พี่นอ้ง และยงัพบวา่
บทบาทและสถานะทางสังคมมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคเช่นกัน   นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อผู ้บริโภคพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์นั้ นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเคร่ืองประดับ
ลอกเลียนแบบมีความประณีตสวยงามใกลเ้คียงกบัของแท ้ในดา้นราคาพบวา่ราคาท่ีต ่ากวา่ของแท้
เป็นส่วนส าคญั ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัความสะดวกเน่ืองจาก
สามารถหาซ้ือได้ง่ายตามร้านค้าทัว่ไป และในด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภค   ในส่วนของสถิติ
อา้งอิงนั้นพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ท่ีมีระดับนัยส าคญั ได้แก่ เพศ การศึกษา กลุ่มบุคคลอ้างอิง 
บทบาทและสถานะทางสังคม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์
ค าส าคญั: เคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบ, แรงจูงใจในการซ้ือ และเคร่ืองประดบั 
 

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; t-
test 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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บทน า 

เคร่ืองประดบั หมายถึง ส่ิงของหรือวตัถุท่ีใช้ในการประดบัร่างกาย เพื่อเพิ่มความสวยงาม
และความมัน่ใจของผูใ้ชห้รือสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินนั้น และการใชเ้คร่ืองประดบับางประเภทยงั
เป็นส่วนหน่ึงท่ีใช้เพื่อแสดงฐานะในการเขา้สังคมหรือกลุ่มต่างๆ ไดอี้กดว้ย   ในปัจจุบนันอกจาก
เคร่ืองประดับท่ีใช้กับร่างกายแล้ว ยงัมีเคร่ืองประดับประเภทท่ีใช้ตกแต่งส่ิงของอ่ืนๆ เช่น 
เคร่ืองประดบักระเป๋า – รองเทา้ เป็นตน้   ท าให้เกิดค่านิยมในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเพิ่มข้ึนใน
กลุ่มผูบ้ริโภค จึงแสดงถึงการเติบโตของตลาดเคร่ืองประดบั 

แมว้่าในปัจจุบนัตลาดของสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง และมีราคาสูงท่ีมกัเรียกกนัว่า สินคา้แบรนด์
เนม (Brand name) นั้น เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน แต่อย่างไรก็ดี
ดว้ยราคาท่ีสูงจึงเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงสินคา้ของผูบ้ริโภคบางกลุ่ม ท าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมี
ทุนทรัพยไ์ม่เพียงพอมองหาสินคา้ท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกนั เพื่อน ามาใช้ทดแทนจึงเป็นท่ีมาของ
สินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ สินคา้ลอกเลียนแบบ นัน่เอง 

จะเห็นวา่เน่ืองจากเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบไม่ราคาไม่สูงนกั จึงมีแนวโน้มการเติบโต
ในตลาดเคร่ืองประดับท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นก็มีได้หลากหลายตั้งแต่กลุ่มนักเรียน/
นกัศึกษา ไปจนถึงกลุ่มผูใ้หญ่วยัท างาน หรือแมก้ระทัง่กลุ่มบุคคลในสังคมชั้นสูง   ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็น
ท่ีมาของการศึกษาถึงแรงจูงใจในการซ้ือเค ร่ืองประดับลอกเลียนแบบผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวความคิดหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
ในการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบ   อนัจะน ามาซ่ึงผลการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าความ
เขา้ใจกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด และเป็นประโยชน์ในการสร้างกล
ยทุธ์ทางธุรกิจของผูป้ระกอบการต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

2. เพื่ อศึกษาความแตกต่างด้านปัจจัยด้านสังคมท่ีมี ต่อการซ้ือสินค้าเคร่ืองประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 
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ขอบเขตของงานวจัิย 

ด้านประชากร ก ลุ่ม เป้ าหมาย ได้แก่  ผู ้บ ริโภคท่ี ซ้ือเค ร่ืองประดับลอกเลียนแบบในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

ดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

ดา้นระยะเวลา ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2559 

 

กรอบความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได ้
- การศึกษา 
- สถานภาพสมรส 

ปัจจยัดา้นสังคม 

- กลุ่มอา้งอิง 

- ครอบครัว 

- บทบาทและสถานะทางสังคม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดบั
ลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 
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สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ , อายุ, อาชีพ , รายได้ต่อเดือน , การศึกษา , 
สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกัน   ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับลอกเลียนแบบของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑลต่างกนั 

 2. ปัจจยัด้านสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง, ครอบครัว, บทบาทและสถานะ ท่ีแตกต่างกัน   
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
และปริมณฑลต่างกนั 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั   ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑลต่างกนั 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาค้นควา้หาข้อมูลอาศยัพื้นฐานจากแนวความคิด 
ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของงานวจิยั   เพื่อใชป้ระกอบในการด าเนินงานและช้ีน า
ทิศทางในการวิจัย “แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับลอกเลียนแบบของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล” การพิจารณาเป็นไปตามหวัขอ้ดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ธงชยั สันต์วงษ์ (2549( กล่าวว่า ภายใตส้ภาวะโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป มีผลท าให้ขอบเขต
เขตและความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นอนัมาก ผูบ้ริโภคจึงกลายเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีเป็นทั้งตน้เหตุและผล รวมทั้งความเป็นไปของส่ิงต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ดงันั้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงมีความหมายกวา้งๆ วา่ หมายถึงการศึกษาถึง
การแสดงออกของคนในฐานะผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ คือ การจดัหา การบริโภค
สินคา้และบริการต่าง รวมถึงการก าจดัหรือทิ้งส่ิงท่ีใชแ้ลว้ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550( ให้ค  าจ  ากดัความของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่
เป็น “กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บ บริโภคสินคา้หรือบริการรวมไปถึงการขจดัสินคา้
ห รือบ ริการหลังก ารบ ริโภคด้วย  - Activities people undertake when obtain, consuming and 
disposing of product and services” กล่าวโดยง่ายคือเป็นท่ีเขา้ใจกนัว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเร่ือง
เก่ียวกบั “ท าไมคนจึงท าการซ้ือ”  
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จากการคน้ควา้ขอ้มูลนั้นอาจกล่าวไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการของ
ผูบ้ริโภคเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการโดยเร่ิมตั้งแต่การเลือก การซ้ือ การน าไปใช้
หรือใชบ้ริการ ไปจนถึงการก าจดัสินคา้หรือบริการนั้น และการประเมินผลจากการใช ้อนัจะน ามา
ซ่ึงการซ้ือซ ้ าต่อไป นอกจากน้ี ปุญญวนัต์ จิตประคอง (อา้งอิงถึง ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) กล่าวว่า 
หากนกัการตลาดให้ความส าคญัต่อการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงั จะเป็น
ประโยชน์อย่างส าคัญในการลงทุนหรือพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับกลุ่มผูบ้ริโภค อันสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และมีส่วนช่วยในการออกแบบ และก าหนดกลยุทธ์การ
ออกแบบ และก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจขององคก์รต่างๆ ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการ
ผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัท่ีท าให้บุคคลลงมือกระท าเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีใชส้นองความ
ตอ้งการต่างๆ โดยทฤษฎีแรงจูงใจนั้นเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีต่างๆ มากมาย ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงบาง
ทฤษฎี ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงในในการซ้ือสินคา้และบริการเท่านั้น 

 ชชัวาล อรวงศ์ศุภทตั (2009) ไดส้รุปทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจออกเป็น 3 กลุ่ม
ทฤษฎี ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้เน้ือหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation) 
2) กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้กระบวนการของการจูงใจ (Process Theories of Motivation)  
3) กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้การเสริมแรงจูงใจอ่ืนๆ 

ในท่ีน้ีจะขออา้งอิงถึงทฤษฎีในกลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่  

1.1) ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Theory of Hierarchy of Needs) ของ Abraham Maslow 
โดย Maslow ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์า่จะมีความตอ้งการเป็นไปตามล าดบัขั้น 5 

ขั้น โดยมีฐานแนวคิดหรือสมมติฐานแนวคิดของทฤษฎี 3 ประการ ประการแรก มนุษยเ์ป็นสัตว์
สังคมท่ีมีความตอ้งการอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด มนุษยจ์ะมีความตอ้งการตลอดเวลาและมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิง
ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละคนจะตอ้งการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขาไดรั้บหรือมีอยู่แลว้เม่ือความตอ้งการอย่างใดอย่าง
หน่ึงไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนแทนท่ี   กระบวนการอยา่งน้ีจะเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองกันไปไม่มีวนัยุติ  ประการท่ีสอง ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็น
ส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์ก แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการสนองตอบจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป  
ประการท่ีสามความตอ้งการของมนุษยส์ามารถจดัได้เป็นล าดบัขั้น เม่ือความตอ้งการในล าดบัต ่า
ได้รับการตอบสนองจนเต็มท่ีแล้ว ความตอ้งการในล าดบัสูงข้ึนถดัไปจะเกิดข้ึน และมนุษยก์็จะ
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แสวงหาส่ิงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการเร่ือย ๆ ไป ทั้งน้ี  Maslow  (1959) ไดส้รุปลกัษณะของการ
จูงใจไวว้่า การจูงใจจะเป็นไปตามล าดบั  โดยล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของ
มนุษยต์ามทฤษฎีดงักล่าวมี 5 ระดบัคือ ความตอ้งการทางด้านร่างกาย ด้านความปลอดภยั ด้าน
สังคม ดา้นการได้รับการยอมรับในสังคม และ ด้านความส าเร็จในชีวิต โดยมีลกัษณะเรียงล าดบั 
จากต ่าไปหาสูง และจากความตอ้งการน้ีเอง เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้บุคคลแต่ละคนแสดงพฤติกรรมการ
บริโภคแตกต่างกนัออกมา 
1.2) ทฤษฎีสองปัจจยั (Dual-Factor Theory) ของ Federick Herzberg    

ทฤษฎีสองปัจจยั เป็นทฤษฎีท่ีเสนอว่าความพึงพอใจในการท างาน ทฤษฎีสองปัจจัย
ประกอบด้วย  (1)  ปัจจยัการจูงใจหรือตวัจูงใจ  (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็นปัจจยั
ภายนอก (ความตอ้งการภายใน( ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน (job 
satisfiers) เช่น ความกา้วหนา้  ความส าเร็จ  การยกย่อง เป็นตน้ (2)  ปัจจยัการธ ารงรักษาหรือปัจจยั
อนามยั   (maintenance factor or hygiene factor) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีป้องกันไม่ให้พนักงานเกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างาน (job dissatisfies)  การเสนอสุขอนามยัไม่ใช่วิธีการจูงใจท่ีดีท่ีสุดใน
ทศันะของ  Herzberg   แต่เป็นการป้องกนัความไม่พอใจ  ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมา
ท างานหรือการขาดงานของพนักงาน  เช่น นโยบายบริษทั  การบงัคบับญัชา  ความมัน่คงในงาน  
ค่าตอบแทน  สภาพการท างาน เป็นตน้ 
1.3) ทฤษฎี E.R.G. ของ Alderfer    

เป็นแนวคิดในกลุ่มท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจหรือสาเหตุแห่งพฤติกรรม  อนัส่งผลต่อ
การพฒันาของบุคลากรในฐานะปัจเจกบุคคลหรือบุคลากรในองค์กร  เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจาก
ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow 
1.4)  ทฤษฎีความตอ้งการสามประการ (Three-Needs Theory) ของ McClelland 

McClelland  (อา้งถึงในพิทยา บวรวฒันา, 2544: 32)  เสนอแนวคิดไวว้า่ ในการท างานนั้นมี
แรงจูงใจหรือความต้องการอยู่ 3 ประการ กล่าวคือ 1. ความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จ 
(Achievement) 2. ความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจ (Power) 3. ความตอ้งการท่ีจะผกูพนั (Affiliation) 

แนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือและใช้สินค้าของผูบ้ริโภค มีขั้นตอนซับซ้อน จึงมีการ
พยายามอธิบายโดยใชห้ลากหลายทฤษฎี 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า (2544) นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งซึกษาพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง
ผูบ้ริโภค เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการและลักษณะของผูบ้ริโภค ส าหรับใช้ในการวางแผน
การตลาดได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ 
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ไดแ้ก่ ปัจจยัทางวฒันธรรม, ปัจจยัทางสังคม, ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงในการ
ศึกษาวจิยัน้ีเนน้ศึกษาปัจจยัทางสังคมจึงจะกล่าวถึงเพียงปัจจยัดา้นน้ี 

ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

1. กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มของบุคคลในสังคมท่ีมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของอีกบุคคล
หน่ึง เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม ดารา นกัแสดง เป็นตน้ 

2. ครอบครัว เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู ้บริโภค เน่ืองจากเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการเรียนรู้ของบุคคล จึงมีโอกาสในการเกิดพฤติกรรมการเอาอย่าง เช่น ลูก
เลือกใชสิ้นคา้ตามแบบอยา่งบิดามารดา หรือ บุคคลในครอบครัวเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการ
ซ้ือสินคา้ เช่น เม่ือลูกอยากไดสิ้นคา้ก็จะกระตุน้ให้ผูป้กครองพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย
ข้ึน เป็นตน้ 

3. บทบาทและสถานะทางสังคม เป็นท่ีทราบกนัดีวา่บุคคลหน่ึงๆ สามารถมีหลายบทบาทใน
การด าเนินชีวิต ข้ึนอยู่กับสภาพสังคมท่ีบุคคลนั้นๆ อยู่ในขณะหน่ึง ดังนั้ นเม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพสังคมไป จึงเกิดความรู้สึกตอ้งการเป็นท่ียอมรับ หรือ เป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่ม จึงเป็นท่ีมาของการเลือกหาผลิตภณัฑ ์เพื่อส่งเสริมใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสังคม 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีธุรกิจตอ้ง
ใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือเพื่อ
กระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ 2550( ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความ
พึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้
2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ หรือ คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูป
ตวัเงิน ราคาถือเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ ์หากคุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคจึงจะตดัสินใจซ้ือ 
3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ ช่องทางหรือสถานท่ีท่ีในการจดัจ าหน่ายสินคา้และ
บริการ  
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้
หรือบริการ โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ใน
ผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง
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ผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ   การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย 
(Personal selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (No person selling) เคร่ืองมือท่ีใช้มีหลาย
ประการ องค์กรอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใช้หลกัการการส่ือสารการตลาดแบบ
ประสมประสานกนั[Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วริะพร แกว้พิพฒัน์ (2554( ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัมุก
ในจงัหวดัพงังา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป ท่ีเขา้มาเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบัมุกในจงัหวดัพงังาจ านวน 420 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายได ้20,001-30,000 บาท ประกอบอาชีพท า
ธุรกิจส่วนตวั โดยมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัมุกเพื่อใช้
เป็นเคร่ืองประดบัของตนเอง เลือกซ้ือมุกทะเลใต ้เลือกลกัษณะและรูปแบบเป็นแหวนประดบัมุก 
ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ซ้ือเคร่ืองประดบัมุกเฉล่ียปีละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ช้ิน และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การซ้ือเคร่ืองประดบัมุกต่อคร้ัง 2,053 บาท นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัมุก ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นจิตวิทยา ทั้งทางดา้นแรงจูงใจ วฒันธรรม สังคม 
และบุคลิกภาพ มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัมุก ในระดบัเห็นดว้ย 

ศรายุธ เล็กผลิผล และศิรินนัท์ บ ารุงพงษ์ (2554( ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของตราสินคา้
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภค จงัหวดัพิษณุโลก โดยมีวตัถุประสงคข์องการ
ศึกษาวิจยัคือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี , เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพิษณุโลก มีกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีแท ้ในจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 400 ราย ผล
การศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีต่างกนั โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด เป็นพนกังาน/ลูกจา้งและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 
บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีเพราะชอบแบบมากท่ีสุด โดยเป็นการซ้ือเพื่อ
ใชเ้อง ซ่ึงจะซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีมูลค่าเฉล่ีย 10,001-39,999 บาท ประเภทท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัอญั
มณีส่วนใหญ่เป็นแหวน โดยซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีประกอบดว้ยอญัมณีประเภทเพชรมากท่ีสุด 
และผูบ้ริโภคชอบซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีประกอบดว้ยโลหะมีค่าประเภททองค ามากท่ีสุดดว้ย
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เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคจะซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีจากร้านขายเคร่ืองประดบัอญัมณีทัว่ไป การตดัสินใจ
เลือกซ้ือจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีเองโดยไม่ตอ้งปรึกษาใคร และตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัอญัมณีจากการโชวสิ์นคา้ท่ีสวยงามหนา้ร้านเป็นส่วนใหญ่ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ ภาพรวม
ของผูบ้ริโภคของการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัความส าคญั
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด   ความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัอิทธิพลของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ 
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ความไวว้างใจในตราสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี 
ภาพลกัษณ์ ยีห่้อ/แบรนด์เนมของเคร่ืองประดบัอญัมณี และคุณภาพของตราสินคา้เคร่ืองประดบัอญั
มณี ดงันั้นผูป้ระกอบการควรน าขอ้มูลท่ีได้ศึกษาไปวางแผนพฒันากลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อใช้
ส าหรับการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าของผูบ้ริโภค จนท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ มี
ความไวว้างใจท่ีจะมาใช้บริการเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 

วธีิการด าเนินการวจัิยและระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับลอกเลียนแบบของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ผูว้ิจยัใช้วิธีด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขั้นตอน ให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง และน าไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติโดยในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดป้ฏิบติัตามขั้นตอน
ดงัน้ี 

แบบของการวจิยั  

ผูว้ิจยัใชแ้บบวิจยัเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลดา้นสถิติโดยออกแบบสอบถามและตั้งสมมติฐาน
ในการท าวจิยั  

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล คือบุคคลทัว่ไปท่ีพกัอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ท่ีท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
ก าหนด และท าการสอบถามผูบ้ริโภค จ านวน 400 คน โดยใช้การเลือกสุ่มตามหลกัความสะดวก 
(Convenience Sampling) 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ไดแ้ก่  

1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน, ระดับ
การศึกษา และ สถานภาพสมรส 

2. ปัจจัยด้านสังคมท่ี มี ต่อการซ้ือเค ร่ืองประดับลอกเลียนแบบของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ กลุ่มของบุคคลอา้งอิง, บุคคลในครอบครัว และ
บทบาทและสถานะทางสังคม 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

4. แบบสอบถามระดบัความส าคญัต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ใน 5 ด้าน ได้แก่ ราคา, บุคคลอา้งอิง,
บทบาทและสถานะทางสังคม, ความชอบส่วนบุคคล และ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

5. ส่วนขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีต่างๆ และทาง 
online โดยผูว้ิจยัได้ช้ีแจงให้ผูต้อบแบบสอบถามทราบถึงวตัถุประสงค์และวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อน 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากงานวิชาการทางการวิจยัและ
ขอ้มูลวจิยัทางอินเทอร์เน็ต 

การวเิคราะห์ทางสถิติ 

จากการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้สถิติ One Way ANOVA โดยใช้ค่า t-test และ f-test เพื่อวดัความ
แตกต่างของกลุ่มตวัแปรโดยใชก้ารค านวณและวิเคราะห์ผา่นโปรแกรม Microsoft EXCEL ซ่ึงสถิติ
นั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; SD)  

2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวจัิย 

ตารางท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ความถี ่ ร้อยละ P-Value 
เพศ  -   ชาย 

- หญิง 
137 
263 

34 
66 

0.0097* 

อาย ุ -   ต  ่ากวา่ 19 ปี 
- 19 – 25 ปี 
- 26 – 35 ปี 
- 36 – 45 ปี 
- 46 – 59 ปี 
- 60 ปี ข้ึนไป 

4 
141 
206 
35 
10 
4 

1 
35 
52 
9 
3 
1 

0.6828 

อาชีพ  - นกัเรียน/นกัศึกษา 
- ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
- พนกังานบริษทัเอกชน 
- เจา้ของกิจการ 
- วา่งงาน 
- อ่ืนๆ 

92 
91 

178 
29 
8 
2 

23 
23 
45 
7 
2 
1 

0.0960 

รายได ้   - ต  ่ากวา่ 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 บาทข้ึนไป 

93 
138 
78 
17 
27 
47 

23 
35 
20 
4 
7 
12 

0.1595 

การศึกษา     -  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

20 
311 
63 
6 

5 
78 
16 
2 

0.0225* 

สถานภาพสมรส   -  โสด 
- สมรส 
- หยา่ร้าง 
- หมา้ย 

343 
51 
6 
0 

86 
13 
2 
0 

0.2146 
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 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ26 – 35 ปี ประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และมีสถานะโสด 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัทางสังคมท่ีมีต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูต้อบแบบสอบถาม 400 
คน 

ปัจจยัด้านสังคม ความถี ่ ร้อยละ P-Value 
กลุ่มของบุคคลอา้งอิง 

- เพื่อน 
- ดารา/นกัแสดง/บุคคลผูมี้ช่ือเสียงในสงัคม 

 
179 
221 

 
45 
55 

0.0394* 

บุคคลในครอบครัว 
- บิดา 
- มารดา 
- พี่นอ้ง 
- เครือญาติ 

 
8 
66 

185 
141 

 
2 
17 
46 
35 

0.8963 

บทบาทและสถานะทางสงัคมมีผลต่อการเซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบฯ 
- จริง 
- ไม่จริง 

 
248 
152 

 
62 
38 

0.0031* 

 พบวา่บุคคลท่ีมกัจะท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ เพื่อนซ่ึงจดัเป็นกลุ่มบุคคลอา้งอิง ในขณะท่ีพี่น้อง เป็นบุคคลในครอบครัวท่ีมีผลต่อการซ้ือ
เคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบฯ มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่าบทบาทและสถานะทางสังคมของ
ผูบ้ริโภคมีความส าคญัต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบเช่นเดียวกนั 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ปัจจยัด้านสังคม ความถี ่ ร้อยละ P-Value 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

- มีความประณีตสวยงามใกลเ้คียงกบัของแท ้
- มีความแขง็แรงทนทาน 
- มีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือก 
- มีตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั 

 
182 
46 

118 
54 

 
46 
12 
30 
14 

0.0467* 

ปัจจยัดา้นราคา (สินคา้ลอกเลียนแบบมีราคาถูกกวา่ของแท(้ 
- จริง 
- ไม่จริง 

 
364 
36 

 
91 
9 

0.1799 
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ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ซ้ือง่ายตามร้านคา้ทัว่ไป 
- มีช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบ online 

 
252 
148 

 
63 
37 

0.1771 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือฯ 
- การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
- การส่งเสริมการตลาด 

 
244 
156 

 
61 
39 

0.3303 

 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์มีความประณีตสวยงาม
ใกลเ้คียงกบัของแท ้ราคาของสินคา้ลอกเลียนแบบท่ีถูกกวา่ของแท ้สามารถหาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้
ทัว่ไป และการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เป็นส่วนท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 

สรุปและอภิปรายผล 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานะโสด โดยเพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดับลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และ
ปริมณฑลต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นสังคม พบวา่ กลุ่มบุคคลอา้งอิงท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑลต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑลต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 โดยสรุป จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดับ
ลอกเลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา (สมมติฐานขอ้ท่ี 1( , กลุ่มอา้งอิง (สมมตติฐานขอ้ท่ี 2( และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(สมมติฐานขอ้ท่ี 3( 
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การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
JEWELRY PURCHASING DECISION-MAKEING VIA ONLINE CHANNELS 

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

ณฏัฐกรณ์ ชุ่มมงคล 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร(2) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ผา่น
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ใชว้ิธีการก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยสูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite 
Population) จึงมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผล สถิติเชิงพรรณนาในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ t-Test, F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ซ่ึงมีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 26-35ปีมี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีซ่ึงเป็นพนกังานเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท
สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองประดบัจากร้านคา้ออนไลน์ผ่านทาง Facebook 
โดยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมาจากอินเตอร์เน็ตมีความถ่ีในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั 1 คร้ังต่อเดือนโดย
ประเภทของเคร่ืองประดบัท่ีเลือกซ้ือคือสร้อยคอ/จ้ีบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัคือ
ตนเอง มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือคือใชเ้องและมีงบประมาณ300-500บาทในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัต่อ
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คร้ัง และส่วนใหญ่เลือกช าระเงินผ่านทางบญัชีผูข้าย โดยเลือกฟรีค่าจดัส่งผลิตภณัฑ์ เหตุผลท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พราะการเลือกซ้ือสินคา้ท าไดง่้ายสะดวกและรวดเร็ว 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยเพศและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันซ่ึงประกอบด้วยเหตุผลท่ีซ้ือและประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา ท่ีแตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, เคร่ืองประดับ, ออนไลน์,กรุงเทพมหานคร 
 

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 decision-
making 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 
 

บทน า 

ปัจจุบนัเคร่ืองประดบัเป็นส่ิงหน่ึงในกระแสวฒันธรรมท่ีใชค้วบคู่กบัเส้ือผา้และเคร่ืองแต่ง
กายอ่ืนๆเคร่ืองประดบัเป็นส่ือสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงวฒันธรรมขนบธรรมเนียมค่านิยมรวมไปถึง
นิสัยใจคอของผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอย่างดีเคร่ืองประดบันอกจากน ามาสวมใส่เพื่อความสวยงามแลว้ยงั
สามารถแสดงออกถึงฐานะของผูส้วมใส่ไดอี้กด้วยแมว้่าคุณประโยชน์ของเคร่ืองประดบัจะมีอยู่
นอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณประโยชน์ของส่ิงของอ่ืนๆท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัแต่เคร่ืองประดบัก็
มีความสวยงามเป็นจุดประทบัใจท่ีจะท าให้ผูส้วมใส่เกิดความมัน่ใจเม่ือไดส้วมใส่ดงัเช่นสุภาษิตท่ี
กล่าวไวว้า่ “ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง”เคร่ืองประดบัเป็นส่วนประกอบท่ีจะช่วยให้การแต่ง
กายมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนอีกทั้งท าให้มีบุคลิกภาพท่ีดีและจะกลายเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล
นั้นๆ (วรรณรัตน์ อินทร์อ ่า, 2554) การสวมใส่เคร่ืองประดบัของแต่ละบุคคลมีเหตุผลในการสวมใส่
ท่ีแตกต่างกันออกไปนอกจากสวมใส่ เพื่ อความสวยงามและความมั่นใจแล้วการสวมใส่
เคร่ืองประดบัยงัเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิตใจได้อีกด้วยเช่นการสวมใส่เคร่ืองประดบัทางศาสนาเพื่อ
แสดงออกว่าตนเองนับถือศาสนาใดหรือการสวมใส่เคร่ืองประดับท่ีแสดงถึงยศต าแหน่งเพื่อ
เสริมสร้างบารมีใหแ้ก่ผูส้วมใส่ 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2553) 

ในยุคโลกาภิวฒัน์เคร่ืองประดบัได้เขา้มามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน 
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยดีา้นต่างๆ ก็มีมากยิ่งข้ึน การผลิตเคร่ืองประดบัจึงไดถู้กพฒันาให้
ดียิ่งข้ึนตามไปด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีต้องการใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพ
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เน่ืองจากนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิงจึงท าให้เคร่ืองประดบัมีการพฒันา
และมีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งวฒันธรรมและค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาก็มี
ส่วนท าใหก้ารเลือกใชเ้คร่ืองประดบัเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  

จึงท าให้เกิดกระแสธุรกิจการคา้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีน่าสนใจ
กนัเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบนัส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นในทุก
ระดบั โดยมีการใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ผูค้นเร่ิมหนัมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารขอ้มูลถึง
กนัมากข้ึน เม่ือเทียบกบัการส่ือสารแบบเดิมๆ ซ่ึงในช่วงเร่ิมแรก การใชส่ื้อสังคมออนไลน์มกัใชใ้น
ลกัษณะงานอดิเรกส่ือสารกนัระหวา่งตนกบัคนท่ีรู้จกัใกลต้วั จากนั้นไดมี้การขยายกนัไปสู่ยุคใชส่ื้อ
ภาคธุรกิจการคา้ต่างๆ ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการซ้ือขายส าหรับธุรกิจ
การคา้ผา่นช่องทางแอพพลิเคชัน่ เน่ืองดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media( เป็นอีกรูปแบบหน่ึง
ของธุรกิจ E-Commerce ท่ีมีจุดเด่นเร่ืองความรวดเร็ว สะดวกสบาย และแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร
ไดอ้ย่างทัว่ถึง สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค 
ไลน์ อินสตราแกรม เวบ็ไซต์เป็นตน้ เขา้มาช่วยเพิ่มช่องทางการขาย เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีสามารถ
เขา้ถึงคนจ าหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ว โดยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งขอ้มูล การแชร์
รูปภาพ หรือวดิีโอ เป็นตน้ อีกทั้ง ยงัสามารถโตต้อบ และส่ือสารไดอ้ยา่งทนัท่วงที ดงันั้นการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ จึงเกิดประโยชน์มากต่อธุรกิจในปัจจุบนั จึงเล็งเห็นประโยชน์ส าหรับนกัธุรกิจท่ีจะ
น าส่ือสังคมออนไลน์ มาเป็นกลยทุธ์และประยกุตใ์ชส้ าหรับธุรกิจเคร่ืองประดบั 

ดังนั้ นการวิจัยในคร้ังน้ีจึงท าการศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ อศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองประดบัผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของช่องทาง

การจดัจ าหน่ายในรูปแบบใหม่เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคและสร้างความพอใจสูงสุดใหผู้บ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด 
 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั

ผา่นช่อง ทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ผูใ้ช้หลกั เหตุผลท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 
เพราะเหตุใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และวิธีการช าระเงิน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจัิย 

7. ผู ้วิจ ัยศึกษาเฉพาะผู ้ท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือเคร่ืองประดับผ่านช่องทาง
ออนไลน์เท่านั้น 

8. ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย ผูใ้ช้หลกั เหตุผลท่ีซ้ือความถ่ีใน
การซ้ือเพราะเหตุใดถึงซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด 
และวธีิการช าระเงินท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

9. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
10. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะราคาผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัท่ีซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
11. ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะช่องทางการจ าหน่ายท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
12. ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือเคร่ืองประดับผ่านช่องทาง

ออนไลน์เท่านั้น 
-ประชากรไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเคร่ืองประดบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
-กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและหญิงท่ีเคยซ้ือเคร่ืองประดบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับจากการวจัิย 
1.ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจะท าให้ผูว้ิจยัและผูท่ี้สนใจศึกษาด้านการตลาดได้ทราบถึง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัของผูบ้ริโภคว่าปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดับมากท่ีสุดและจะใช้ผลการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลทางวิชาการในการศึกษาเร่ืองการ
ตดัสินใจซ้ือต่อไป 

2.ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองประดบั
ในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเคร่ืองประดับของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค 
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3.ผลของการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีสามารถอธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาสามารถน าไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้และ
แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับของผูบ้ริโภคเพื่อใช้ใน
การศึกษางานวจิยัในอนาคตได ้
 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                                         ตัวแปร

ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- ผูใ้ชห้ลกั  
- เหตุผลท่ีซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- เพราะเหตุใดถึงซ้ือ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
- รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด 
- วธีิการช าระเงิน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 

 - ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

 - ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 
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ทฤษฎีและแนวคิด 

ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาการรับรู้หรือความเขา้ใจในความพึงพอใจ
เป็นหลกัซ่ึงจากการศึกษาของ Warlop et al. (2005,p.27( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่
กบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินค้า ซ่ึงท าให้
ผูบ้ริโภคจะใช้กระบวนการตดัสินใจท่ีสั้ นมากในการเข้าสู่กระบวนการการบริโภค อีกทั้งจาก
การศึกษาของ Gonzalez (2005( พบวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วและเด็ดขาดนั้นข้ึนอยูก่บั
ระดบัการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลซ่ึงผูบ้ริโภคถือว่า เป็น (Dynamic Decision 
Making—DM(ท่ีมีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีการรับรู้ท่ีดี และจากการศึกษาของ Gribble,Falciglia, 
Devis, and Couch (2003,pp. 100-103( พบว่า การตัดสินใจบริโภคในชนิดของอาหารเพื่อลด
น ้าหนกันั้นเกิดจากการเรียนรู้และการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตในความมีคุณภาพและคุณสมบติั
แต่ละชนิด และตราของผลิตภณัฑอ์าหารนั้นๆดว้ย 
 นอกจากนั้นจากการศึกษาของ McPhee, Rauhut, and Ayres (2001( แสดงให้ทราบอีกว่า
เง่ือนไขท่ีชกัน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีนั้นมกัมาจากการกระตุน้ท่ีเป็นแบบ Latent Motive (กระตุน้
โดยวิธีซ่อนเร้นหรือวธีิกระตุน้แสง( ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคมีการเรียนรู้ท่ีดีและส่งผลต่อการรับรู้ท่ีชดัเจน
ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคถูกชักน าไปสู่เง่ือนไขเพื่อการตัดสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน และจากการศึกษาของ 
Glymour (2003( ช้ีให้เห็นว่า ในเชิงของจิตวิทยาแลว้การตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นตอ้งการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดจ้ากการรับรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ก่อนปัจจยัอ่ืนใด เพราะทุกสภาวะของการตดัสินใจนั้น
จะตอ้งมีความมัน่ใจร่วมดว้ยเสมอ  
 

ทฤษฎด้ีานพฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการค้นหา
การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความ
ตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994)   

                   ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา 
และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร 
อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 
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                แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้ห้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ไดม้าและการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่
ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

                   ศิ ริวรรณ  เส รีรัตน์และคณ ะ  (2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก  Kotler, Philip. (1999). 
Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer behavior) หมายถึง 
การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และ
บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใชสิ้นคา้ 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลท่ี เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป 
 

แนวคิดด้านการส่ือสารการตลาด 
การส่ือสารการตลาดจะประกอบดว้ยกระบวนการติดต่อส่ือสารซ่ึงเป็นการส่งข่าวสารการ

แลกเปล่ียนความคิดหรือขั้นตอนในการส่ือสารความหมายระหว่างผูส่้งข่าวสารและผูรั้บข่าวสาร
และเคร่ืองมือในการส่ือสารไดแ้ก่การใส่รหสั (Encoding) การถอดรหสั (Decoding) การตอบสนอง 
(Response) และข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) นอกจากนั้ นย ังมี ส่ิงรบกวน(Noise) ซ่ึงหมายถึง
ข่าวสารอ่ืนๆท่ีเขา้มาแทรกแซงในขณะท่ีกระบวนการส่ือสารก าลงัด าเนินอยู ่(Belch & Belch, 2001 
อา้งถึงดร.เสรีวงษม์ณฑา,2547) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ปราโมทย ์ลือนาม (2540) การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในการซ้ือ

สินค้าและบริการอินเตอร์เน็ต ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่มี
วตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อการซ้ือสินคา้และบริการจ านวนของเวบ็ไซต์ ท่ีเขา้ไปใช้งานโดยเฉล่ีย
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 แห่งต่อสัปดาห์ การใช้งานส่วนใหญ่นั้นจะเขา้ไปใช้งานสัปดาห์ละ 5-10 
ชัว่โมง และผูใ้ชส่้วนใหญ่คิดวาการรับรู้ข่าวสารและการโฆษณาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเหตุ
จูงใจใหส้ามารถสั่งซ้ือสินคา้และบริการจากแหล่งช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ ไดใ้นภายหลงั 

ทววีรรณ นอ้ยน ้าค  า (2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคคนไทยในการซ้ือสินคา้และ
บริการทางการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการทางดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมทั้ง
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการเขา้ไปใช้บริการซ้ือสินคา้และบริการทางการพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)ของผูบ้ริโภคคนไทย พบวา่ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
และบริการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อราคาของสินคา้และบริการรูปแบบของสินคา้
และบริการท่ีแสดงบนเว็บไซต์ความปลอดภยัในการช าระค่าบริการระยะเวลาท่ีใช้ในการสั่งซ้ือ
สินคา้แต่ละคร้ัง การรับประกันสินคา้ ความหลากหลายในตวัสินค้าและความสะดวกในการใช้
บริการ 

 
ระเบียบวธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย
ซ้ือเคร่ืองประดบัผ่านช่องทางออนไลน์โดยสูตรค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่เป็น 95% และมีค่าความ
คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยใชสู้ตรค านวนInfinite Populationดงัน้ี 
สูตร  W.G.  Cochran(1953( 

   n      =       
P(1−P)Z2

d2  

และจะได ้n = 384.16 หรือประมาณ 385 ตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ีผูว้จิยัไดส้ ารองความคลาดเคล่ือนไวอี้ก 15 
ตวัอยา่งจึงเท่ากบั 400 ตวัอยา่งเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจาก
การสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยถือความสะดวกของ
ผูว้ิจยัเป็นหลักและง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูห้ญิงท่ีซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีก าหนดทั้งหมด 400 ชุด 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ด้านปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมีอายุ

ระหวา่ง 26-35 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน15,000-30,000 บาทและประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน  

ดา้นขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูใ้ช้หลกัคือตวัเอง 
โดยเหตุผลท่ีซ้ือตามกระแสนิยม ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือนคือนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ซ้ือผลิตภณัฑ์เพราะ 
คือการเลือกซ้ือสินค้าท าได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือคือเพื่อน/เพื่อน
ร่วมงาน การรับรู้ขอ้มูลผา่นอินเตอร์เนต และเลือก วธีิการช าระเงินแบบช าระผา่นบญัชีผูข้าย  

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสร้อยคอ/
จ้ี โดยราคาท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อคร้ัง 300-500บาท ช่องทางในการเลือกซ้ือคือผา่นทาง Facebookและ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พราะฟรีค่าจดัส่งผลิตภณัฑ ์
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ดา้นระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัผ่านช่องทางออนไลน์พบว่ามีการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่เพราะมีขั้นตอนการสั่งซ้ือ
สินค้าท่ีไม่ยุ่งยากโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.02  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7043   และ
เคร่ืองประดบัท่ีจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพโดยมีค่าเฉล่ียน้อย
สุดเท่ากบั 3.88 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6882 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ผลการทดสอบปัจจัย

ส่วนบุคคล 
กบัการตัดสินใจเลือก

ซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

เพศ 0.01   
อาย ุ 0.54   
สถานภาพ 0.14   
ระดบัการศึกษา 0.26   
รายไดต่้อเดือน 0.04   
อาชีพ 0.28   
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภค 
กบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ผูใ้ชห้ลกั 0.10   
เหตุผลท่ีซ้ือ 0.00   
ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 0.12   
เพราะเหตุใดถึงซ้ือ 0.18   
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 0.14   
แหล่งรับรู้ข่าวสารขอ้มูล 0.28   
วธีิการช าระเงิน 0.79   
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง 
สมมติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.02   
ดา้นราคา 0.00   
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 0.13   
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.64   

 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัย เร่ืองการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองประดับ ช่องทางออนไลน์ของในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะเพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุจรินทร์ ชอบด ารงธรรม 
(2553( โดยเห็นวา่ท่ีผูใ้ชส้ังคมออนไลน์ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีกระบวนการตอบสนองดา้นความตั้งใจ 
(Attention( แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศชายมีกระบวนการตอบสนอง
ดา้นความตั้งใจ (Attention( นอ้ยกวา่เพศหญิง  

ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐศกัด์ิ วรวิทยานนท ์
(2555) โดยเห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีทศันคติต่อธุรกิจขายสินคา้และ
บริการผา่นออนไลน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือและหลงัการตดัสินใจซ้ือโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจัยพบว่าเหตุผลท่ี ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากมีหลากหลายเหตุผลในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล 
(2555( โดยเห็นวา่การเลือกซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตโดยเหตุผลแรกเพราะการเลือกซ้ือสินคา้
ท าไดง่้าย สะดวกสบายและรวดเร็ว 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผลการวิจยัดังกล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของ
งานวิจยัของปัทมพร คัมภีระ (2557) โดยเห็นว่านักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการ
ประเมินความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่าระดบันัยส าคญัมีค่าเท่ากบั 
0.03 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.การใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ควรมีการออกแบบท่ี
เขา้ใจง่าย และมีวิธีการใชท่ี้สะดวก เพราะ ผูใ้ชส่้วนใหญ่จะมีหลายช่วงอายุ ท  าให้มีทกัษะในการคิด
และทกัษะการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์นั้นต่างกนั ซ่ึงกระบวนการซ้ือท่ีง่าย
ก็จะมีความส าคญัอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการซ้ือของผูบ้ริโภคดังนั้ นผูจ้ดัจ  าหน่าย
เคร่ืองประดับผ่านช่องทางออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับการออกแบบหรือการก าหนด
กระบวนการในการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ง่ายไม่ยุง่ยาก 

2. ผูซ้ื้อท่ีสินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตควรมัน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นๆมีขอ้มูลท่ีท่านต้องการ
ครบถว้นและสามารถติดต่อผูข้ายไดจ้ริงในกรณีท่ีเกิดปัญหาควรตรวจสอบประวติัของผูข้ายและ
ร้านคา้ออนไลน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงความตอ้งการอย่างแทจ้ริงของผูบ้ริโภค และน ามา
ปรับใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.ศึกษาความแตกต่างระหว่างการซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตกบัการไปเดินซ้ือสินคา้
ตามร้านคา้ทัว่ไป 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้ตราดอยค าของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS  INFLUENCING  DECISION MAKING TO BUY  DRINK JUICES TRADE 
DOI KHAM OF CONSUMERS IN BANKGKOK AREA. 

 

ประภัสสร วงศ์ไทย 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN  PROGRAM  2/1   

กลุ่ม3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่าง
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค าของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้
ตราดอยค าท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 400 คน  เคร่ืองมือท่ี ใช้
ในการเก็บรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ (1 (การ
วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานและการวเิคราะห์ขอ้มูลคือการหา 

ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2 (การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานโด ยสถิติท่ีใช้
ในการทดสอบสมมุติฐานคือการทดสอบค่า T-test  และการทดสอบค่า F (One Way Anova) 
จากการศึกษาวจิยัพบวา่  

1 .ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัประกอบด้วย สถานภาพ อาชีพ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัประกอบด้วย ราคา ช่องทางการจดั
จ าห น่ าย  ส่ งผล ต่อการตัด สินใจซ้ือ เค ร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค าของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ์
และการส่งเสริมการขาย  
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3.ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย โอกาสในการด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอย
ค าและ สถานท่ีผูบ้ริโภคมกัตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้
ตราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั ยกเวน้ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
และความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
ค าส าคญั: เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้,ตราดอยค า ,การตดัสินใจซ้ือ 

 
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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บทน า  

      เน่ืองมาจากวิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนัไดมี้การด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก

อดีตผูค้นในรุ่นใหม่ทุกวนัน้ีมีชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งเร่งรีบแข่งขนักบัเวลา ท าใหไ้ม่มีเวลาในการดูแล

รักษาสุขภาพจนเป็นสาเหตุให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองของสุขภาพส่งผลให้

ร่างกายอ่อนแอและเกิดโรคภยัไขเ้จบ็เกิดข้ึนมากมาย จากปัจจยัขา้งตน้ดงักล่าวท าให้เกิดกระแสการ

ดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากกวา่เดิมของผูบ้ริโภคจนเกิดตลาดธุรกิจเคร่ืองด่ืมน ้ าผกัผลไมเ้พื่อสุขภาพ

ข้ึนมากมายและมีการแข่งขนัในเชิงธุรกิจค่อนขา้งสูง 

      จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภค เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัท่ีได้ไปใช้ประโยชน์และ

ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้รา

ดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้
ตราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4.น าผลการวิจยัจากปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ไปใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
ลูกคา้ 

5. น าผลการวิเคราะห์ด้านความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดเพื่อใช้ในการวาง
แผนการด าเนินธุรกิจรวมถึงกลยทุธ์ทางการตลาด 
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สมมุติฐานการวจัิย 
สมมุติฐานขอ้ท่ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั 
สมมุติฐานขอ้ท่ี2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอย
ค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั 
สมมุติฐานขอ้ท่ี3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ความถ่ีในการด่ืม 
โอกาสในการด่ืม สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคมกัตดัสินใจซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 “เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้  ”หมายถึง น ้าด่ื มท่ีไดจ้ากการคั้นหรือสกดัจากผลไมช้นิดต่างๆซ่ึงใหคุ้ณค่าเละ
ประโยชน์ทางโภชนาการสูงอีกทั้งยงัท าใหรู้้สึกสดช่ืนและผอ่นคลาย 

 “การตดัสินใจซ้ือ   ”หมายถึง  กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ 
ท่ีมีอยูซ่ึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอใน
ชีวติประจ าวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์  
ขอบเขตของการวจัิย 
  1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คนในเขตลาดพร้าว เขตวงัทองหลาง เขตสา ยไหมและ
ปทุมธานี อ .ธญับุรี  

3.การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแลปริมณฑลเท่านั้น 
 4.การศึกษาวจิยัน้ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดรวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

5.ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 – 
12เมษายน 2559  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
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2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การขาย 
3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ,ความถ่ีในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,โอกาสในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้รา
ดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ,พฤติกรรมในการเลือกสถานท่ีในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตวัแปรตามประกอบดว้ย 
-การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ  
                                                  ตวัแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.1 เพศ              1.2 อายุ  
1.3 สถานภาพ     1.4 ระดบัการศึกษา  
1.5 อาชีพ            1.5 รายได้  

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
2.1 ผลิตภณัฑ์       2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

2.2 ราคา               2.4 การส่งเสริมการขาย  

3.ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
1.1 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ  

1.2 ค วามถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค า 
1.3 โอกาสในการด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค า 

1.4 สถานท่ีผูบ้ริโภคมกัตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผกั
ผลไมต้ราดอยค า 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค า

ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์  
ดวงพร ภทัรเปรมเจริญ (2545 :27-28  (กล่าวว่าประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะประชากรเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการบริโภค รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคดว้ย 
วิไลพร สุตนัไชยนนท์ (2543 (กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั
ขนาดหรือจ านวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาคและระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบั
การกระจายตวัของประชากรและองคป์ระกอบต่างๆของประชากร 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(กรกฎ ก าจดัดสักร .2548 : 19-22 (พฤติกรรมของผูบ้ริโภคถูกก าหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพและ
ลกัษณะทางกายภาพถูกก าหนดว้ยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยาถูกก าหนดดว้ยครอบครัวและ
สังคม ปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

             (อา้งถึงใน รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล ,2551 (คอตเลอร์ (Kotler.  2000 : 14  (  ให้ความหมาย
ของส่วนประสมทางการตลาดวา่เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตาม
วตัถุประสงคท์างการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมาย 

      (อ้างถึงใน รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล ,2551 ( เสรี วงษ์มณฑา (2547  : 17   (ให้ความหมายส่วน
ประสมทางการตลาด ว่าหมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการ
ติดต่อส่ือสารขององคก์ร 
ระเบียบวธีิวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณโดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ  - ประชากรท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้รา
ดอยค า 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค า 
        การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีเคยซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค า จ  านวน 400 คน ใชสู้ตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งแบบนบัไม่ไดแ้ละใช้
วธีิสุ่มโดยสะดวก 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัคือ แบบสอบถาม Checklist เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย  
ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับปั จจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้                             
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ค วามถ่ีในการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค า โอกาสในการด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค า สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคมัก
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค า 
ส่วนท่ี 4 มาตราวดักระบวน การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแจกแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสารให้กบับุคคล
ทัว่ไปท่ีเตยซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 – 12 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลา 16 วนั  
วธีิด าเนินการวจิยั 
ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสารให้กบักลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีมี
การซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลน าค าตอบท่ีได้มาทดสอบ
สมมุติฐาน 
          สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (1(สถิติเชิงพรรณาโดยมีตวัแปรเชิง คุณภาพใช้การแจกแจง
ความถ่ีและค่าร้อยละ ในการอธิบายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ตวัแปร
เชิงปริมาณ ใช้แจกแจงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ของผูต้อบแบบสอบถาม (2(สถิติเชิง
อนุมาน ใชท้ดสอบสมมุติฐานขา้งตน้ 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

เพศ   
อาย ุ   
สถานภาพ √  
ระดบัการศึกษา   
อาชีพ √  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์   
ดา้นราคา √  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย √  
ดา้นการส่งเสริมการขาย   

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
 

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ   
ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้รา
ดอยค า 

  

โอกาสในการด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้รา
ดอยค า 

√  

สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคมกัตดัสินใจเลือกซ้ือ √  
หมายเหตุ  
1. เคร่ืองหมาย √ สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
2. เคร่ืองหมาย ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   ≥0.05   
 
อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น (1(เพศ หญิง  (2(อายุ 31 – 40 ปี 
(3 (สถานภาพโสด (4(การศึกษาระดบัปริญญาตรี (5(อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป 

(6(รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10 ,001-20,000 บาท 
     ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดจากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมี
ราคา 16-25 บาทมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้ตามร้านสะดวกซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ า
ผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
    ปัจจยัดา้นอ่ืนๆจากการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคมกัตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองรวมทั้งผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม
รับประทานเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค าเป็นประจ าอยูแ่ลว้และมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ในร้านคา้ท่ีมีสถานท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั 
อภิปรายผลตามสมมุติฐานการวจัิย 
สมมุติฐานขอ้ท่ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม้ตราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
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           จากการวิจยัพบวา่สถานภาพ อาชีพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สวา่งไพศาลกุล . (2551(.  ท่ีกล่าววา่ปัจจยัทางดา้น 
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างอนัได้แก่ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราบีอ้ิงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จาการวิจยัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้ าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิภาว ีสุริโย ( .2548 .(ท่ีกล่าววา่ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา รายได ้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมแต่อยา่งใด 
สมมุติฐานขอ้ท่ี2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอย
ค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั 
          จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
น ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรินทิพย ์ธีรธนิตนนัท์ ( .2555.(ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถโตโยต้าของผู ้บริโภคในเขตก รุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั 
          ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา สหัสเนตร (.2548( (อา้งถึงใน รุ่งตะวนั 
สวา่งไพศาลกุล, 2551( 
สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ความถ่ีในการด่ืม 
โอกาสในการด่ืม สถานท่ีผู้้้บริโภคมกัตดัสินใจซ้ือ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมต้ราดอยค าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั  
 จากการวิจยัพบว่าปัจจยัอ่ืนๆด้านโอกาสในการซ้ือด่ืมเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมต้ราดอยค าและ
พฤติกรรมการเลือกสถานท่ีในการตดัสินใจเลือกซ้ือสอดคล้องกับงานวิจยัของ รุ่งตะวนั สว่าง
ไพศาลกุล (2551(  
ข้อเสนอแนะ 
     จากผลการศึกษาวิจยั ท าให้ทราบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี  

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 บาท ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวมถึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรพัฒนาปรับปรุงสินค้าและ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังถัดไป 
     ในการวจิยัคร้ังถดัไปควรท าการศึกษาวจิยัผูบ้ริโภคในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนอกเหนือจากเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน และควรท าการศึกษา
เพิ่มเติมในแรงของ แรงจูงใจ และความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑเ์พราะจะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ี
ผลต่อแนวโนม้การตดัสินซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผกัผลไมต้ราดอยค ามากข้ึน 
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บรรณานุกรม 
 

รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (.2551 ( ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าผลไม้ตรา 
บีอิง้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์   .บธ.ม(.การตลาด .(กรุงเทพฯ : 

        บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ . ถ่ายเอกสาร. 
วภิาว ีสุริโย (.2548 ( ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน า้ผกั -ผลไม้พร้อมด่ืมของผู้บริโภคใน     
         เขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์  .สาขาวชิาบริหารธุรกิจ .กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั        
         มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  .ถ่ายเอกสาร .  
ศรินทิพย ์ธีรธนิตยน์นัท์ (.2555 ( ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภค ในเขต 

กรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี
2555.2  

กาญจนา สหสัเนตร ( .2548 ( ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมธัญญาหาร 
         ของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์  .บธ.ม(.การตลาด.(กรุงเทพฯ :  
         บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ  .ถ่ายเอกสาร  
เสรี วงษม์ณฑา ( .2542.( การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลมแ์ละไซเทก็ซ์ 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม  
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอร์เนชัลแนล 

Factory Affecting  TheDecision Making to Use Service Department medicine 
OfBangpakpk 9 International  Hospital  

 

นวรัตน์ ยอดยิง่ 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin 2/1 กลุ่มท่ี 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไกรชิต สุตะเมือง 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

 
บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ีเพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล 
(2( ความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (3(ความแตกต่างด้านความสะดวกในการเขา้รับ
บริการท่ีมีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหารใช้ปรับปรุงนโยบาย
การใหบ้ริการของแผนกอายรุกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล   
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้ชบ้ริการแผนกอายรุกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล  ปี
2559จ านวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลความแตกต่างดา้น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและความแตกต่างดา้นความสะดวกในการเขา้รับบริการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า ANOVA (F-test, t-teat( 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนลผูต้อบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มี
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 45,000 
บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการแผนกอายรุกรรม ประเภทสิทธิการประกนัสุขภาพ
ในการรักษาบริการ และใช้บริการดา้นการฉีดวคัซีน สะดวกเขา้ใช้บริการเวลา 08.00 -12.00น.  ใช้
ระยะเวลาในการเขา้รับบริการ 1-2 ชัว่โมง  โดยปัจจยัในการเลือกใช้บริการ คือ การเขา้รับบริการ
ง่าย ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือ ตนเอง และจ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการ 2-5 
คร้ัง/ปี  โดยความสะดวกในการเขา้รับบริการเร่ือง การไดรั้บการเอาใจใส่จากแพทย ์พยาบาล และ
เจา้หน้าท่ี ขณะเขา้รับการรักษามีระดบัความพอใจ เร่ืองการไดรั้บความเสมอภาคในการรับบริการ 
ขณะเขา้รับการรักษาระดบัปานกลาง เร่ืองความพอใจในบุคลิกและอธัยาศยั การให้บริการของ
แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัพอใจ และเร่ืองความรวดเร็วในการในการรับบริการ
ระดบัไม่พอใจ  
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ,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 
 
บทน า 

 ในปัจจุบนัสถานการณ์โลกไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงแนวทางดา้น

การรักษาพยาบาลท่ีผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยมี์แนวโน้มดา้นการดูแลสุขภาพร่างกายมากข้ึน 

และยงัตระหนกัถึงแนวทางการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ หรือเขา้รับการรักษาแต่เร่ิมมีอาการซ่ึง

ต่างจากในอดีตท่ีรอให้เกิดอาการหรือเกิดโรคก่อนจึงจะไปพบแพทย ์นอกจากน้ีผูเ้ขา้รับบริการยงัมี

พฤติกรรมในการใช้บริการทางการแพทยใ์นด้านอ่ืนนอกเหนือจากการรักษาโรคโดยตรงอีก เช่น 

การท าศลัยกรรมเสริมความงาม การปรึกษาปัญหาเพื่อป้องกนัภาวการณ์เกิดโรค เป็นตน้ 
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 ทั้งน้ี จึงท าใหผู้เ้ขา้รับบริการหนัมาเลือกใชบ้ริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลบางปะกอก 

9 อินเตอร์เนชัลแนลมากข้ึน เน่ืองจากการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐมีผูเ้ข้ารับบริการเป็น

จ านวนมาก เม่ือเทียบกับก าลังการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีจ  ากัด ส่งผลให้ใช้

เวลานาน และไม่สามารถให้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึง จึงเป็นเหตุให้ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัทรัพยบ์างส่วน 

เลือกใช้บริการักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนล ซ่ึงมีการให้บริการ

อย่างทัว่ถึง ใช้เวลาในการเขา้รับบริการรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลรัฐ รวมถึงไดมี้การพฒันาคุณภาพ 

การให้บริการ มีการน าเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเข้ามาใช้ในการรักษา ตลอดจนการ

ส่งเสริมพฒันาความรู้บุคลากรทางการแพทยใ์ห้มีเช่ียวชาญในการให้บริการ และยงัเป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนอ่ืน แม้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาละมี

ค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าก็ตาม นอกจากน้ี โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งยงัให้ความส าคญัด้านความ

น่าเช่ือถือทางการแพทย ์มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทยใ์หม่ๆ และความพร้อมของอุปกรณ์

ทางการแพทยท่ี์มีความครอบคลุมและทนัสมยั รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด เช่นการจดัโปรโมชัน่ 

แพ็กเกจราคาพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูเ้ขา้รับบริการ และสร้างความสนใจ 

ดึงดูดให้ผู ้รับบริการเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลมากข้ึน เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนล เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณภาพการ

ให้บริการ เทคโนโลยีทางการแพทย ์รวมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานของแผนกอายุรกรรมภายใน

โรงพยาบาล เพื่อน าไปใชใ้นการแข่งขนักบัตลาดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าอ่ืนๆ ซ่ึงถือวา่เป็น

การท าธุรกิจบริการให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน เป็นท่ีมาของการศึกษาตวัแปรในการสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้มีการปรับตวัเพื่อเพิ่มรายไดม้าก

ข้ึน ในขณะท่ีกระแสการดูแลสุขภาพยงัคงส่งผลต่อรูปแบบการใหบ้ริการของโรงพยาบาล 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแผนกอายุ

กรรม  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล     

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแผนกอายกุรรม  

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล     

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นความสะดวกในการเขา้รับบริการของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการบริการเพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหาร ไปใช้ปรับปรุงนโยบายการให้บริการของแผนกอายุกรรม 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล   

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสิทธิในการ

เขา้รับการรักษา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแผนกอายกุรรมโรงพยาบาล

บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนลท่ีแตกต่างกนั     

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย การใช้บริการดา้นใด เวลาท่ีสะดวกในการใช้บริการ 

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา ปัจจยัท่ีเลือกใช้บริการ ผูท่ี้มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ และจ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการเลือกใชบ้ริการแผนกอายุ

กรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนลท่ีแตกต่างกนั 

3. ความสะดวกในการใช้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย ความเอาใจใส่ในการให้บริการของแพทย ์

พยาบาล เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการอ่ืนๆ ความเสมอภาคในการให้บริการ บุคลิกและอธัยาศยัในการ

ใหบ้ริการ และความรวดเร็วในขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

แผนกอายกุรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรืเนชลัแนล ท่ีแตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูว้ิจยัได้น าเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษา เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแน
ลซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคิดและ ทฤษฏี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการตดัสินใจ (type of consumer decision theory) 
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
3.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (The Theory of Consumer Behavior) 
4 ทฤษฎีเก่ียวเร่ืองการประกนัสุขภาพ (Private Health Insurance) 
1. ทฤษฎกีารตัดสินใจ (type of consumer decision theory) 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526, อา้งถึงใน ปิยะนุช เหลืองาม , 2552( ไดก้ล่าวว่า 
ในบรรดาทฤษฎีท่ีส าคญัของการตดัสินใจ อาจจ าแนกไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-  เพศ  -  อาย ุ
-  สถานะภาพ -  การศึกษา 
-  อาชีพ  -  รายได ้
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 - สิทธิในการเขา้รับบริการ 
-  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการแผนกอายรุกรรมดา้นใด 
-เวลาท่ีผูรั้บบริการสะดวกใชบ้ริการ 
-ระยะเวลาในการเขา้รับการรักษา 
-ปัจจยัท่ีเลือกใชบ้ริการ 
-ผูท่ี้มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ 
-  จ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการต่อปี 
 
ความสะดวกในการใชบ้ริการ 
-   การเอาใจใส่จากแพทย ์พยาบาล และ
เจา้หนา้ท่ี 
-ความเสมอภาคในการรับบริการ 
-บุคลิกและอธัยาศยัของแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
-  ความรวดเร็วในการเขา้รับบริการ 

 
 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แผนกอายรุกรรมโรงพยาบาล

บางปะกอก 9 อินเตอร์
เนชลัแนล  

ตวัแปร

ตาม 

ตวัแปรอสิระ 
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 1( ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ืมีลกัษณะส าคญั คือ 
จะค านึงถึงว่า แนวทางการตัดสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้ซ่ึงการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็น หรือควรจะ
เป็นนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้
ดงันั้น การใชท้ฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะท่ีข้ึนอยูก่บัมาตรฐานหรือ
หลกัเกณฑด์งักล่าว จะเป็นเคร่ืองก าหนดวา่ มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอยา่งไร จึงจะดี
ท่ีสุด ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 
อาจจะเห็นวา่ไม่เหมาะสมก็ได ้ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบ
อุดมทศัน์ (Idea Type) มากกวา่จะเป็นแบบวเิคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง 
 2( ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กบัทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระส าคญัท่ีว่า การตดัสินใจเพื่อแก้ปัญหาหน่ึงๆ จะตอ้ง
กระท าอยา่งไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของ
ผูต้ ัดสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีน้ี จะพยายาม
หลีกเล่ียงการใช้ความรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจ โดยมุ่งเน้นให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของ
บุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึงไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการน าเอาเทคนิค
สมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจดว้ย เพื่อท่ีจะใหก้ารตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสม
ท่ีสุด 
      ดงันั้นกล่าวไดว้า่ การตดัสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล
เพื่อเลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถน าไป
ปฏิบติัและท าให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการ การตดัสินใจ เป็นส่วนหน่ึง
ของบทบาทของผู ้บริหารท่ี เกิดจากต าแหน่งและอ านาจท่ีเป็นทางการ คือบทบาทการเป็น
ผูป้ระกอบการ(Enterpreneur) บทบาทผู ้จ ัดการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา(Disturbance Handler) 
บทบาทผูจ้ดัทรัพยาการ(Resource Allocator) และบทบาทผูเ้จรจาต่อรอง(Negotiator Allocator) 
2. ทฤษฎเีกีย่วกบัตัวแปรเร่ืองคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
 ชูชัย  ส มิท ธิไกร (2554:326) ให้ความหมายการบริการว่า  หมายถึงกิจกรรมห รือ
ผลประโยชน์เชิงนามธรรมซ่ึงผูใ้ห้บริการไดเ้สนอขาย โดยผูรั้บบริการไม่ไดค้รอบครองบริการนั้น
อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจาหน่ายสินคา้หรือไม่ก็ได ้
ดงันั้นการบริการจึงเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย ความพยายาม และการปฏิบติังาน หรือการกระท า
ใดๆให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง โดยท่ีผูรั้บบริการมิได้เป็นเจา้ของการให้บริการนั้นๆ เหมือนเช่นการเป็น
เจา้ของสินคา้ 
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 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555:398)  กล่าวถึงการบริการว่า หมายถึง การอ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกคา้ในกระบวนการสร้างคุณค่า (Value) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดทางด้าน
จิตใจของลูกคา้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจ การบริการเป็นกลยทุธ์
ท่ีทุกธุรกิจนามาใชใ้นการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนัซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสาคญัในการประกอบ 
3.ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of Consumer Behavior) 
 รัฐวชัร์ พฒันจิระรุจน์ (2557(ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการศึกษาปัจเจก
บุคคล กลุ่มบุคคลและกระบวนการท่ีใช้เลือกสรร รักษา และก าจดัส่ิงท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ การ
บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิดเพื่อสนองความตอ้งการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อ
ผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยาสังคมวิทยา มนุษยวิทยาสังคม 
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเข้าใจกระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อทั้งปัจเจกบุคคล และ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ตวัแปรเชิงพฤติกรรมเพื่อพยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของ
ประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่ม
บุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดล้อมด้วย รวมทั้งกระบวนการในการ
ตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดให้มี
การกระท าดงักล่าว 

 การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หาหรือวิจยั
เก่ียวกบั 
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสมค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคคือ 6Wsและ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO?WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ 
HOW? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นค าถามเพื่อทราบลกัษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกรับบริการ 
 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy ?) เก่ียวกับส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ
ตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเก่ียวกบัคุณสมบติัหรือประโยชน์ของการรับบริการ 
 3. ท าไมผู ้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy ?) วตัถุประสงค์ในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภควา่จะซ้ือเพื่ออะไร เช่น ตอ้งการรักษาสุขภาพ บริโภคตามญาติหรือเพื่อน ๆ 
 4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying ?) บทบาทของกลุ่ม 
ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้
 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy ?) โอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วงวนัใด 
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั 
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 6 ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy ?) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไป 
ท าการซ้ือ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ 
 7. ผู ้บ ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy ?) ขั้ นตอนในการตัดสินใจซ้ือ
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซ้ือ ความรู้สึก
ภายหลงัการซ้ือ 
4. ทฤษฎเีกีย่วเร่ืองการประกนัสุขภาพ (Private Health Insurance) 
 อมัมาร สยามวาลา, อนู แน่นหนา และ นิพิฐ พิรเวช (2555) สรุปวา่ ภาวะภยัทุจรรยาเกิด 
เม่ือผูเ้อาประกนัมีพฤติกรรมเปล่ียนไปภายหลงัจากมีประกนัสุขภาพ หรือบุคลากรมีพฤติกรรมท่ี 
เปล่ียนแปลงไปเม่ือทราบวา่ ผูเ้ขา้รับบริการมีประกนัในการรับผดิชอบค่าใชจ่้ายให ้โดยปัญหาท่ีอาจ 
เกิดข้ึนจากผูป่้วยหรือผูเ้อาประกนั คือ แนวโน้มการเขา้รับบริการทางสาธารณสุขจากผูเ้อาประกนั
เพิ่ม 
มากข้ึน รวมถึงค่าใชจ่้ายทางการบริการสาธารณสุขเพิ่มข้ึนหลงัการมีประกนัสุขภาพ ยกตวัอยา่งเช่น 
นาย ก. มีอาการป่วย เป็นไข้หวดั ปวดหัว ตัวร้อนเล็กน้อย โดยทั่วไปท่ีนาย ก. ยงัไม่มีประกัน
สุขภาพ 
นาย ก. อาจไปซ้ือยาท่ีร้านขายยามารับประทานเองก่อนเบ้ืองตน้ โดยคิดว่าหากอาการไม่ทุเลาค่อย
ไป 
พบแพทย ์เพื่อจะไดไ้ม่มีค่าใชจ่้ายมาก ต่อมา เม่ือนาย ก. มีประกนัสุขภาพ อาจมีแนวโนม้การไปพบ 
แพทยม์ากกวา่ เน่ืองจากไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการพบแพทยแ์ละไม่มีค่าใชจ่้ายค่ายารักษาโรค 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Variables) โดยใช้ลกัษณะการวิจยัส ารวจ 
(Survey Research) เพื่อส ารวจความคิดเห็น ทศันคติ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการท านายตวัแปรระหวา่งตวัแปร ปัจจยั
ส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความแตกต่างด้านความสะดวกในการเข้ารับบริการ กับการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ วิเคราะห์ขอ้มูล แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละเพื่อบรรยายและสรุปลกัษณะ
ของกลุ่มตวัอยา่งและทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่มอิสระใชส้ถิติทดสอบค่าทีอิสระ 
(t independent) และตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test, 
ANOVA) ก าหนดทดสอบนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใช้โปรแกรมMicrosoft Excelซ่ึง
คณะผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอน และระเบียบวิธีการวจิยัในดา้นการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสถิติทีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้เขา้รับบริการแผนกอายรุกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอร์เนชลัแนล จ านวน 400 คน 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

899 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้เขา้รับบริการแผนกอายรุกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล ในช่วงระยะเวลาตั้งวนัท่ี 27 มีนาคม 2559 ถึง วนัท่ี 3 
เมษายน 2559 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษา เอกสารแนวคิดและการ
ทบทวนรายงาน การวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการดา้นสุขภาพ 
ลกัษณะค าถาม ประกอบดว้ยค าถามปลายปิด แบ่งเป็น 4 ส่วน 
ผลการวเิคราห์ข้อมูล 
        ส่วนที ่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มี
จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00   มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 
มีสถานภาพโสด จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 295 คิดเป็น
ร้อยละ 74.00 อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00รายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 
45,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 38.0    
        ส่วนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช ้บริการ
แผนก 
อายรุกรรมประเภทสิทธิการประกนัสุขภาพในการรักษาบริการจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.00 ใชบ้ริการดา้นการฉีดวคัซีน จ านวน 201คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 สะดวกเขา้ใชบ้ริการเวลา 
08.00-12.00น.  จ  านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50  ใชร้ะยะเวลาในการเขา้รับบริการ 1-2 ชัว่โมง  
จ  านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00  โดยปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการ คือ การเขา้รับบริการง่าย 
จ านวน 147  คน คิดเป็นร้อยละ37 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือ ตนเอง จ านวน 
237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 และจ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการ 2-5 คร้ัง/ปี  จ  านวน 184 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.00  
        ส่วนที ่3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความสะดวกของผูม้ารับบริการผูต้อบแบบสอบถามใหญ่ ไดรั้บ
การเอาใจใส่จากแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ี ขณะเขา้รับการรักษามีความพอใจ จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.75 ไดรั้บความเสมอภาคในการรับบริการ ขณะเขา้รับการรักษาระดบัปานกลาง 
จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 พอใจในบุคลิกและอธัยาศยั ในการใหบ้ริการของแพทย ์
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัพอใจ จ านวน 203  คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 และความรวดเร็ว
ในการในการรับบริการระดบัไม่พอใจ จ านวน 215 น คิดเป็นร้อยละ 53.75 
         ส่วนที ่4 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพราะความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7410 คะแนน อนัดบัสองคือการ
ไดรั้บความอ านวยความสะดวกและบริการท่ีดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.82 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐานเท่ากบั 0.7964 คะแนน อนัดบัท่ีสามคือมีความเช่ือมัน่ในแพทยมี์ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.81 
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คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.7350 คะแนน  ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือระยะเวลาในการ
รอรักษา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.76 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.8913 คะแนน   
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมติฐาน 

ผลการทดสอบสมติฐาน ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

เพศ 0.0648   

อาย ุ 0.0405*   

สถานภาพ 0.2775   

ระดบัการศึกษา 0.0160*   

อาชีพ        0.0657   

รายไดเ้ฉล่ีย 0.0135*   

การใชสิ้ทธิในการเขา้รับบริการ 0.0563   

ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการดา้นใดบ่อยท่ีสุด 0.2901   

ท่านสะดวกใชบ้ริการเวลาใดบ่อยท่ีสุด 0.0339*   

ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการเขา้รับบริการรักษา 0.0199*   

ปัจจยัท่ีเลือกใชบ้ริการ  0.0459*   

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ 0.0569   

จ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการ ต่อปี 0.3746   

การเอาใจใส่จากแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ี  0.0188*   

ความเสมอภาคในการรับบริการ  0.0126*   

ความพึงพอใจในบุคลิกและอธัยาศยั 0.0126*   

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 0.0292*   

ความรวดเร็วในการในการรับบริการ 0.0312*   

 
การอภิปรายผล 
        จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล สรุปการอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
        ผูท่ี้เขา้รับบริการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
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เนชลัแนลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปีซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ
โชษิดา แก้วเกษ (2551) ท่ีพบว่า อายุของผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดับการรับรู้การ
บริการโรงพยาบาลท่ีแตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มยุรี กิตติจารุขจร, รวิวรรณ โสธรเจริญสินธ์ุ และวิชิต า ตั้งภักดีรัตน์ (2542) พบวา่ ระดบัการศึกษา
ของผูใ้ชบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการโรงพยาบาล โดยผูมี้การศึกษาในระดบัสูงมกั
มีความพึงพอใจน้อยกวา่ผูมี้การศึกษาในระดบัต่ากว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงพร รัตนอ
มรชัน (2535) และสุภทัรา ทรัพยน์ภาพร (2546) ท่ีพบว่าผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาและต่ากวา่จะมีความคาดหวงัต่อการบริการสูงเน่ืองจาขาดการวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาวท่ี
ไดรั้บทาให้มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการต ่ากวา่ผูมี้การศึกษาในระดบัสูงซ่ึงมีการวเิคราะห์
และตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่สะดวกเข้ารับบริการใช้บริการด้านการฉีดวคัซีน 
สะดวกเข้าใช้บริการเวลา 08.00-12.00น.  ใช้ระยะเวลาในการเข้ารับบริการ 1 -2 ชั่วโมง  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั วัชรพล ทองหอม (2552) พบวา่ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความ
พึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 
        ปัจจยัในการเลือกใช้บริการ คือ การเขา้รับบริการง่าย ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการคือ ตนเอง และจ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการ 2-5 คร้ัง/ปีซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชนิดาภา วรณา
ภรณ์ (2555) ซ่ึงอธิบาย ทฤษฎีการตดัสินใจใช้บริการไวว้่า ในการตดัสินใจใช้บริการหรือไม่ใช ้
ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ (1) ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงของบริการหรือ
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีผูรั้บบริการไดรั้บรู้ (2) เคร่ืองหมายการคา้ ท าใหผู้รั้บบริการไดนึ้ก
ถึงบริการหรือผลิตภณัฑ์ ในดา้นต่างๆ เช่น รูป รส กล่ิน เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ (3) 
เจตคติ หรือ ท่าทีหรือความรู้สึกของผูรั้บบริการต่อบริการหรือผลิตภณัฑ์ เป็นความรู้สึกทางบวก
หรือลบต่อบริการหรือผลิตภณัฑ์นั้นๆ (4) ความเช่ือมัน่ในบริการหรือผลิตภณัฑ์ คือการประเมิน
และตดัสินใจว่าตรงกบัความตอ้งการของตนเองหรือไม่ ความเช่ือมัน่เกิดจากท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารในบริการหรือผลิตภณัฑ์ รวมทั้งความศรัทธาท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้ อิทธิพลของ
ความเช่ือมัน่ในบริการหรือผลิตภณัฑ์ จะส่งผลต่อความมุ่งมัน่ในการใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์นั้น
ต่อไป (5) ความมุ่งมัน่ในการใช ้หมายถึง การตดัสินใจในการวางแผนท่ีจะใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ ์
และ (6) การซ้ือบริการหรือผลิตภณัฑ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีผูรั้บบริการตดัสินใจใช้บริการหรือ
ผลิตภณัฑ์นั้นแลว้ จึงแสดงเป็นพฤติกรรมการใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์นั้  และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวัฒนะเพชรสุวรรณ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง มิติคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ของ 
ผู ้ใช้บ ริการโรงพยาบาล เอกชน ท่ี ได้ รับการรับรองระบบ คุณภาพ  HA และ JCI ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ มิติคุณภาพบริการผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัดา้นความเช่ือถือไดสู้งท่ีสุด มิติคุณภาพบริการมี 
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อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวม 
        โดยมีความสะดวกในการเขา้รับบริการเร่ือง การไดรั้บการเอาใจใส่จากแพทย ์พยาบาล และ
เจา้หน้าท่ี ขณะเขา้รับการรักษามีระดบัความพอใจ เร่ืองการไดรั้บความเสมอภาคในการรับบริการ 
ขณะเขา้รับการรักษาระดบัปานกลาง เร่ืองความพอใจในบุคลิกและอธัยาศยั การให้บริการของ
แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัพอใจ และเร่ืองความรวดเร็วในการในการรับบริการ
ระดบัไม่พอใจซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ าไพ ทองยศ (2550) จากการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชล อ าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี พบว่า 
ดา้นแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ี เร่ืองความเป็นมิตร การพูดจาสุภาพ ไพเราะและมีความพร้อมใน
การให้บริการไดอ้ยา่งทนัทีและ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จันทนา รักษ์นาค (2554(ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจรับบริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดับมาก ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านสถานท่ีบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้น 
ลกัษณะทางกายภาพ อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นราคา และดา้นการ 
ส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลไปใช้ในทางธรุกจิ 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกอายุรกรรม 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชลัแนล ผูว้ิจยัเห็นวา่ ธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัโรงพยาบาล
เอกชนสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชไ้ดด้งัน้ี 
        1.จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางปะ
กอก 9 อินเตอร์เนชัลแนลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน ใช้สิทธิในการเข้ารับบริการประเภทประกัน
สุขภาพ โดยมีรายได้เฉล่ีย 30,001 - 45,000 บาทผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปท าการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อด าเนินการทางการตลาดต่อไป 
เช่น การน าข้อมูลไปท าการส่งเสริมการขายและการตั้ งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มผูรั้บบริการ
เป้าหมายมากยิง่ข้ึน ในการเพิ่มก าไรชองโรงพยาบาลต่อไป 
        2. จากการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูเ้ขา้ใชบ้ริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบาง
ปะกอก 9 อินเตอร์เนชัลแนลส่วนใหญ่ใช้บริการประเภทสิทธิการประกันสุขภาพในการรักษา
บริการ โดยใช้บริการดา้นการฉีดวคัซีน สะดวกเขา้ใช้บริการเวลา 08.00-12.00น.  ใชร้ะยะเวลาใน
การเข้ารับบริการ 1-2 ชั่วโมง  โดยปัจจยัในการเลือกใช้บริการ คือ การเข้ารับบริการง่าย ผูท่ี้มี
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อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการคือ ตนเอง และจ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการ 2-5 คร้ัง/ปี  
โดยผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลไปพฒันารูปแบบบริการพยาบาลโดยใช้วิธีวิเคราะห์โครงสร้างเชิง
ตรรกะและปรับปรุงรูปแบบบริการท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน ท่ีช่วยกนั
ระดมสมองคน้หาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหไ้ดต้รง ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
        3. จากการศึกษา ความสะดวกในการเข้ารับบริการเร่ืองการได้รับการเอาใจใส่จากแพทย ์
พยาบาล และเจา้หน้าท่ี ขณะเขา้รับการรักษามีระดบัความพอใจ เร่ืองการไดรั้บความเสมอภาคใน
การรับบริการ ขณะเขา้รับการรักษาระดับปานกลาง เร่ืองความพอใจในบุคลิกและอธัยาศยั การ
ให้บริการของแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัพอใจ และเร่ืองความรวดเร็วในการในการ
รับบริการระดับไม่พอใจดังนั้ นผูบ้ริหาร จึงควรให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการในการ
ให้บริการรวมถึงให้การบริการท่ีทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบติั และมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดี
ข้ึนอย่างสม ่าเสมอจากการรับค าแนะน าติชมจากผูเ้ขา้มารับบริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ
บุคลากรการแพทยใ์นการปรับปรุงคุณภาพดา้นเวลาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ผลจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี สามารถขยายต่อไปในทศันะและการศึกษาท่ีกวา้งข้ึน ซ่ึงจะ
เป็น 
ประโยชน์ในการอธิบายสาเหตุและปัญหาต่างๆทางดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล 
เอกชน ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
        1. เลือกกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่นการเลือกศึกษาประชากร
จากแผนกอ่ืนๆในหน่วยงาน หรือโรงพยาบาลในเครือ เพื่อจะไดเ้ห็นวา่ผลการศึกษาเป็นอยา่งไร 
2. ควรมีการติดตามผลการพฒันารูปแบบบริการพยาบาลในระยะยาวเพื่อศึกษาผลของการพฒันา
และเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาในคร้ังต่อ ๆ ไป 
3. ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอร์เนชลัแนล กบัโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าอ่ืนๆ 
        4. ควรมีการประเมินความพึงพอใจและความรวดเร็วในการเขา้รับบริการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมา
ใชบ้ริการ ภายหลงัการพฒันารูปแบบบริการพยาบาล 
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ปัจจัยการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Factors influencing the selection of a social security system 
of private hospitals  Bangkok Metropolitan 

 

วชิชุดา บุญยี ่
นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  Twin Program  รุ่น 2/1   

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1( ปัจจยัส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการระบบ
ประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (2( พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ในการเลือกใชบ้ริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (3( ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ในการเลือกใช้บริการระบบประกันสังคม ของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู ้ใช้บริการระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ปัจจยัใน
การเลือกใช้บริการระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Variables) โดยโปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติในรูปของ
ความถ่ีและร้อย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า ANOVA (f-test, t-test( 
 ผลการศึกษา จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.00 และท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั   
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบว่า เหตุผลในการเขา้รับบริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการระบบประกนัสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.04  และจากการศึกษาปัจจยัคุณภาพการให้บริการพบวา่ การไดรั้บการดูแลเอา
ใจใส่จากเจา้หนา้ท่ี แพทย ์พยาบาล และระยะเวลาในการรอเขา้รับการรักษา ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 และ 0.03 ตามล าดบั 
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ค าส าคญั : ระบบประกนัสังคม, 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 

บทน า 
การประกันสังคมในประเทศไทย กองทุนเงินทดแทน นับ เป็นก้าวแรกของการ

ประกันสังคมไทย ท่ีให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอัน
เน่ืองมาจากการท างาน ทั้งน้ีกองทุนเงินทดแทน เกิดข้ึนในประเทศไทยคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2515 
ภายใตก้ารบริหารของส านกังานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน  ตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 
103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2515 โดยในปีแรกของ การให้ความคุม้ครอง จะครอบคลุมเฉพาะ สถาน
ประกอบการท่ีมีลูกจา้ง 20 คนข้ึนไปท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร แลว้จึงค่อย ๆ ขยายความคุม้ครอง
ออกไปจนครบทุกจงัหวดั ทัว่ประเทศใน วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2531จวบจนกระทัง่ได้มีการผลกัดนั
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พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533ให้มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ วนัท่ี 2 กนัยายน 2533 เป็นตน้มา 
ประเทศไทยจึงมีการประกนัสังคมอยา่งเต็มรูปแบบ โดยลูกจา้งจะไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งในเร่ือง
การประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งน้ีเน่ืองและไม่เน่ืองจากการท างาน รวมไป
ถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการวา่งงาน เฉกเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ 

ในปัจจุบนัสถานพยาบาลประกนัสังคม ประจ าปี 2559 ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งส้ิน 
57 แห่ง แบ่งเป็น สถานพยาบาลของรัฐบาล จ านวน 18 แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน จ านวน 
29   ผูป้ระกนัตนมีสิทธิในการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนไว ้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ แต่ในกรณีผูป้ระกันตนประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีใกล้
ท่ีสุด  และท าการแจง้โรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนใชสิ้ทธิประกนัสังคมให้ทราบโดยเร็ว โดยส านกังาน
ประกนัสังคมจะเป็นผูรั้บผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนก่อนการ
แจ้งโรงพยาบาลท่ีผู ้ประกันตนได้ลงทะเบียนรับสิทธิไว ้และผู ้ประกันตนได้ทดลองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไปก่อน ผูป้ระกนัตนสามารถเบิกคืนไดจ้ากส านกังานประกนัสังคม 

ดังนั้ น ผูท้  าวิจัยจึงได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการระบบ
ประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อส ารวจความพึง
พอใจ และปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการของระบบประกนัสังคม ในเร่ืองคุณภาพการให้บริการของ
แพทย ์พยาบาล เจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาล การได้รับความดูแลเอาใจใส่ท่ีทดัเทียมกนั เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการพฒันาโรงพยาบาลเอกชน ให้มีคุณภาพการ
ใหบ้ริการ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ในการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคม 
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านพฤติกรรมของผู ้บริโภค ในการเลือกใช้บริการระบบ
ประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ในการเลือกใช้บริการระบบ
ประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ท าให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคม ของ
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และพฒันาให้มีคุณภาพการให้บริการ
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2. ท าให้ทราบความแตกต่างด้านพฤติกรรมของมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการระบบ
ประกนัสังคม 

ของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด ของโรงพยาบาลเอกชนได ้
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ท่ี
แตกต่างกนั มี 

อิทธิพลในการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลต่างกนั 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย ความถ่ีในเข้ารับบริการ เขา้บริการในด้านใด 
ปัจจยัในการ 

เลือกเขา้รับบริการ ระยะเวลาท่ีสะดวกเขา้รับบริการ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกเขา้รับบริการ และ
ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโรงพยาบาล ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ
ระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 

3. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย การได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจา้หน้าท่ี 
แพทย ์

 พยาบาล ความสะดวกของสถานท่ี ระยะเวลาในการรอเขา้รับการบริการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลใน
การเลือกใช้บริการระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลต่างกนั 
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กรอบแนวความคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัในการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไว้
ตามล าดบั ดงัน้ี  
1. ทฤษฎกีารจูงใจ (motivation theory)  

 แรงจูงใจ (Motive( มีการใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัหลายความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 วอลเตอร์ (Walters, 1978) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล
ท่ีมีผลท าให้บุคคลต้องการมีการกระท า การเคล่ือนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-  เพศ   - อายุ 
-  สถานะภาพ  - ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ   - รายได ้
 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
-  เขา้รับบริการในระบบประกนัสังคมมากนอ้ย
เพียงใด 
-  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการระบบประกนัสังคมดา้นใด 
-  ปัจจยัท่ีเลือกเขา้รับบริการ 
-  เวลาท่ีสะดวกในการเขา้รับบริการ 
-  ผูท่ี้มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจในการเขา้รับ
บริการ 
-  ทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงพยาบาลได้
อยา่งไร 
 
ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 
-   การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ 
-  ความสะดวกของสถานท่ี 
-  ระยะเวลาในการรอเขา้รับการบริการ 
 

ปั จจัยการเลือกใช้บ ริการ
ระบบประกันสั งคม  ของ
โรงพยาบาลเอกชน ในเขต
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  แ ล ะ
ปริมณฑล 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอสิระ 
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 โซโลมอน (Solomon, 1996) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึงสภาพภายในจิตใจของบุคคลซ่ึง
เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
 ลูดอน, บิตต้า และอัลเบิร์ต (Loudon, Bitta & Albert, 1979( กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง 
สภาวะท่ีอยู่ภายในตวับุคคลหรือผูบ้ริโภคท่ีเป็นพลังผลกัดันให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหวหรือมี
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีเป็นเป้าหมายตามท่ีไดเ้ลือกแลว้ 
 แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงแรงจูงใจของ
มนุษยป์ระกอบไปดว้ย 

1. แรงจูงใจของผูบ้ริโภคเกิดมาจากความตอ้งการเป็นพื้นฐาน (Based on Needs) เม่ือ
ความตอ้งการนั้นมากข้ึนจนเกิดเป็นความเครียดและกลายเป็นแรงจูงใจข้ึนมา 

2. แรงจูงใจของผูบ้ริโภคตอ้งมีจุดหมายปลาทางหรือมีทิศทาง (Goal) เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการนั้นโดยเฉพาะ  

3. แรงจูงใจของผูบ้ริโภคเป็นตวัความเครียดหรือความไม่สมดุล (Tension Reduction) 
กล่าวคือ ถา้หากเกิดการหรือความไม่สมดุลแลว้ ผูบ้ริโภคหรือมนุษยก์็จะมีความหงุดหงิด ตึงเครียด 
ดงันั้นจึงมีแรงจูงใจเพื่อใหเ้กิดการการท าท่ีจะลดความเรียดหรือความไม่สมดุลนั้น 

4. แรงจูงใจของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนไดจ้ากการกระตุน้เร้าของสภาวะแวดลอ้มภายนอก 
(Operation in Environment) กล่าวคือ แรงจูงใจจะเกิดข้ึนตามสภาวะแวดลอ้มภายนอกในขณะนั้น 

สรุปได้ว่าแรงจูงใจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ซ่ึงกระบวนการการเกิดแรงจูงใจนั้นต้องเกิดจากการทีส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้ใหเ้กิดความตึงเครียดจากการเกิดความตอ้งการ ซ่ึงจะเกิดเป็นแรงผลกัดนัให้ตดัสินใจกระท า
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อลดความตึงเครียดนั้น (อริสา ส ารอง, 2551, น. 140-152( 
2. ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs)   
ทฤษฎีน้ีพฒันาโดยอบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าววา่ เม่ือความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของบุคคลไดรั้บการตอบสนองในระดบัหน่ึงแลว้ บุคคลจะพยายามท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปอีก กล่าวคือ ล าดบัขั้นความตอ้งการจะเร่ืองจากต ่าสุดไปสู่ล าดบั
สูงสุด 

1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความ
อยูร่อดและการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น ้า อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการดา้นเพศ เป็น
ตน้  

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and security needs) เป็นความตอ้งการ
ในระดบัท่ีสูงกวา่ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการความมัน่คงในการ
ท างาน และต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้องการความปลอดภัยจาก
อนัตรายต่างๆ 
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3. ความตอ้งการดา้นสังคม (Social needs) หรือความตอ้งการความรักและการยอมรับการ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Love and belongingness needs) เป็นความตอ้งการทั้งในแง่
ของการให้และไดรั้บความรัก เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงและเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม  

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่อง 
(Self-esteem) การได้รับความนับถือ (Recognition) และการมีสถานะทางสังคมท่ีดี 
เช่น ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ ละความมีช่ือเสียงในสังคม เป็นตน้  

5. ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง/ความตอ้งการประสบความส าเร็จ (Self-actualization 
needs) บุคคลมีความตอ้งการท่ีบรรลุศกัยภาพสูงสูดของตวัเอง ซ้ึงเป็นความตอ้งการ
ส่วนตวัของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ การมีภาวะความสมบูรณ์แห่งชีวติ ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ท่ีเติมเตม็ความสมบูรณ์ของชีวติ (ปณิศา มีจินดา, 2553, น. 160-162( 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สุธีรัตน์ มา้อุตส่าห์ (2555( ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ทางการแพทยร์ะหวา่งผูป้ระกนัตนในโครงการประกนัสังคมกบัผูใ้ช้บริการตามโครงการประกนั
สุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  พบว่าผู ้ประกันตนในโครงการ
ประกนัสังคมส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท จากประวติัการรักษาโรคเคยเป็นโรคภูมิแพจ้ านวนมากท่ีสุดและใช้เวลาในการรับ
บริการน้อยกว่า 1 ชัว่โมง ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการตามโครงการประกนัสุขภาพถว้นหน้าส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแลว้ มีอาชีพเกษตรกร มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,001 บาท จากประวตัการรักษา
โรคเคยเป็นโรคหูคอจมูกและตา จ านวนมากท่ีสุด และใชเ้วลาในการรับการ 1-2 ชัว่โมง 
 ธรรมพร  แซ่ ปั ง (2555( ได้ศึกษาเร่ือง ความพึ งพอของผู ้เข้ารับบริการในระบบ
ประกนัสังคม กรณีศึกษา : โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน ผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัน้ี ผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
รักษาในแผนกผูป่้วยนอก ในระบบประกนัสังคม ณ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน มีรายไดค้่อนขา้งต ่า 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้งประจ า ซ่ึงถือวา่เป็นประชาชนรากหญา้ของจงัหวดัน่าน วเิคราะห์ได้
ว่า ความรู้และโอกาสการเข้าถึงบริการและคุณภาพทางการแพทย์เป็นส่ิงส าคญั เพราะเป็นการ
พฒันาสุขภาพอนามยั และแกไ้ขความแออดั รวมถึงการแกปั้ญหาความรวดเร็วในการให้บริการใน
ระยะยาว ดงันั้นผูว้ิจยั จึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการจดัตั้งศูนยบ์ริการให้ค  าแนะน าการป้องกนัและ
รักษาสุขภาพเขา้ไปในแต่ละชุมชน โดยร่วมมือกบัตวัแทนภาคประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นผู ้
ประสานดูแลในทอ้งถ่ินนั้นๆ และควรจดัให้มีทีมแพทยส์ัญจรออกให้ค  าปรึกษาโดยก าหนดเป็น
ตารางงานในแต่ละสัปดาห์ 
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สิริกาญจน์ กมลปิยะพฒัน์ (2556( ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดวิเคราะห์คุณภาพการบริการ ปัจจยัด้านการประกันสุขภาพท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการพบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง  20 – 30 ปี  สถานภาพโสด  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มี รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใชสิ้ทธิในการเขา้ รับบริการในโรงพยาบาลเอกชนโดยใชสิ้ทธิประกนักลุ่ม/สวสัดิการพนกังาน ผูมี้
อิทธิพลในการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน คือ ตดัสินใจดว้ยตวัเอง และจ านวนคร้ัง
ในการเข้ารับบริการ คือ 2-5 คร้ัง/ปี ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ
ความส าคญัมาก ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ปัจจยัดา้นการ
ประกนัสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ไพศาล พินทิสืบ ช่อทิพย ์บรมธนรัตน์ วรางคณา จนัทร์คง (2555( ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสุขภาพของผูป้ระกนั ตนท่ีใช้สิทธิประกนัสังคมในสถานพยาบาล 
จงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะบุคคล ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัสนบัสนุน
ใช้ บริการสุขภาพของผู ้ประกันตนท่ีใช้สิทธิประกันสังคม การเลือกใช้บริการสุขภาพของ
ผูป้ระกนัตนท่ีใชสิ้ทธิประกนัสังคม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสุขภาพของผูป้ระกนัตน
ในสถานพยาบาลจงัหวดัล าปางและ ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะการเลือกใชบ้ริการสุขภาพ
ในสถานพยาบาลจงัหวดัล าปาง พบว่า ปัจจยัน าคือความรู้สิทธิประโยชน์ในการรับบริการทาง
การแพทยอ์ยู่ในระดบัต ่า ปัจจยัเอ้ือไดแ้ก่ระยะทางจากบา้นถึง โรงพยาบาลเฉล่ีย 11.14 กิโลเมตร 
จ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการเฉล่ีย 5.7 คร้ัง ระยะเวลาในการมาใชบ้ริการเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 45 นาที(105 
นาที( ระยะเวลารอคอยแพทยต์รวจเฉล่ีย 53 นาทีและระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตน เฉล่ีย 4.9 ปี 
ปัจจยัสนบัสนุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) โดยใช้
ลกัษณะการวิจยัส ารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูม้า
เลือกใชบ้ริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
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ประชาการและหน่วยวเิคราะห์   
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูเ้ข้ารับบริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษา เอกสารแนวคิดและการทบทวนรายงาน การ
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความการเลือกใชร้ะบบประกนัสังคมของผูป้ระกนัตน ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับ
บริการในระบบประกนัสังคม ลกัษณะค าถาม ประกอบดว้ยค าถามปลายปิด แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูม้ารับบริการ  ได้แก่  ท่านเขา้รับบริการใน
ระบบประกนัสังคมมากนอ้ยเพียงใด ท่านใชบ้ริการระบบประกนัสังคมดา้นใด ปัจจยัท่ีท่านเลือกเขา้
รับบริการ เวลาท่ีสะดวกในการเขา้รับบริการผูท่ี้มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเขา้รับบริการ 
ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงพยาบาลไดอ้ยา่งไร 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่
จากเจา้หนา้ท่ี แพทย ์พยาบาล ความสะดวกของสถานท่ี ระยะเวลาในการรอเขา้รับการบริการ 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัในการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคมของโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทาง ความน่าเช่ือถือของแพทย ์และ
ช่ือเสียงของโรงพยาบาล ความรวดเร็วในการรอเขา้รับการรักษา การให้บริการของเจา้หน้าท่ี และ
บุคลากร ไดรั้บยา และเวชภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูท้  าวิจยัท าการสุ่มผูม้ารับบริการตามจ านวน 400 คน จากจ านวนการใช้บริการของผูป้ระ
ผูป้ระกนัตนโดยประมาณ 2,679,239 คน ก าหนดการประเมินการบนัทึก โดยใช้ตารางก าหนดขนาด
ตวัอย่างของ Taro Yamane (1967( (อา้งอิงในเอกชยั อภิศกัด์ิกุล กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และจตุพร 
เลิศล ้า, 2551( ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) โดยโปรแกรม Microsoft 
Excel ในวิเคราะห์ข้อมูลในรูปความถ่ีและร้อยละ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือสถิติเชิง
พรรณนาหรือบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ีย เพื่ออธิบายลกัษณะ
ตวัแปร และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) โดยการใชว้ธีิ t-Test F-Test 
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สรุปผลการวจัิย 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00  มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี จ  านวน 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 245 คิดเป็นร้อยละ 61.25 อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.75 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เขา้รับการรักษาในระบบประกนัสังคม นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง จ  านวน 233 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.25 โดยส่วนใหญ่จะเขา้รับการรักษาในรูปแบบของ เจ็บป่วยทัว่ไป (ผูป่้วยนอก( จ านวน 278 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 มีปัจจยัในการเลือกใช้บริการเพราะความสะดวกในการเดินทาง 204คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.00  ระยะท่ีสะดวกในการเช้ารับบริการอยูร่ะหว่าง 16.01 - 20.00 น. จ านวน 160 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือ ตนเอง จ านวน 285 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.25 รับรู้ข่าวสารของโรงพยาบาลจากเพื่อนร่วมงาน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.00 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่าโรงพยาบาลมีการให้ความเสมอภาคในการบริการ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 
ค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ถึงโรงพยาบาล 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 ใชร้ะยะเวลาในการรอ
เขา้รับการรักษา 1-2 ชัว่โมง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัในการเลือกใช้บริการระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากตดัสินใจเลือกใช้บริการ
เน่ืองจากความน่าเช่ือถือของแพทย ์และช่ือเสียงของโรงพยาบาลอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.18 
คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0577 คะแนน อนัดับสองคือความสะดวกในการ
เดินทาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.16 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.9967 คะแนน ส่วนอนัดบั
สุดทา้ยคือความรวดเร็วในการรอเขา้รับการรักษา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.95 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.1371 คะแนน 
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อภิปรายผลการวจัิย 
ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยส าคัญ 
สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

เพศ 0.0252*   
อาย ุ 0.0038*   
สถานภาพ 0.4434   
ระดบัการศึกษา 0.0194*   
อาชีพ 0.9656   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.0000*   
ความถ่ีในการเขา้รับการรักษา 0.7163   
การรับการรักษา 0.2658   
ปัจจยัในการเลือกสถานพยาบาล 0.0492*   
ระยะเวลาท่ีสะดวกในการรับบริการ 0.2347   
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ 0.1851   
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโรงพยาบาล 0.0735   
การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากเจา้หนา้ท่ี แพทย ์พยาบาล 0.0136*   
ความสะดวกของสถานท่ี 0.5225   
ระยะเวลาในการรอเขา้รับการบริการ 0.0301*   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากสมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และ 

รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั พบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานโดยมีความแตกต่าง 4 
ดา้นคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคม
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ ระดบั 0.05 ตามล าดบั ซ้ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมนวรรณ มัน่มาก  กิตติพนัธ์ 
คงสวสัด์ิเกียรติ (2556( ไดศึ้กษาถึง คุณภาพการบริการต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากสมมติฐานท่ีวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ผูใ้ช้บริการคือใคร ใช้บริการ
ในดา้นใด 

ระยะเวลาท่ีเข้าใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ และ
ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโรงพยาบาล ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ
ระบบประกนัสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั พบว่า
ไม่เป็นไปสมมติฐานโดยมีความแตกต่าง คือ เหตุผลในการเลือกเขา้รับริการ รายได ้มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.04 ซ้ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตติมา พะ
นา (2550( ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลในโครงการประกนัสังคม พบว่า
ปัจจยัด้านสถานเป็นตวัเลือกท่ีผูป้ระกันตนให้ความส าคญัในการเลือกโรงพยาบาลในโครงการ
ประกนัสังคมในปัจจุบนัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 41.9 จากจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 384 ราย 
 จากกสมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงประกอบดว้ย การไดรั้บการดูแลเอาใจ
ใส่จากเจา้หนา้ท่ี แพทย ์พยาบาล ความสะดวกของสถานท่ี ระยะเวลาในการรอเขา้รับการบริการท่ี
แตกต่างกนั มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนัพบวา่ไม่เป็นไปสมมติฐานโดยมีความแตกต่างคือ การไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่จากเจา้หนา้ท่ี แพทย ์พยาบาล และระยะเวลาในการรอเขา้รับการบริการ มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการระบบประกนัสังคมของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01และ 0.03 ตามล าดับ ซ้ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กมลรัตน์ มงัวงษ ์ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2555( ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูป้ระกนัตนเขตส านกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 10 โดยด้านแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ และด้านความรวดเร็วและความสะดวก  แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ท่ีระดบั .01 ตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1) จากการศึกษาพบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัช่ือเสียงของ

แพทย ์และโรงพยาบาลเป็นอนัดบัแรกในการเลือกเขา้รับการรักษา ดงันั้นโรงพยาบาล
จึงควรรักษามาตรฐานและช่ือเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดียิง่ข้ึน  
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2) โรงพยาบาลควรมีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการในดา้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เพื่อลดระยะเวลาในการรอเขา้รับบริการของผูป่้วย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเขา้
รับการบริการของผูป้ระกนัตน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ผูว้ิจยัควรมีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ใน

ดา้นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
2) ผูว้ิจยัควรมีการทดลองท าแบบสอบถาม ก่อนท่ีจะน าไปใชส้ ารวจ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ครบถว้นและการใช้ภาษาท่ีจะท าให้เกิดการสับสนในการตอบแบบสอบถาม
หรือไม่ 

3) ผูว้ิจยัควรท าการวิจยัเปรียบเทียบความเก่ียวกบัสิทธิในการรักษาพยาบาลในระบบ
ต่างๆ เพื่อเป็นการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง
และพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

918 
 

บรรณานุกรม 
กมนวรรณ มัน่มาก และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. (2556(.  คุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล.  วารสารการเงิน การ
ลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ,  3(1(, 256-274. 

กมลรัตน์ มงัวงษ ์และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง. (2555(. ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกนัตนเขตส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 10. 
วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 2(4(, 192-209. 

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันากฎหมายดา้นสวสัดิการสังคม. (2558(. ปฏิรูประบบ 
ประกนัสังคม. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. 

จิตติมา พะนา. (2550(. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม . 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี(. 

จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย.์ (2551(. จิตวทิยาการบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
ธรรมพร แซ่ปัง. (2555( ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการบริการในระบบประกนัสังคม กรณศึีกษา :  

โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน. คน้เม่ือ 10 เมษายน 2559, จาก
http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2555/Exer2555_no103  

ปณิศา มีจินดา. (2553(. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ไพศาล พินทิสืบ ช่อทิพย ์บรมธนรัตน์ และ วรางคณา จนัทร์คง. (2555(. ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการสุขภาพของผู้ประกนัตนทีใ่ช้สิทธิประกนัสังคมในสถานพยาบาล จังหวดั
ล าปาง. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2, 1-11. 

สิริกาญจน์ กมลปิยะพฒัน์. (2556(. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร. (การคน้ควา้อิสระ, มหาวทิยาลยักรุงเทพ(. 

สุธีรัตน์ มา้อุตส่าห์. (2555(. การเปรียบเทยีบความพงึพอใจต่อการใช้บริการทางการแพทย์ระหว่าง 
ผู้ประกนัตนในโครงการประกนัสังคมกบัผู้ใช้บริการตามโครงการประกนัสุขภาพถ้วนหน้า
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. คน้เม่ือ 10 เมษายน 2559, จาก
http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2555/Exer2555_no257 

วทิยา ด่านธ ารงกุล. (2547(. หัวใจการบริการสู่ความส าเร็จ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
วฒิุ เจริญสุข. (2555(. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอร์พรินท.์  
อริสา ส ารอง. (2551(. จิตวทิยาการตลาดและผู้บริโภค. (พิมพค์ร้ังท่ี 2(. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

919 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS AFFECTING OF THE CONSUMER  DECISION PROCESS IN 
PURCHASING COSMETIC BY COUNTER BRANDS   

IN BANGKOK  AND PERIMETERS   
 

เฉลมิขวญั  ศักดา 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program  2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบ
รนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั โดยการเก็บขอ้มูล จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สถิตท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) การหาค่าร้อยละ และความถ่ี และค่าเฉล่ียใน
การอธิบายตวัแปรเชิงปริมาณ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใช ้T-Test, F-Test For 
one way Anova ในการทดสอบสมมติฐานงานวจิยั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคหลกั เหตุผลในการเลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีใช้
เคร่ืองส าอาง สถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั  

3. ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และการส่งเสริม
การตลาดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : ปัจจยั,อิทธิพล,เคร่ืองส าอาง,เคาน์เตอร์แบรนด,์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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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 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัผูห้ญิงและผูช้ายตั้งแต่วยัรุ่นจนถึงวยัผูใ้หญ่ไดใ้ห้ความสนใจในการดูแลผิวพรรณ
เป็นอย่างมากเน่ืองจากการท างานต้องพบปะผูค้นทั้ งในสถานท่ีท างานและ การพบปะในการ
สังสรรค์ในท่ีต่าง ๆ การดูแลผิวพรรณให้ดูดีอยู่เสมอท าให้เกิดแรงจูงใจในการติดต่อส่ือสารและ
พฒันาบุคลิกภาพให้มีความน่าเช่ือถือ ดงันั้นจึงท าให้ธุรกิจความงามและธุรกิจเคร่ืองส าอางมีการ
แข่งขนัสูงข้ึนมาก เน่ืองจาก ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายต่างก็ให้อยากให้มีใบหน้าและผิวพรรณเปล่งปลัง่
สดใสและดูดีในสายตาผูอ่ื้น ตลาดเร่ืองความสวยความงาม จึงเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี และดู
เหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากเท่าไรนัก หากดูข้อมูลจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม(กสอ.( จะพบวา่ เคร่ืองส าอางไทยมีมูลค่าพุ่งไปถึงหลกั 2 แสนลา้นบาท เฉพาะตลาด
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ในประเทศมีมูลค่าถึง 1.2 แสนลา้นบาทส่วนตลาดส่งออกไปในต่างประเทศมีมูลค่า 8 หม่ืนลา้นบาท 
ซ่ึงความพยายามของกสอ. ก็หวงัจะผลกัดนัให้อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทย มีมูลค่าส่งออกติด
อนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ นัน่หมายความวา่ จะตอ้งขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองปีละ 
10% ซ่ึงไม่น่าจะยากเกินความสามารถของผูป้ระกอบการไทย   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้มีแบรนด์เคร่ืองส าอางใหม่ ๆ เกิดข้ึนในตลาดเคร่ืองส าอางเป็น
จ านวนมาก ทั้งเคร่ืองส าอางน าเขา้แบรนด์ใหม่ๆ และเคร่ืองส าอางท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศไทย 
และขายในราคาถูก ทั้งยงัมีช่องทางการจ าหน่ายหลากหลาย ทั้งในร้านค้า แผงลอย และ ในส่ือ
อินเตอร์เน็ต ไม่วา่จะเป็น facebook,  line และ Instagram ซ่ึงท าให้ช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ 
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก และตลาดออนไลน์ยงัเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเทียบกบัเคร่ืองส าอางท่ีขายใน
เคาน์เตอร์แบรนดท่ี์มีราคาสูง 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
เคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะมี
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาดของการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ เพื่อวางแผน
การตลาดให้รักษาระดบัการเติบโตในตลาดเคร่ืองส าอางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อทราบถึง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อน าไปพฒันาดา้นผลิตภณัฑต่์อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
เคาน์เตอร์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

 2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมของผูอุ้ปโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผา่นเคาน์เตอร์แบรนดข์องผูอุ้ปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

 3.  เพื่ อศึกษาความแตกต่างด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูอุ้ปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อให้ทราบถึงความคิด และทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบธุรกิจทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
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วางแผนการตลาดเพื่อรักษาระดบัการเติบโตของธุรกิจ และเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแบบไม่เลือกเขต โดยใช้
แบบสอบถามในการส ารวจจ านวน 400 คน 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง
กัน  มี อิท ธิพลต่อการเลือก ซ้ือเค ร่ืองส าอางผ่าน เคาน์ เตอร์แบรนด์ของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั 
 2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบไปดว้ย  ผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบรนด ์ผลิตภณัฑ์
ท่ีซ้ือผา่นเคาน์เตอร์แบรนด ์เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์ ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ ความถ่ีในการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลต่างกนั 

 3.  ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ต่างกนั 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การจดัท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีวิจยั
แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology) โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาวจิยัคือ ผูบ้ริโภคทั้งผูห้ญิงและผูช้ายท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ข้ึนไป จ านวน 400 คน  
 
  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

923 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาด
ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตร  W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ95 และ
ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 74) ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
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เม่ือ n = จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    p=สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม .50 

    z = ระดับความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (0.05( 

e = ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 

   แทนค่า  
2

2

)05.0(

)96.1)(5.1)(50(. 
n  

n = 384.16 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

ใชข้นาดตวัอย่างอยา่งน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ95 ดงันั้นจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

การสุ่มตัวอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์ท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แบบไม่แบ่งเขต ทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี 
ข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 83 คน และ เพศหญิงจ านวน 317 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค ร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม 
(questionnaires) แบ่งออกเป็น 4ส่วนดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศอาย ุระดบัการศึกษา รายได ้
อาชีพ และสถานภาพ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่าน
เคาน์เตอร์แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน
เคาน์เตอร์แบรนด์ ช่วงเวลาท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ ความถ่ีใน
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ซ้ือผา่นเคาน์เตอร์แบรนด ์

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตราสินคา้
ของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด  ของ
เคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผา่นเคาน์เตอร์แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
( rating scale)  
5 ระดบั ประกอบดว้ย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดจ านวน 6 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนนแต่ละค าตอบ ดงัน้ีมากท่ีสุดให ้5 คะแนนมากให้ 4 คะแนนปานกลางให้ 3 คะแนนนอ้ยให ้2 
คะแนนนอ้ยท่ีสุดให ้1 คะแนน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ลกัษณะขอ้มูลจะ
เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการแจกแบบสอบถามผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัไดเ้ขา้พบกลุ่มตวัอยา่งตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่นห้างสรรพสินคา้ และมหาวทิยาลยัใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล และอธิบายว ัตถุประสงค์ของการแจกแบบสอบถาม และเก็บ
แบบสอบถามคืนเพื่อรวบรวมขอ้มูล 

2. เม่ือกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 400 ชุด เพื่อน ามาค านวณตามขั้นตอนวิธี
วจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5ตอน คือ ขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัท่ีมี
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อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีค่านยัส าคญัอยูท่ี่ 0.05 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูล  ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 
สถานภาพ  โดยวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่ าความ ถ่ี  (frequency distribution) และค่ าร้อยละ
(Percentage)  

2. ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (frequency 
distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 

3. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถ่ี 
(frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 

4. ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (mean) ค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าต ่าสุด (min) และค่าสูงสุด (max) 

5. การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ T-Test และ F-Test One-Way ANOVA เพื่อทดสอบ
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวั
แปรอิสระ โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีระดบั .05  

ผลการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงโดย เพศหญิงจ านวน 317 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.25 และชาย จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75, อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่  อายุ  26-35 ปี  จ  านวน 215 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.75 , รายได้พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากท่ีสุดคือ  15,000-20,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.75, อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัมากท่ีสุด จ านวน 222 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.50, การศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 

 2.  ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเคร่ืองส าอางใช้เอง 

จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 74, เหตุผลท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือ สินคา้มีคุณภาพดี จ านวน 129 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่ของตราสินคา้ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75  
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 3.  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญมากท่ีสุดคือ โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26, สถานท่ีจัด

จ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางท่ี เซ็นทรัล มากท่ีสุด จ านวน 

172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ เดอะมอลล ์จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 

ผลการทดสอบสมมุตฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ t-test 0.00076 สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.00366 สอดคลอ้ง 
การศึกษา F-test 0.03980 สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-test 0.00050 สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-test 0.85891 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
2. พฤติกรรมผู้บริโภค  
ใครเป็นผูใ้ชห้ลกั F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
ประเภทเคร่ืองส าอาง F-test 0.40379 ไม่สอดคลอ้ง 
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
ช่วงเวลาท่ีใชเ้คร่ืองส าอาง F-test 0.00050 สอดคลอ้ง 
สถานท่ีท่ีใชเ้คร่ืองส าอาง F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
3. ส่วนผสมทางการตลาด  
แบรนดสิ์นคา้ท่ีซ้ือ F-test 0.14933 ไม่สอดคลอ้ง 
ราคาเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือเป็นประจ า F-test 0.08290 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.00941 สอดคลอ้ง 
 
อภิปรายผล 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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ต่างกนั รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กช

พรรณ วิลาวรณ์ผศ.(พิเศษ( ดร.อิทธิกร ข าเดช(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการ

บริหารธุรกิจ ปี ท่ี 2 ฉบบัท่ี 3( ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์ประเทศ

เกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (SKIN CARE) ส าหรับผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี

ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร , ประสพชัย พสุนนท์ และ

คณะ.(2556(. ”ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าผึ้งสวนจิต

ลดาของกลุ่มวยัรุ่นในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” พบว่า เพศท่ีต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด,สุดารัตน์ โลกธรรมรักษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวส าหรับเพศชายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” ผล

การศึกษาพบว่าอายุท่ีแตกต่างกันจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชาย

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 2. พฤติกรรมผู ้บ ริโภค พบว่า ผู ้บ ริโภคหลัก เหตุผลในการเลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีใช้

เคร่ืองส าอาง สถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณกมล เผา่ไทย (2544( การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวดว้ยตนเอง หรือเพื่อซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวให้กรณีท่ีมีสภานภาพโสด และภรรยา

เป็นผูเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวให้ กรณีท่ีมี สถานภาพสมรส สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส่วน

ใหญ่ซ้ือท่ีซุปเปอร์มาเก็ต , พิไลลักษณ์  ช่ืนสุขศรี (2556(   “การศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าด้านขอ้มูล

พฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองส าอางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองส าอางเป็นประจ า

ทุกว ัน  เพื่อสร้างความมั่นใจ  ซ้ือเค ร่ืองส าอางในแต่ละคร้ังตั้ งแต่  1,000 บาทข้ึนไป  จะซ้ือ

เคร่ืองส าอางท่ีหา้งสรรพสินคา้ และเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางยีห่อ้อ่ืนๆทัว่ไป  

 3.  ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และการส่งเสริม
การตลาดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุมาพร บิณษรี (2545) ท่ี
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พบวา่ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากต่างประเทศท่ีจดัจ าหน่ายระบบขายหน้าร้าน ในดา้นคุณภาพของสินคา้ และ ดา้นความถ่ี
ในการซ้ือ, ภาคินี การวิชา (2547) “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของสตรีในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย”์ 

ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อและความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอางของสตรีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย,์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลวจัิยไปใช้  

 จากการศึกษาพบว่า เคร่ืองส าอางท่ี ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการโฆษณาผ่านส่ือ มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด เน่ืองผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีทนัสมยัง่ายต่อการมองเห็น
สินค้าและท าให้ผู ้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน และรองลงมาคือ สถานท่ีจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ สถานท่ีจดัจ าหน่ายตอ้งสะดวกต่อการซ้ือ และอยู่ในห้างสรรพสินคา้ชั้นน าต่าง ๆ ซ้ึง
หา้งสรรพสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือสินคา้มากท่ีสุดคือ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล  
 จากการศึกษาพบว่า เคร่ืองส าอางท่ี ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มากท่ีสุด 
และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์มากท่ีสุดคือ สินค้ามีคุณภาพดี โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22 ดงันั้นผูน้ าผลการวิจยัไปใช้ตอ้งรักษาความเช่ือมนัในตราสินคา้ไวใ้ห้มากท่ีสุด 
โดยท่ีสินคา้ตอ้งมีคุณภาพดี เพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค  
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบการน าไปใชป้ระโยชน์
ไม่มากก็นอ้ย เพื่อวางแผนการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยในคร้ังต่อไป  
 การศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี ได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลเท่านั้น ควรมี
การศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผู ้หญิงในวยัท างาน นอกเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาแนวโนม้การเติบโตตลาดเคร่ืองส าอางในต่างจงัหวดั เพื่อ
วางแผนขยายตลาดเคร่ืองส าอางต่อไป 
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แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ อโีค่ คาร์ กรณีศึกษาประชากรทีอ่าศัย 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Motivation in Buying Decision of Eco Car: A Case Study of People Who Living  
in Bangkok Metropolitan Area 

 

ชัญญานุช ทวิะสิงห์ 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบญัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบญัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ 

กรณีศึกษาประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (1) เพื่อ

ศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีเป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

อีโค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีประกอบไปด้วย Price, Place, Product, Promotions ท่ี เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ

รถยนต ์อีโค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาปัจจยั

ด้านความพึงพอใจ ท่ีประกอบไปด้วย ความคาดหวงั  ปัญหา การให้บริการหลังการขายท่ีเป็น

แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยัในเขกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

ในการศึกษ าค ร้ัง น้ี ก ลุ่ มตัวอย่าง ท่ี ใช้ก ารท าวิจัย  คื อป ระชากร ท่ี อ าศัย ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20-55 ปี โดยสุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งประชากร จ านวน

ทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉ ล่ี ย  (Mean) และค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA เพื่อหาค่า t-test, f-test ของ ค่า 

Sig ท่ีระดบัความแตกต่างตวัแปรอิสระท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
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จากผลการส ารวจของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

แลว้เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 ของกลุ่มตวัอย่าง มีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 31 ถึง 35 ปี คิด

เป็นร้อยละ 36ของกลุ่มตวัอยา่ง มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.50 ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.75 ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มี

ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.75 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001  

ถึง  25,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ของกลุ่มตวัอยา่ง โดย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีประกอบไปดว้ย Price, Place, Product, Promotions  ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ อี

โค่ คาร์ ของผูต้อบแบบสอบถามสูงท่ีสุดคือ คุณภาพของรถยนต ์อีโค่ คาร์ รองลงมา คือ รูปลกัษณ์

ภายนอก/ภายในของรถยนต์ อีโค่ คาร์ โดยจะให้ความส าคญัเก่ียวกบัอุปกรณ์ตกแต่งท่ีมาพร้อมกบั

รถยนต ์อีโค่ คาร์เป็นส่ิงสุดทา้ย ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ และระดบัรายไดมี้
ความแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลอยา่งมีนยัยะส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบ
ไปดว้ย Price, Place, Product, Promotions ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 และความพึง
พอใจ ท่ีประกอบดว้ย ความคาดหวงั ปัญหา การบริการหลงัการขาย มีความสัมพนัธ์กบัต่อแรงจูงใจ
ในการเลือกซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรในเขกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 

ค าส าคญั : แรงจูงใจในการซ้ือ การตดัสินใจ รถยนตอี์โค่ 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.บทน า 

ทุกวนัน้ีทุกคนคงจะยอมรับว่าปัจจยัท่ี 5 ท่ีเขา้มามีส่วนส าคญัในชีวิตเราคือ “รถยนต์” ซ่ึง
คร้ังหน่ึงเคยเป็นส่ิงไกลตวั แต่ในปัจจุบนัรถยนต์กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคนเราไปแล้ว
โดยเฉพาะในสังคมเมือง หลายคร้ังท่ีรถยนตข์นาดกะทดัรัดถูกปฏิเสธวา่เป็น “ขบัรถยนต์นัง่ขนาด
เล็กๆดูดีไม่เท่าขบัรถยนตน์ัง่ขนาดใหญ่” เวลาผา่นไปเพียงไม่ก่ีปีท าใหก้ระแสพลิกกลบักลายเป็นวา่ 
“ขบัรถยนตน์ัง่ขนาดเล็กขนาดพอเหมาะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกวา่ขบัรถยนต์
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นั่งขนาดใหญ่” ส่ิงท่ีพิสูจน์ค าพูดในประโยคหลังก็คือ ยอดขายรถท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมทั้ ง
รถยนตอี์โค คาร์ ท่ีขายดี เง่ือนไข 4 ขอ้ของทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับรถประหยดัพลงังานตามมาตรฐานสากลหรือ ท่ีเรานิยมเรียกวา่ อีโค คาร์ มีดงัน้ี (1) ดา้นการ
ประหยดัพลงังาน ตอ้งมีอตัราการใช้หรือสามารถใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร/100 กิโลเมตร 
(2 )ด้ าน ส่ิ งแ วดล้ อ ม  ต้อ ง เป็ น ไป ต าม ม าต รฐ าน ม ลพิ ษ ระดับ  Euro 4  คื อป ล่ อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่เกิน 120 กรัม/ 1 กิโลเมตร (3) ดา้นความปลอดภยั ตอ้งมีคุณสมบติั
ในการป้องกันผูโ้ดยสาร กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าและด้านข้างตามมาตรฐาน 
UNECE หรือระดบัท่ีสูงกว่า (4) ด้านขนาดเคร่ืองยนต์ตอ้งมีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี 
ส าหรับเคร่ืองยนตเ์บนซิน และไม่เกิน 1,400 ซีซี ส าหรับเคร่ืองยนตดี์เซล 

อยา่งไรก็ตาม ภาวะซ้ือขายในตลาดรถยนตช่์วง 3 เดือนท่ีผา่นมา แมจ้ะมีแนวโนม้ดีข้ึน จาก
ความมั่นคงทางการเมือง และมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบมากข้ึน แต่ภาวะการขายยงัไม่ดี ข้ึน 
โดยเฉพาะตลาดอีโค่คาร์ ซ่ึงมียอดขายลดลง สาเหตุอาจมาจากหลายปัจจยั เช่น ประการแรกคือขาด
แรงจูงใจจากการคืนภาษีในโครงการรถคันแรก ประการท่ีสอง อีโค่คาร์เน้นน าเสนอจุดขาย
ประหยดั แต่เอาเขา้จริงอตัราส้ินเปลืองกลบัใกลเ้คียงกบัรถยนต์นัง่ขนาดเล็กทัว่ไป ท าให้ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่หนัไปเลือกซ้ือรถท่ีไดป้ระโยชน์ใชส้อยมากกวา่ และสุดทา้ยเม่ือเปรียบเทียบราคาอีโค่คาร์
ดูจะยงัสูงเกินไป 

จากการสรุปข้อมูลปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยผูว้จิยัไดน้ าองคค์วามรู้กรอบแนวคิด และทฤษฎีต่างท่ีไดศึ้กษามาใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
และวิเคราะห์ เพื่ อให้ได้มาซ่ึงข้อค้นพบท่ีส าคัญ  และน าผลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีมาเป็น
ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนใจต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีเป็นแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์อีโค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย Price, Place, Product, 
Promotions ท่ีเป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจ ท่ีประกอบไปด้วย ความคาดหวงั ปัญหา การ

ใหบ้ริการหลงัการขายท่ีเป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์อีโค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยั

ในเขกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือรถยนตอี์โค่ คาร์ ของประชากรท่ีอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย Price, Place, Product, Promotions มี

ความสั มพัน ธ์กับการตัด สินใจ ซ้ื อรถยนต์  อีโค่  ค าร์  ของประชากรท่ี อาศัยใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ท่ีประกอบไปดว้ย ความคาดหวงั ปัญหา การให้บริการหลงัการ

ขายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่  คาร์ ของประชากรท่ีอาศัยในเข

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหเ้ขา้ใจถึงแรงจูงใจต่างๆ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์อีโค่ คาร์ ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์ 

3. ท าให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานน ามาเป็นโครงการน าร่องท่ีใช้เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาใน

อนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ คือ เพศชาย หญิง และ เพศทางเลือกของประชากรท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

อายุ คือ อายขุองประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สถานภาพคือโสด สมรส หยา่ร้างของประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ระดับการศึกษา คือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกของประชากรท่ี

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อาชีพได้แก่รับขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหากิจ พนักงานบริษทัเอกชนประกอบธุรกิจส่วนตวั 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาไม่ได้ประกอบอาชีพของประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

รายได้คือ เงินเดือนท่ีได้เฉล่ียต่อเดือนของของประชากรท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) วา่

เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอสิระ (Independent 

Variables) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ -  เพศ 

-  อาย ุ   -  สถานภาพ 

-ระดบัการศึกษา  -  อาชีพ 

-  รายได ้

 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

-Product  -Price 
-Promotion  -Place 
 
 
 
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ 
-   ความคาดหวงั 

-  ปัญหา 

-  การใหบ้ริการหลงัการขาย 
 
 

แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์อีโค่ คาร์  
กรณีศึกษาประชากรท่ีอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2.แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การทบทวนวรรณกรรม 

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชอ้ธิบายโดยผูว้จิยัน าเสนอ ตามล าดบัหวัขอ้

ต่อไปน้ี 

1.แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจของมาสโลว(์Maslow’s General Theory of Human & Motivation)โดยมาส
โลว ์ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูง (Hierarchy& 
Needs) และเป็นทฤษฎีท่ียอมรับกนัแพร่หลายสมมติฐานดงักล่าวมีความเก่ียวกบั พฤติกรรมของ
มนุษยด์งัน้ี (Abraham Maslow. 1954: 80 - 106) 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 

โฮเยอร์และแม็คอินนีส (Hoyer & MacInnis, 1997,p.3) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคเป็นผลสะทอ้นของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์กบัการไดรั้บ

มาการบริโภคและการจ ากดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ เวลา และความคิด โดยหน่วยการตดัสินใจวื้อ 

(คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546 : 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 
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ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นิพนธ์ สิรินวฒันานุกูล ( 2557 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์อีโค่คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโค่คาร์ต่อโครงการรถคนัแรกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ประกอบการธุรกิจรถยนต์ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการของ

ศูนยบ์ริการให้มีมาตรฐานและความเช่ือมัน่ของผบูริ้โภคท่ีดีข้ึนเพื่อเพิ่มทศันิคติและประสบการณ์

ในดา้นบวก เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผบูริ้โภคและในดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาดท าให้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ให้เกิดการบอกต่อและให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

ซ ้ า 

ธีรยุทธ จึงธีรพานิช ( 2556 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ประหยดัพลงังานของผบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้เพศและสถานภาพสมรส และทุกพฤติกรรมการซ้ือและ

ใช้รถยนต์มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุก

ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือดงักล่าว 

นนัธิญา ทองบุญส่ง (2555 : บทคดัย่อ ) ท าการศึกเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของผูบ้ริโภคในเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งโดยรวม และ

รายดา้นอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความส าคญัคือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

3.วธีิการด าเนินงานวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป โดยเก็บขอ้มูลจากรายงานราชกิจจานุเบกษาประกาศส านกั
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ทะเบียนกลาง เมื่อวนัที ่ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 เร่ือง จ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร แยกเป็น

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆ ตามทะเบียนราษฎร ส านกัทะเบียนกลางผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาด

ตวัอยา่งดงักล่าวโดยใชต้ารางส าเร็จรูป Taro Yamane (1967) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

มีค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 400 คน จากจ านวน

ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ทั้งส้ิน 1 เดือน (เร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูลวนัท่ี 6 มีนาคม 2559 ส้ินสุด วนัท่ี 5เมษายน 2559) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

 ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่าง โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของ
ประชากรในเขตท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

3. น าแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและ
เสนอแนะขอ้ปรับปรุงแกไ้ข        

4.ท าการแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกตอ้งตามอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอแนะก่อนแจก
แบบสอบถาม 

5. แจกแบบสอบถามไปยงัตวัอยา่ง 

4.สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 จากผลการส ารวจของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 ของกลุ่มตวัอย่าง มีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 31 ถึง 
35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 ของกลุ่มตวัอย่าง มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.50 ของกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.75 ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน
ใหญ่มีประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49.75 กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 
15,001  ถึง  25,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

  ส่วนท่ี 2 จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์อีโค่ 
คาร์ เพราะรูปลกัษณ์ภายนอก/ภายในของรถยนต์ อีโค่ คาร์ มีจ  านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25
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ราคาไม่สูงเกินไป จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75ศูนยบ์ริการมีหลายแห่ง จ านวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 25 มีการท าประกนัภยัใหฟ้รี จ  านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46  

ส่วนท่ี 3 จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัว่าลูกคา้จะ
ไดรั้บการเอาใจใส่จากพนกังานและสามารถให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีจ านวน 209 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.25 มีการรับประกนัหลงัการขาย คิดเป็นร้อยละ 44.50 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีศูนยบ์ริการ 
มีอะไหล่/อุปกรณ์ ท่ีหาง่ายและราคาถูก ไวส้ าหรับบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 ส่วนท่ี 4 ผลจากการส ารวจพบว่า แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ีมาเเป็นอนัดบัหน่ึงมาจากคุณภาพของรถยนต์ อีโค่ คาร์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

4.40 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.8496 คะแนน อนัดบัสองคือรูปลกัษณ์ภายนอก/

ภายในของรถยนต ์อีโค่ คาร์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.8183 

คะแนน ส่วนอนัดบัสุดท้ายคือขนาดของรถยนต์ อีโค่ คาร์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.25 คะแนนและมีค่า

เบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 0.7947 คะแนน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ และระดบัรายไดมี้

ความแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑลอยา่งมีนยัยะส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบ

ไปดว้ย Price, Place, Product, Promotions ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 และความพึง

พอใจ ท่ีประกอบดว้ย ความคาดหวงั ปัญหา การบริการหลงัการขาย มีความสัมพนัธ์กบัต่อแรงจูงใจ

ในการเลือกซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ ของประชากรในเขกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยางมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยส าคัญ 

เป็น 
ไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็น 
ไปตาม

สมมติฐาน 
เพศ 0.2630   

อาย ุ 0.0997   

การศึกษา 0.1594   

สถานภาพ 0.1393   

อาชีพ 0.0175*   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.0000*   
อุปกรณ์ตกแต่งท่ีมาพร้อมกบัรถยนต ์อีโค่ คาร์ 0.1772   
ขนาดของรถยนต ์อีโค่ คาร์ 0.1772   
วางเงินมดัจ าหรือเงินจองไม่สูงเกินไป 0.0431*   
บริษทัและตวัแทนจ าหน่าย (โชวรู์ม( มีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ 0.1878   

มีการท าประกนัภยัใหฟ้รี 0.3062   

การเสนอรายการของแจกแถมท่ีจะไดรั้บเม่ือจอง/ซ้ือ 0.0374*   
ความผดิพลาดในการใหบ้ริการ 0.0000*   
บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 0.7799   

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีผลการวิจยัพบวา่ อาชีพและรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ทั้งน้ี อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นนกัการ

ตลาดจะตอ้งศึกษาวา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพใดเพื่อท่ีจะน ามาจดักิจกรรม

ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกบังานวิจยัของจีราวรรณ หรด (2556) ไดท้  าการศึกษา ท าการศึกษา อิทธิพลของความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร (CSR) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car 

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
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จากการศึกษาในคร้ังน้ีผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความคาดหวงั ปัญหา การ
ให้บริการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล เน่ืองจากการสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆท่ีดีเป็นส่ิงส าคญั คือ หากมีภาพลกัษณ์ท่ีดีก็มี
ชยัไปกว่าคร่ึง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย การพูดจา การตอบกลบัอย่างรวดเร็ว เพราะคนส่วน
ใหญ่ทุกวนัน้ีคาดหวงัค าตอบจากส่ิงท่ีพวกเขาถามไวก้ลบัมาภายในกรอบเวลาท่ีสมเหตุสมผล ท่ี
ส าคญัคือควรตอบกลบัในช่วงเวลาท่ีลูกคา้สะดวก โดยท าใหเ้ห็นวา่สามารถท่ีจะดูแลพวกเขาเหมือน
ลูกคา้และดูแลในส่วนท่ีลูกคา้ตอ้งการจริงๆได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนิตา ดิษฐ์บุญเชิญ (2553) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์อีโคคาร์ ของผู ้บ ริโภคในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า อาชีพและรายได้มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของสิริกร แสน
ชัยนาท(2556) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัด้านความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถประหยดั
พลงังานมาตรฐานสากล ( Eco Car)ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการในเร่ืองพนกังานขายให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์อย่าง
ชดัเจน 
ข้อเสนอแนะ 

บริษทัรถยนต์ค่ายต่างๆควรศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ อีโค่ คาร์ และความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ อีโค่ คาร์ เพื่อท่ีจะได้น ามาปรับปรุง และพฒันารถยนต์ อีโค่ 
คาร์ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด เพื่อเป็นการดึงลูกคา้รายใหม่ให้มาใช้
รถยนต ์อีโค่ คาร์ เพิ่มข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผู้บริโภค  
ในจังหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Factors affecting the consumer buying decision toward health insurance  
in Bangkok and metropolitan region 

 

นภิสา มูหะหมัดตาเฮต 
นกัศึกษาโครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program รุ่น 2/1  

กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา(1(ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ
แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผูป้บริโภค ในจังหวดักรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล(2(ความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล(3(ความ
แตกต่างกนัของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ี เป็นกลุ่มผู ้ท่ี ซ้ือประกันสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลจ านวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

ใช้โปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่าง

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากร เพศ อายุ สถานภาพ กบัแรงจูงใจในการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.0007 , 0.0344 และ 
0.0124 ตามล าดับ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
0.0300 และ 0.0002 ตามล าดบั ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ มีความเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.0025 
 

ค าส าคญั: การตดัสินใจ , ประกนัสุขภาพ 
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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 

บทน า 

ประกนัสุขภาพ มีความหมายว่า การจ่ายเงินทดแทน หรือการจ่ายค่าสินไหมจ านวนหน่ึง 

ให้แก่ผู ้เอาประกันไว้ใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าบริการ ซ่ึงการจ่ายเงินเหล่าน้ี จะ

ครอบคลุมตั้งแต่ การเจ็บป่วยท่ีเกิดจากโรคภยัต่างๆ ไปจนถึงอาการบาดเจ็บต่างๆ อนัเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ ตามลักษณะการคุ้มครองท่ีเราเลือกเอาไว ้ประโยชน์ของการท าประกันภัยสุขภาพ 

โดยทัว่ไปการประกนัภยัสุขภาพ เป็นการประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองต่อผูเ้อาประกนัภยัในกรณีท่ี

ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการบาดเจ็บทางร่างกายเน่ืองจากอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภยั และ
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หากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล บริษทั

ประกนัภยัจะเขา้มารับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยั  

การท าประกันมีจุดประสงค์แท้จริงเพื่อแบ่งเบาความเส่ียง จากบุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ 

ทรัพยสิ์นนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเม่ือมีความสูญเสีย เสียหายเกิดข้ึน โดยยึดหลัก

สุจริตเป็นส าคญั และการท าประกนัมิใช่สัญญาเพื่อคา้ก าไร ในปัจจุบนัรูปแบบการท าประกนันั้นมี

ความหลากหลายเพื่อให้ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการซ้ือประกนัจึงเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความคุม้ครอง ความเส่ียงเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในอนาคต เพราะจะไดรั้บความคุม้ครองชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ท่ีเกิดจาก

อุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่าย  

ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส ารวจความตอ้งการ และปัจจยัท่ีมีต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ ในด้านของผลิตภณัฑ์(รูปแบบกรมธรรม์( ราคาของ

กรมธรรม ์ความสะดวกในการซ้ือกรมธรรม ์ประโยชน์ท่ีจะรับได ้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน

ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์การบริการต่างๆ ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูป้บริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 2. เพื่อใช้ในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์และการบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้ 
 3. เพื่อใชใ้นการพฒันาปรับปรุงภาพลกัษณ์ขององคใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

947 
 

สมมติฐานงานวจัิย 
1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้อาชีพ

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
 2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
 3.ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย สิทธิประโยชน์ในการท าประกนั ภาพลกัษณ์ขององคก์ร
ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 

ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางใน
การวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

-  เพศ                            -  การศึกษา 

-  อาย ุ                          -  อาชีพ 

-  สถานะภาพ               -  รายได ้

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

-  ดา้นผลิตภณัฑ ์

-  ดา้นราคา 

-  ดา้นช่องทางการตลาด 

-  ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

-   ดา้นประโยชน์ในการท าประกนั 

-  ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

 

 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ 
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

1. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

  ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีถูกเสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ตอ้งนึกถึงปัจจยัต่างๆ เช่น คุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯ และก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งของ

ผลิตภณัฑ์ เพื่อแสดงความแตกต่างและสร้างจุดยืนในใจของผูซ้ื้อได้อย่าง

ชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงิน ผู ้บริโภคจะท าการ

เปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคา หากเห็นว่าคุณค่านั้นสูงกว่าราคา 

ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจึงตอ้งให้ความส าคญั

กบัมูลค่าท่ีผูซ้ื้อยอมรับเป็นหลกั 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) คือ สถานท่ีหรือตลาดท่ีใช้เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จาก

ผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกนัย่อมมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ี

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้นั้นๆ เป็นส าคญั 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อกบัผูซ้ื้อเพื่อแจง้ข่าวสารหรือ

เพิ่มแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดี

ต่อสินคา้ ไดแ้ก่ การใชส่ื้อโฆษณาใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมาย การจา้งพนกังาน

ขายเพื่อแจง้ข่าวสารท่ีน่าสนใจแก่ผูซ้ื้อ การส่งเสริมการขายนอกเหนือจากการ

โฆษณา เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ และการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์

เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร เป็นตน้ 

2. ทฤษฎี เกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & 

Motivation) มาสโลว์ได้ตั้ งทฤษฎี เก่ียวกับ แรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of 

Human & Motivation) โดยมาสโลว ์ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นล าดับขั้ นจากต ่ าไปหาสูง  (Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎีท่ียอมรับกัน

แพร่หลายสมมติฐานดังกล่าวมีความเก่ียวกับ พฤติกรรมของมนุษยด์ังน้ี (เอกวินิต 

พรหมรักษา. (2555).) 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

949 
 

1. มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยูเ่สมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนั้น
ข้ึนอยู่กบัว่า เขามีส่ิงนั้นอยู่แล้วหรือยงั ขนาดท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแล้ว
ความต้องการอ่ืนจะเข้ามาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มี ท่ี ส้ินสุด และจะเร่ิมตั้ งแต่เกิด
จนกระทัง่ตาย 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความ
ตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัขั้นความส าคญั กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการระดบัต ่า ไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูงก็จะมีการเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 

4. ตามทฤษฎีของมาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัขั้นของความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ไว ้5 ขั้น
จากต ่าไปสูง 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากงานวิจยัของ วราพร วไิลเลิศ และอิทธิกร ข าเดช (2557( (บทคดัยอ่( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล
ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนคร ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และ ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ 
และด้านความไวว้างใจในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ศิริโรจน์ วงศก์ระจ่าง (2554( ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของ
ขา้ราชการในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัและการตดัสินใจ
ท าประกันชีวิต จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีตัดสินใจท าประกันชีวิต ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ประกนัชีวิตเป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงแก่ชีวิตและครอบครัว ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
ท าประกันชีวิตส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ประกันชีวิตมีเง่ือนไขสัญญาและระยะเวลาไม่ผูกพนัไม่
เหมาะสม ประกนัชีวิตไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนสูงกวา่การออมทรัพยใ์นรูปแบบอ่ืน ค่าเบ้ียประกนัชีวิต
ไม่เหมาะสมกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บและตวัแทนประกนัชีวติไม่มีความน่าเช่ือถือ 
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของขา้ราชการในเขต อ.แม่
แจ่ม จ.เชียงใหม่ จากปัจจยัท่ีท าการศึกษาจ านวน 13 ปัจจยั พบวา่มี 3 ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ได้แก่ บริษทัและตวัแทนประกนัชีวิตมีความน่าเช่ือถือ ประกนัชีวิตเป็นการสร้างหลกัประความ
มัน่คงแก่ชีวติและครอบครัว และค่าเบ้ียประกนัชีวติมีความเหมาะสมกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 ชนิดา ครัวจตุัรัส (2553( ได้ศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ” จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพอย่ามีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ผูท่ี้มีอายุ
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มากมีความน่าจะเป็นในการซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพอ มากกว่าผูท่ี้อายุน้อย ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95% ระดบัการศึกษาพบวา่ผูท่ี้ศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความน่าจะเป็นในการซ้ือกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพ นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ประวติัการด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ผูท่ี้เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบนัเลิกด่ืมแลว้และผูท่ี้ไม่
เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพ
มากกว่าผูท่ี้เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และปัจจุบนัก็ยงัด่ืมอยู่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระความเช่ือมัน่ท่ี
ระดบั 90%  และ 95% ตามล าดบั ประวติัการไดรั้บอุบติัเหตุพบวา่ ผูท่ี้เคยไดรั้บอุบติัเหนุคร้ังสุดทา้ย
ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา มีความน่าจะเป็นในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
มากกว่าผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
90% ผูท่ี้เคยนอนพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลนั้นมีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
สุขภาพ น้อยกวา่ ผูท่ี้ไม่เคยนอนพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% 
การมีชิวิตอยูจ่องมารดานั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัโดยผู ้
ท่ีมารดายงัมีชีวิตอยู่มีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพน้อยกว่าผูท่ี้
มารดาเสียชีวติแลว้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ระดบั 90% 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการส ารวจความพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามในการ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้ซ้ือประกนัสุขภาพ จ านวน 400 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่ม
ตวัอยา่งตามสูตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967( ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการ
เลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่ าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจ านวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.75 เพศชายจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ส่วนใหญ่อาย ุ25 – 30 ปี จ  านวน 
250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 อาย3ุ1 – 40 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และอายุ 41 – 50 ปี 
จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
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56.75 สถานภาพสมรส จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 สถานภาพหยา่ร้าง จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.25 ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ระดับ
อนุปริญญา จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 
ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 รับจา้งทัว่ไปจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 10,001-20,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 เดือนละ 
20,001-30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 เดือนละต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 

ส่วนท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่
ให้ความส าคญักบัรูปแบบกรมธรรม์คุ ้มครองตามความตอ้งการ จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.75 ดา้นราคา ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัราคาเหมาะสมกบัความคุม้ครองและสิทธ์ิประโยชน์ 
จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการท่ี
มีตัวแทนและพนักงานให้บริการถึงบ้าน จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ด้านส่งเสริม
การตลาด ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมีการส่งข่าวสารถึงลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 
 ส่วนท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นประโยชน์ในการท าประกนั ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 
ดา้นภาพลกัษณ์ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการให้ค  าแนะน าท่ีดีจากตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 189 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.25  
 ส่วนท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือประกนัสุขภาพ ส่วน
ใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัสุขภาพอนัดบัหน่ึงคือช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 คะแนน อนัดบัสองคือความน่าเช่ือถือขององคก์รและตวัแทนมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.10 
คะแนน ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือมีบริการหลงัการขายท่ีดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 คะแนน 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
อภิปรายผล 
 จากสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา รายได ้อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีความแตกต่าง 3 ดา้น คือ 
เพศ อาย ุและสถานภาพมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0007 , 0.0344 และ 
0.0124 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราพร วไิลเลิศ,ผศ.(พิเศษ( ดร.อิทธิการ ข าเดช  
 จากสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจใน
การซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีต่างกนั ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน โดยมีความแตกต่าง 2 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อ
แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0300 และ 0.0002 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พงศธร สุทธิพงษ ์

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล    
เพศ t-test 0.0007 สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.0344 สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-test 0.0124 สอดคลอ้ง 
การศึกษา F-test 0.1741 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test 0.1921 ไม่สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-test 0.3661 ไม่สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ F-test 0.0300 สอดคลอ้ง 
ดา้นราคา F-test 0.7349 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย F-test 0.0957 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด F-test 0.0002 สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ    

ดา้นประโยชน์ F-test 0.0864 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นภาพลกัษณ์ F-test 0.0025 สอดคลอ้ง 
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 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย สิทธิประโยชน์ในการท าประกนั ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือประกันสุขภาพของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยมีความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0025 
 
ข้อเสนอแนะในการน าข้อวจัิยนีไ้ปประยุกต์ใช้ 
 ข้อเสนอแนะจาการศึกษา 

จากผลการวิจยัการศึกษา “ปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพมากท่ีสุดคือ รูปแบบ

กรมธรรมคุ์ม้ครองตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัสุขภาพควรใหค้วามส าคญั

กบัรูปแบบของผลิตภณัฑ(์รูปแบบกรมธรรม(์เพื่อสร้างมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 2. ดา้นราคา ปัจจยัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพมากท่ีสุดคือ ราคากรมธรรม์

เหมาะสมกบัความคุม้ครองและสิทธ์ิประโยชน์ เพราะฉะนั้น การก าหนดราคาจึงเป็นส่ิงส าคญั ควร

เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และไม่กระทบต่อรายไดข้องผูบ้ริโภค 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพมากท่ีสุด

คือ มีตวัแทนและพนกังานให้บริการถึงบา้น เพราะฉะนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัสุขภาพควร

ใหค้วามส าคญักบัตวัแทนและพนกังานในการน าเสนอผลิตภณัฑต่์างๆใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 4. ดา้นส่งเสริมการตลาดปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพมากท่ีสุดคือ มี

การส่งข่าวสารถึงลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เพราะฉะนั้น ตวัแทนหรือพนักงานควรให้ความเอาใส่ใจ

ผูบ้ริโภคอยา่งเตม็ท่ี 

 5. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพมากท่ีสุดคือ ช่วยลด

ภาระค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉินและ การให้ค  าแนะน าท่ีดีจากตวัแทนจ าหน่าย เพราะฉะนั้ น

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในกรมธรรม์ควรให้ความรู้ว่าผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์จากกรมธรรม์อย่าง

คุม้ค่า 

 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

954 
 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิจยัการศึกษา “ปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูศึ้กษาขอเสนอแนะดงัน้ี 

 1. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเชิงส ารวจ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดอ้าจยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้นหาก

ตอ้งผลการวจิยัทางการตลาดในเชิง ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม 

 2. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น 

การศึกษาในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัคิดว่าควรขยายพื้นท่ีเขตในการส ารวจ เพื่อให้ผลการวิจยัมีความ

ครอบคลุมมากยิง่ 
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การสร้างบรรยากาศองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
กรณีศึกษา บริษัท บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน 

THE WORKING ENVIROMENT IN THE ORGANIZATION AFFECTED TO 
PERFORMANCE EFFICIENCY: CASE STUDY BANGKOK AVIATION FUEL 

SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

สิทธิพฒัน์ เพง็ปรีชา 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จันทร์สม 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการคน้ควา้วจิยัอิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระเร่ือง การสร้างบรรยากาศองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดัมหาชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อถึงปัจจยัส่วน

บุคคลและการสร้างบรรยากาศองค์การท่ีส่งต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากัดมหาชน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิง

พรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 

ป ระกอบ ด้ ว ย  Independence sample T Test , One Way ANOVA ,Least Significant Difference 

(LSD) และ Multiple linear regression ระกบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

  ผลวิจยัพบว่า เพศ และ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
แตกต่างกัน  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการสร้างบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน พบว่า มิติโครงสร้าง (X1( มิติความรับผิดชอบ (X2) มิติการสนับสนุน (X6( มิติความ
ขดัแยง้ (X7( และ มิติความเป็นหน่ึงเดียว (X9( ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Y1( สามารถ
น ามาสร้างสมการพยากรณ์ได้ว่า  Y1 = 1.547+0.139 X1+0.181 X2+0.189 X6-0.284 X8+0.339 X9

โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R( เท่ากบั 0.856 สามารถท านายสมการไดร้้อยละ 72.5 
ค าส าคญั : การสร้างบรรยากาศองคก์าร, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

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 

บทน า  

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในตลาดโลก ยอ่มส่งผลให้เกิด

การแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลก าไรและส่วนแบ่งของตลาด ผูบ้ริหารหรือ

ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการปรับแผนธุรกิจและพฒันาประสิทธิภาพขององค์การให้มีสมรรถนะ

สูงสุด เพื่อท่ีจะท าให้สามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงในการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ารนั้น บรรยากาศ

ภายในองคก์าร เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัและค านึงถึง 

 การพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ารนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใหพ้นกังานภาพในองคก์ารรู้สึก

เสมือนเป็นหน่ึงในคนส าคญัภายในองคก์าร การสร้างบรรยากาศองคก์ารเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถช่วย

ได ้ไม่วา่จะเป็น มิติโครงสร้างขององคก์าร มิติความรับผดิชอบมิติรางวลั มิติความเส่ียง มิติความ

อบอุ่น มิติสนบัสนุน มิติมาตรฐานการปฏิบติังาน มิติความขดัแยง้ และ มิติความเป็นอนัหน่ึงอนั
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เดียวกนั เม่ือบรรยากาศขององคก์ารเอ้ืออ านวยต่อความรู้สึกของพนกังาน ก็จะสามารถส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึนได ้ 

  บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน บริษทัก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 

2526 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมติัใหด้ าเนินการตามความเห็นและมติส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการจดัตั้งโครงการเติมน ้ามนัอากาศยาน ปัจจุบนับริษทั

เป็นบริษทัเดียวท่ีไดรั้บสิทธิจากรัฐบาลไทยในการด าเนินธุรกิจจดัเก็บ และใหบ้ริการเติมน ้ามนั

เช้ือเพลิงแก่อากาศยานทุกประเภทและทุกเท่ียวบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบริษทัใหบ้ริการ

เช้ือเพลิงการบินอยา่งครบวงจรทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบคลงัน ้ามนัอากาศยาน ระบบส่งน ้ามนัอากาศ

ยานผา่นท่อฯ และระบบเติมน ้ามนัอากาศยาน  

วตัถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน  

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการสร้างบรรยากาศขององค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพกาปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน 

สมมุติฐานของการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านการสร้างบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน แตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน  

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัการสร้างบรรยากาศขององค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน  

เพื่อใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริหารน าไปต่อยอดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงสุด 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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การสร้างบรรยากาศขององค์การ 

1. มิติโครงสร้างองคก์าร 

2. มิติความรับผดิชอบ 

3. มิติรางวลั 

4. มิติความเส่ียง 

5. มิติความอบอุ่น 

6. มิติการสนบัสนุน 

7. มิติมาตรฐานการปฏิบติังาน 

8. มิติความขดัแยง้ 

9. มิติความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา       

4. ต  าแหน่งงาน 

5. รายได ้

6. อายงุาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เจนนารา สิทธิเหรียญชยั (2541( ไดศึ้กษาเร่ือง บรรยากาศองค์การกบัความผูกพนัในงาน
ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
บรรยากาศองค์การ  ดา้นการรับรู้ของอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งโดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดับ ปานกลาง ความผูกพันในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกบัความผูกพนัในงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัในงาน
ของอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือศึกษาเป็นรายด้าน 
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พบว่า มิติโครงสร้างขององค์การ มิติความรับผิดชอบของบุคคล มิติความอบอบอุ่น มิติการ
สนับสนุน มิติการให้รางวลั มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน มิติความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มี
ความสัมพนัธ์ปานกลางกบัความผูกพนัในงาน ส่วนมิติความขดัแยง้และมิติความเส่ียงในงานมี
ความสัมพนัธ์นอ้ยกบัความผกูพนัในงาน 

สัดดา สัจพนัโรจน์ (2545(   ไดศึ้กษาเร่ืองบรรยากาศองคก์ารและความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนักงานบริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนค์ คอนสตรัคชัน จ ากดั (มหาชน( ผลการศึกษา
พบวา่ พนกังานมีการรับรู้บรรยากาศองคก์ารและความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
โดยบรรยากาศองคก์ารและความผูกพนัต่อองค์การมีความสัมพนัธ์ กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.01 

เบญจมาศ คุม้ดว้ง (2547( ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศ องค์การกบัการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ พบวา่ สถานภาพส่วนบุคคลท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีของพนกังานมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารแตกต่างกนั จ านวน 2 ตวัแปร 
ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา ส่วนเพศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
  พีรดา เยน็ทรวง (2548( ไดศึ้กษาเร่ือง บรรยากาศองคก์ารกบัความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานฝ่ายขาย บริษทั เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน( พบวา่ บรรยากาศองคก์าร ตามความคิดเห็น
ของพนกังานฝ่ายขายของบริษทั เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน( ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็น
ดว้ยมากเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มิติดา้นการสนบัสนุนช่วยเหลือท่ีมีต่อบรรยากาศองคก์าร เป็น
อนัดบัหน่ึง รองลงมาไดแ้ก่ มิติดา้นความอบอุ่น มิติดา้นความรับผิดชอบ มิติดา้นโครงสร้างองคก์าร 
มิติดา้นความขดัแยง้ มิติดา้นความภกัดีต่อองคก์าร และมิติดา้นการใหร้างวลั ตามล าดบั 
   ศศิธร ใจกวา้ง (2551( ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์าร และทศันคติ
ในการท างาน : กรณีศึกษาของพนักงานบริษัท วนัทูวนัคอนแทคส์ จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า 
พนกังานส่วนใหญ่มีปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยั
ดา้นบรรยากาศองคก์ารรายดา้น พบวา่ พนกังานมีปัจจยัมิติดา้นรางวลัตอบแทนมากท่ีสุด รองลงมา
คือ มิติด้านการแบ่งชั้นต่าง ๆ ในองค์การ มิติด้านความมัน่คงและมิติการเส่ียง และมีปัจจยัด้าน
โครงสร้างการท างานนอ้ยท่ีสุด  

กิตติพงษ ์ ศิริพร (2552)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจภายในและปัจจยัแรงจูงใจภายนอกท่ี
มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติกา กรณี ศึกษา 
โรงงานผลิตรถยนต ์จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาวจิยัปรากฏดงัน้ี  
  ปัจจยัแรงจูงใจภายใน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีทา้
ทาย ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นผลส าเร็จในการปฏิบติังานและดา้นการมีส่วนร่วม ระดบัปลานก
ลาง จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้ ดา้นการยกยอ่งและยอมรับนบัถือ ดา้นการมี
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อ านาจหน้าท่ี  ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัปลานกลาง ดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานมีระดบัมาก  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนการผลิต ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์และดา้นเวลาการผลิต 

กิตติพงษ์ เลิศเลียงชัย (2553( ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษทั นวโลหะไทย จ ากดั พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
ท างานไม่แตกต่างกนั  

 ขวญัชัย พูลวิวฒัน์ชัยการ (2556( ได้ศึกษาเร่ือง ระบบการท างานและการท างานเป็นที
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (ย่านสีลม( พบว่า อายุงานท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานของพนกังานแตกต่างกนั 

ธิดารัตน์ สินแสง (2556( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ พบวา่ปัจจยัดา้นเพศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

โสภา ทองอ่อน (2550( ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลยัอาชีวะศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั 

Cohen and others (1996( ได้ศึกษาเร่ือง การมี ส่วนร่วมของพนักงาน: กรณี ศึกษา 
ประสิทธิผลการท างานเป็นทีม ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ ประสิทธิผลของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง ทั้งในคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งนั้นแตกต่างกนั โดยมีปัจจยัการท างานดว้ยตวัเอง การ
เป็นผูน้ า และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีอิทธิพลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัการออกแบบ
งาน ลกัษณะกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของพนกังาน 
 
การด าเนินการวจัิย 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากัด 
มหาชน จ านวน 461 คน ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
  กลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมีตวัอย่างแบบทราบ

จ านวนประชากร ใชว้ิธีการค านวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967: 886) ผูว้ิจยัได้

ก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั มีจ  านวน 300 คน โดยตอ้งการให้เกิดความ

ผดิพลาดจากคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 หรือ 0.05 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95  
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  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้ศึกษาคน้ควา้ ทบทวน
วรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วยค าถามลกัษณะส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้จ านวน ซ่ึงค าถามเป็นขอ้ค าถาม แบบปลายปิด 
(Close ended question)  
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการสร้างบรรยากาศขององคก์าร ซ่ึงลกัษณะของขอ้ค าถาม
จะแบ่งเป็น   

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการสร้างบรรยากาศองคก์าร จ านวน 10 ขอ้ 
โดยแบบสอบถามจะใชม้าตราวดัขอ้คิดเห็นแบบ 10 ระดบั (10 point scale rating) 

  สถิติท่ีใช้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
   ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน และรายได ้ใชว้ธีิการแจกแจงความถ่ี และสรุปผลมาเป็นค่าร้อยละ 
  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการสร้างบรรยากาศองค์การและแบบสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการท างาน ใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี และสรุปผลมาเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
    เพือ่ใชท้  าการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
  ใช้สถิติ Independent sample t-test ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง ของการ
ท างานเป็นทีมจ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ดา้นเพศ 
  ใช้สถิติ One way Analysis of Variance (ANOVA) ทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการท างานเป็นทีมจ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้
 กรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ในระดบันยัส าคญั 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ใช้สถิติ Multiple linear regression ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั แปรเพื่อ
การพยากรณ์ โดยก าหนดรูปแบบทัว่ไปของสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงทัว่ไป 
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ผลการวจัิย  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาจ านวน 300 คน ในคร้ังน้ีส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
87.3 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 61 มีระดบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 81.7  มีระยะเวลาในการ ปฏิบติังาน 
1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,000-29,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 
52.7 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ข้อ สมมุติฐาน Sig ผลการทดสอบ สถิติทีใ่ช้ 

1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพจ ากดั มหาชน 
แตกต่างกนั 

 

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานท่ีมีเพศท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพจ ากดั มหาชน 
แตกต่างกนั 

0.021 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
Independent 

samples t-test 

1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานท่ีมีอายท่ีุ
แตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพจ ากดั มหาชน 
แตกต่างกนั  

0.153 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน One way Anova 
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1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพจ ากดั มหาชน 
แตกต่างกนั  

0.070 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน One way Anova 

1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานท่ีมีต าแหน่ง
งานท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพจ ากดั มหาชน 
แตกต่างกนั  

0.002 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน One way Anova 

1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานท่ีมีอายงุานท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพจ ากดั มหาชน 
แตกต่างกนั  

0.219 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน One way Anova 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (ต่อ( 
ข้อ สมมุติฐาน  ผลการทดสอบ สถิติทีใ่ช้ 

1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลของ

พนกังานท่ีมีรายไดท่ี้

แตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพจ ากดั มหาชน 

แตกต่างกนั  

 

0.167 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน One way Anova 

2 การสร้างบรรยากาศ

องคก์ารส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพกาปฏิบติังาน

ของพนกังาน บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ

จ ากดั มหาชน แตกต่างกนั  

 

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

2.1 ปัจจยัเก่ียวกบัการสร้าง

บรรยากาศองคก์ารส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานโดยรวม แตกต่าง

กนั 

0.000 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.1 มิติโครงสร้าง 0.011 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.2 มิติความรับผดิชอบ 0.002 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 
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2.1.3 มิติรางวลั 0.236 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.4 มิติความเส่ียง 0.542 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.5 มิติความอบอุ่น 0.073 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.6 มิติการสนบัสนุน 0.003 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.7 มิติการปฏิบติังาน 0.326 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.8 มิติความขดัแยง้ 0.000 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 

2.1.9 มิติความเป็นหน่ึงเดียว 0.000 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน MRA 

 
อภิปรายผล 

ผลของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง การสร้างบรรยากาศองคก์ารส่งผลต่อประสิทธิภาพกา
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากัด มหาชน สามารถน ามา
อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. พนกังานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ โดยเฉพาะในข้อ ท่านสามารถท างานเสร็จลุล่วงตามเวลาท่ี
ก าหนด , ในแต่ละวนัท่านสามารถท างานไดต้ามปริมาณของงานท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้และ ท่าน
รู้สึกวา่ท่านสามารถบริหารงานของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี พบวา่พนกังานเพศหญิงมีผลประสิทธิภาพกา
ปฏิบติังานมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธิดารัตน์ สินแสง (2556( ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 
พบว่าปัจจยัด้านเพศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจ
สมุทรปราการ  

2.  พนกังานท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน ท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ปวิตรา ลาภละมูล 
(2557( ศึกษาเร่ือง ความเครียดในองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงาน บริษทั ไอ. เทค. คอมมูนิเคชั่น จ  ากัด พบว่า ปัจจยัด้านอายุท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไอ. เทค. คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั 
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3.  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน ท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเฉพาะขอ้ ท่านสามารถท างานเสร็จ
ลุล่วงตามเวลาท่ีก าหนด และ ท่านรู้สึกว่าท่านสามารถบริหารงานของท่านได้เป็นอย่างดี พบว่า
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีผลประสิทธิภาพกาปฏิบติังานมากกว่า 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสภา ทองอ่อน (2550( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัอาชีวะศึกษาพระนครศรีอยธุยา พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั  

4.  พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัธีรา กมล
รัตนเวช (2549( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ที.ยู.
ดบับลิว. เท็กซ์ไทล์ จ  ากดั พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิผลใน
การท างานไม่แตกต่างกนั  

5.  พนกังานท่ีมีอายุงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน 
บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน ท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ขวญัชัย พูล
วิวฒัน์ชยัการ (2556( ศึกษาเร่ือง ระบบการท างานและการท างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (ยา่นสีลม( พบวา่ อายงุานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการท างานของพนกังานแตกต่างกนั 

6.  พนักงานท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน 
บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน ท่ีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติพงษ ์เลิศเลียง
ชยั (2553( ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษทั นวโลหะไทย 
จ ากดั พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั  

7. วิเคราะห์สมการพยากรณ์ในส่วนตวัแปรของการสร้างบรรยากาศองค์การ ท่ีร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั 
มหาชน พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยรวมมี 5 ด้าน ได้แก่ มิติโครงสร้างองค์การ มิติความรับผิดชอบ มิติการสนับสนุน มิติความ
ขดัแยง้ และ มิติความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนักงานของ บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากัด มหาชน ให้ความส าคัญกับ มิติ
โครงสร้าง เช่นการช้ีแจงนโยบายและแผนงาน บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานและ
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องคก์ารอยา่งชดัเจน มิติความรับผิดชอบ เช่น การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีอิสระในการคิด 
มิติการสนับสนุน เช่น การให้ความช่วยเหลือในการปฏิบติังานและโอกาส มิติความขดัแยง้ เช่น 
การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงไดอ้ยา่งเต็มท่ี มิติความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เช่น การท างาน
เป็นทีม 
 เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะ 
1.  ปัจจยัดา้นเพศส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังาน แต่จ านวนประชากร

ของเพศชายมีจ านวนมากกวา่เพศหญิงจ านวนมาก และลกัษณะของงานแตกต่างกบัเพศหญิง การ
ก าหนดนโยบายในการบริหารหรือแผนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานอาจตอ้ง
พิจารณาแยกยอ่ยตามต าแหน่งหรือสายงานเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีสูงท่ีสุด         
  2. ปัจจยัดา้นต าแน่งงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังาน การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจหรือวางแผนงาน การรับฟังและออกความคิดเห็น สามารถท าให้พนกังานในแต่ละ
ต าแหน่งมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานสูงข้ึน 
  3. การสร้างบรรยากาศองค์การ ดา้นมิติโครงสร้าง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ของพนักงาน ผูบ้ริหารและหัวหน้างานควรแจกแจงนโยบายขององค์การ แผนการด าเนินงาน 
ตลอดจน หน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้พนักงานอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม  
  4. การสร้างบรรยากาศองค์การ ด้านมิติความรับผิดชอบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ของพนักงาน  การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการด าเนินงาน 
หรือการคิดคน้นวตักรรม หรือ ส่ิงใหม่ มากข้ึนจะท าให้พนกังานมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน  
 5. การสร้างบรรยากาศองค์การ ด้านมิติการสนับสนุน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน การได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อร่วมงาน หัวหน้างาน 
ตลอดจนผูบ้ริหาร เพิ่มเติมมากข้ึนจะท าใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน  
 6.  การสร้างบรรยากาศองค์การ ด้านมิติด้านความขัดแยง้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ของพนกังาน ผูบ้ริหารและหัวหน้างาน เป็นตวัอย่างและเปิดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
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ข้อเสนอแนะเกีย่วกบังานวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรน าปัจจยัเร่ืองสถานท่ีท างานมาพิจารณาด้วย เน่ืองจากพนักงานในบริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจ ากดั มหาชน แบ่งออกเป็นพนกังานอ็อฟฟิต และ พนกังานปฏิบติัการตาม
สถานบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงจะสามารถท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  

2. ควรศึกษาเจาะลึกในส่วนของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยสามารถจ าแนกออกเป็น
ดา้นต่าง ๆ เพิ่มเติม 

3. เช่น ดา้นคุณภาพของงาน, ความพอใจในงาน, ปริมาณงาน เป็นตน้  
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เอกสารอ้างองิ 

ปวติรา ลาภละมูล ( .2557 .(ความเครียดในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไอ .เทค.คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั.  

ปองปรัชญ ์บือราแง ( .2554 .(การท างานเป็นท ้มีท่ีมีผลต่อการสร้างบรรยากาศองคก์าร กรณีศึกษา  
ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล. 

วรรณทนีย ์สุขวบูิลย์ ( .2548 .(บรรยากาศองคก์ารท่ีมีความสัมพนัธฺกบัความพึงพอใจและพฤติกรรม
การท างานของพนกังานธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน (ส านกังานใหญ่.  

อภิญญา วิเวโก ( .2548 .( ปัจจยัดา้นงาน ความเครียด และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
ในกรุงเทพมหานคร. 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors Motivation As Consumption Of Beauty Drink Of Consumers In Bangkok  
Metropolitan Areas 

 

ศรีสุดา ณ พิทกัษ์ 
 นกัศึกษา โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin  Program รุ่น 2/1  

กลุ่มท่ี 3  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ไกรชิต สุตะเมือง  

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1( เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล 
ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (2( เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3( เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่วนประสม
ทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty 
Drink( ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

              กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty 
Drink( ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 461 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วน
สถิติอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
              จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายุ  15-24 ปี  มีสถานภาพ

โสด ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท

ข้ึนไป บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคด่ืมเพื่อความงามมากท่ีสุด คือ ดารา/ผูท่ี้มีช่ือเสียง โดย

ตอ้งการเลือกบริโภค สูตรคอลลาเจน เหตุผลท่ีท าใหเ้ลือกบริโภคก็เพื่อชะลอร้ิวรอย และช่วงเวลาท่ี 
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สามารถเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ด่ืมเพื่อความงามได้สะดวกท่ีสุด คือ ตอนกลางคืน และยอมเสีย

ค่าใชจ่้ายในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงามในแต่ละเดือนมากกวา่ 501 บาทข้ึนไป ความถ่ีในการ

เลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ด่ืมเพื่อความงาม คือ  4 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป แหล่งท่ีมาของการรับรู้ข่าวสาร

ขอ้มูลผลิตภณัฑ์จากนิตยสารสุขภาพ ส่วนยี่ห้อเคร่ืองด่ืมเพื่อความงามท่ีเลือกบริโภค คือ  ยี่ห้อเซ็ป

เป้   ซ่ึงราคาตั้งแต่  51 บาทข้ึนไป สถานท่ีจดัจ าหน่าย คือ ร้านคา้ทัว่ไป และแรงจูงใจในการเลือก

บริโภคด่ืมเพื่อความงามก็เพื่อการส่งชิงโชค  

 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

             1. ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจใน

การบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ   อาย ุ 

สถานภาพ  และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภค

เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

             2. พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ การเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม  เหตุผลท่ีท าให้เลือกบริโภค 

ช่วงเวลาท่ีเลือกบริโภค ค่าใชจ่้ายในการบริโภค และแหล่งท่ีมาของการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล มีผลต่อ

ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคด้าน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคและความถ่ีในการบริโภคแตกต่างกัน ไม่มี

อิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

            3. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่   ราคาของเคร่ืองด่ืมและแรงจูงใจในการเลือกบริโภค

เคร่ืองด่ืม มีผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่

ส่วนประสมทางการตลาดด้าน ยี่ห้อเคร่ืองด่ืมและสถานท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม

แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  

Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าส าคัญ: ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ,การบริโภค,เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (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) 

 

บทน า 

                  ปัจจุบนัสังคมไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society( ท่ามกลางวถีิการด าเนิน

ชีวิตของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความเร่งรีบในการด ารงชีวิตประจ าวนัมากข้ึน  ความตอ้งการ

สินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการได้รวดเร็วยิ่งข้ึน  ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและ

ระบบสาธารณสุขท่ีมีการพฒันาก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนตลอดเวลา  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดเทรนด์

กระแสรักสุขภาพและความงามของคนในสังคมไทยอยา่งแพร่หลาย ไม่เพียงแต่กลุ่มผูสู้งอายเุท่านั้น 

เทรนดรั์กสุขภาพและความงามยงัมีแนวโนม้เป็นท่ีนิยมไปถึงกลุ่มคนท างานและกลุ่มเด็กรุ่นใหม่  ท่ี

ถูกปลูกฝังใหดู้แลสุขภาพตั้งแต่อายยุงันอ้ย  ส่งผลให้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและความงามเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง คือ  “ ฟังก์ชันนัลดริงค์ ” (Functional  Drink( ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นผูริ้เร่ิมและคิดค้น

ผลิตภณัฑ์เพื่อวางจ าหน่ายในตลาดมากท่ีสุด จากนั้นความนิยมไดข้ยายไปยงัยุโรป  สหรัฐอเมริกา

และก าลงัมาแรงในตลาดเคร่ืองด่ืมของประเทศไทยในขณะน้ี 
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                 ตลาดเคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันลัดริงค ์ ( Functional Drink ( ในประเทศไทย  มีเพียงแค่  2 เซ็ก

เมนตใ์หญ่ ๆ กล่าวคือ 1. เคร่ืองด่ืมเสริมวติามิน 2. เคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มท่ี

เก่ียวกบัความสวยงาม  กลุ่มท่ีให้ความสดช่ืนและผอ่นคลาย กลุ่มท่ีเก่ียวกบัการบ ารุงสมองและท า

ให้ความจ าดี   และกลุ่มท่ีช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือ โดยมีการเติบโตในตลาดอยู่ท่ี 35%, 29%, 26% 

และ 10% ตามล าดบั (ฟู้ดอินดสัตรีไทยแลนด์, ออนไลน์, 2552)  อตัราการเติบโตของเคร่ืองด่ืมบ ารุง

สุขภาพ  ซ่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสวยงามมีอตัราการเติบโตสูงกว่าเคร่ืองด่ืมกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงไดรั้บ

ความนิยมจากผูผ้ลิต เป็นจ านวนมาก และไดท้ยอยเปิดตวัเขา้มาในตลาด เช่น บริษทั ทรัพยอ์นนัต ์

เยนเนอรัลฟู้ด จ ากดั เป็นผูบุ้กเบิกตลาดรายแรก ๆ และถือเป็นรายใหญ่ในตลาดน้ี ไดอ้อกผลิตภณัฑ์

เซปเป้ บิวต้ีดริงค์ มาตั้งแต่ปี  2549  ซ่ึงเป็นน ้ าผลไมท่ี้มีส่วนผสมของคอลลาเจน หลงัจากนั้นได้

ออกแบรนด์บิวติชอต ผสมคอลลาเจนและไฟเบอร์ กบัสูตรโคเอ็นไซม์คิวเท็น  และไลโคปีน และ

อีกผลิตภัณฑ์  คือ ST.ANNA เคร่ืองด่ืมผสมคอลลาเจนและโคเอ็นไซม์คิวเท็น  ส าหรับบริษัท 

สหพฒันพิบูลย ์จ ากดั ไดอ้อกแบรนด์ ไอ-เฮลท์ธี คิวเท็น เคร่ืองด่ืมเสริมอาหารโคเอ็นไซม์ มุ่งเจาะ

กลุ่มผูห้ญิง กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพทั้งผูห้ญิงและผูช้ายอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป และ

การรีโพสิชันน่ิงของบริษทั ที.ซี.ยูเน่ียน จ ากดั คือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมบร๊ิงค์ เป็นผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารเพื่อความงาม และเวคก้ี เป็นเคร่ืองด่ืมดีทอ็กซ์ หรือลา้งสารพิษ (โพซิชัน่น่ิง, ออนไลน์, 2552) 

เป็นตน้ 

                         จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาสนใจตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นแรงจูงใจ

ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถ

แข่งขนักบัคู่แข่งเดิมหรือท่ีก าลงัเกิดข้ึนใหม่ๆ ในทอ้งตลาด และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจอ่ืนๆ  
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจ

ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

              3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้าน

แรงจู งใจในก ารบ ริโภค เค ร่ือ ง ด่ื ม เพื่ อ ความ งาม  (Beauty Drink( ข องผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ   อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม 
(Beauty  Drink( ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
             2. พฤติกรรมผู้บริโภค ซ่ึงประกอบด้วย บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคการเลือก
บริโภคเคร่ืองด่ืม เหตุผลท่ีท าให้เลือกบริโภค  ช่วงเวลาท่ีเลือกบริโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริโภค 
ความถ่ีในการบริโภค และแหล่งท่ีมาของการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัด้าน
แรงจูงใจในการบ ริโภค เค ร่ือ ง ด่ืม เพื่ อความ งาม  (Beauty  Drink( ของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 3. ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ยีห่อ้เคร่ืองด่ืม ราคาของเคร่ืองด่ืม สถานท่ีจดั

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม   และแรงจูงใจในการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัด้าน

แรงจูงใจในการบ ริโภค เค ร่ือง ด่ืม เพื่ อความงาม   (Beauty  Drink( ของผู ้บ ริโภคใน เข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
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ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับบริษทัผูผ้ลิตและตวัแทนจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม 

สามารถน าขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อ

ความงาม (Beauty Drink( มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Segment Target 

Positioning( 

 2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภค

เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตามยุค ตามสมยันิยม 

และเป็นประโยชน์แก่บริษัทผู ้ผลิตและตัวแทนจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม ในการ

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางธุรกิจเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ทอ้งตลาดต่อไป 

   3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการใชส่้วนประสมทางการตลาด กล่าวคือ ยี่ห้อ
เคร่ืองด่ืม ราคาของเคร่ืองด่ืม  สถานท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม และแรงจูงใจในการเลือกบริโภค
เคร่ืองด่ืม มีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

ขอบเขตขอบงานวจัิย 

         ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อ
ความงาม (Beauty Drink  (ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใช้แบบสอบถามในการ
ส ารวจ 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

         ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกรอบแนวความคิดของการวจิยั มีรายละเอียดดงัน้ี 

                              ตัวแปรอิสระ                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

         -เพศ                  -ระดบัการศึกษา 

         -อาย ุ           -อาชีพ 

         -สถานภาพ         -รายไดเ้ฉล่ีย 

 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการบริโภค 
- การเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม 

-เหตุผลท่ีท าใหเ้ลือกบริโภค 

-ช่วงเวลาท่ีเลือกบริโภค 

-ค่าใชจ่้ายในการบริโภค 

-ความถ่ีในการบริโภค  

-แหล่งท่ีมาของการรับรู้ข่าวสาร 

 

ขอ้มูล 
ส่วนประสมทางการตลาด 

- ยีห่อ้เคร่ืองด่ืม 

- ราคาของเคร่ืองด่ืม 

- สถานท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

- แรงจูงใจในการเลือก 

 

 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืม
เพ่ือความงาม (Beauty Drink) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

          1. ท ฤษ ฎี ค ว าม ต้ อ งก าร ส าม ป ร ะ ก าร  (Three-Needs Theory)  ข อ ง   McClelland                              
(อา้งถึงในพิทยา บวรวฒันา, 2544: 32)  เสนอแนวคิดไวว้่า ในการท างานนั้นมีแรงจูงใจหรือความ
ตอ้งการอยู ่ 3  ประการ คือ 
                  1.1(  ความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จ (Achievement) หมายถึง พลังผลักดันท่ี
ตอ้งการแสดงออกถึงความดีเด่น ความต้องการท่ีจะท าอะไรให้ส าเร็จได้ดีกว่าคนอ่ืนหรือดีกว่า
มาตรฐานทัว่ไป ความมุมานะพยายามต่อสู้ฟันฝ่า เพื่อความส าเร็จ คนท่ีมีความตอ้งการแบบน้ีเป็น
คนท่ีปรารถนาจะท าอะไรให้ได้ดีกว่าคนอ่ืนเป็นคนท่ีถือว่างานเป็นเร่ืองท่ีท้าทายและเป็นคนท่ี
รับผดิชอบต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวต่องานของตน   
                  1.2(  ความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจ (Power)   หมายถึง  ความตอ้งการทีจะมีอิทธิพลและเขา้
ไปควบคุมก ากบัคนอ่ืนให้กระท าตามท่ีตนต้องการ  คนพวกน้ีชอบท าตวัเป็นคนคุมเกม ชอบมี
อ านาจชอบศกัด์ิศรีมากกว่าท่ีจะให้ความส าคญัต่อการท างานท่ีดี และชอบท างานในลักษณะท่ี
แข่งขนักบัคนอ่ืน  
                 1.3( ความตอ้งการ ท่ีผูกพนั (Affiliation) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะให้คนอ่ืนชอบและ
เป็นมิตร คนพวกน้ีต้องการบรรยากาศการท างานแบบต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันและร่วมมือกัน
ท างาน  ซ่ึงโดยสรุปแลว้ คนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสูง จะประสบความส าเร็จถา้
ไดบ้ริหารกิจการของตนเอง หรือไดบ้ริหารงานหน่วยงานอิสระภายในองค์การขนาดใหญ่ แต่คน
เหล่าน้ี ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นนกับริหารท่ีดีส าหรับองคก์ารขนาดใหญ่เสมอไป  นกัวิชาการบางท่าน
เช่ือว่า คนท่ีมีความตอ้งการอยากมีอ านาจ และมีความตอ้งการท่ีจะผูกพนัน้อยจะเป็นคนท่ีเป็นนัก
บริหารท่ีดี 
            2. แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ของมัลธัส 
                    มลัธสัผูต้ ั้งทฤษฎีน้ี เป็นนกัเศรษฐศาสตร์และนกับวชชาวองักฤษ มลัธสัอาศยัขอ้มูลจาก
การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ และขอ้มูลการเพิ่มประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพื้นฐาน
ประกอบแนวความคิดในการตั้ งทฤษฎีน้ี     จากแนวความคิดของมัลธัสท่ีพิมพ์ไวใ้นหนังสือ  
Primciple  of  Population  ตั้งแต่คร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ย พอจะสรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 
                             (1( อาหรเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย ์
                             (2) ความรู้สึกในเพศตรงขา้มเป็นส่ิงหลีกเหล่ียงไม่ได ้
                             (3) ประชากรข้ึนอยูก่บัเคร่ืองยงัชีพ  และประชากรจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือเคร่ืองยงัชีพ
เพิ่มมากข้ึน  ยกเวน้จะมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาควบคุม  มลัธัสเสนอว่าส่ิงท่ีจะควบคุมไดแ้ก่ขอ้ห้ามทาง
ศีลธรรม  ความเส่ือมและความยากแคน้ 
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                             (4) การเพิ่มประชากร  ไม่ได้สมดุลกับการเพิ่มของอาหารและเคร่ืองยงัชีพ 
กล่าวคือ  การเพิ่มประชากร  จะเพิ่มทวีในอตัราเรขาคณิต ส่วนการเพิ่มของอาหารและเคร่ืองยงัชีพ
จะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุก ๆ ช่วงระยะเวลา 25 ปี 

         3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
                    Engle, Blackwe และ Miniard  กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง “กิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการค้นหาและการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ซ่ึ งทั้ งน้ีทั้ งนั้ นต้องอาศัย
กระบวนการตดัสินใจเข้าร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง” เสรี วงษ์มณฑา (2548:32-46) กล่าวว่า 
พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ 
การใช้ การประเมินผล  หรือการจัดการกับสินค้าและบริการ ซ่ึงผู ้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้
                  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค จะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ  
                       1. การจัดหา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีคนนาไปสู่การซ้ือหรือได้มาซ่ึง
รับสินคา้และบริการมาใช ้กิจกรรมนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ  
                        2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง การติดตามดูว่าผูบ้ริโภคนั้นทาการใช้สินคา้

หรือบริการนั้นๆท่ีไหน อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร 

                        3. การก าจัดหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึง การติดตามดูว่า ผูบ้ริโภคใช้ส้ินคา้หรือ

บริการ และหีบห่อของสินคา้หมดไปอย่างไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีดาเนินไป และท่ี

กระทบติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีดาเนินไป และท่ีกระทบต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ย รวม

ไปถึงการด าเนินการโดยวธีิอ่ืนกบัสินคา้หรือบริการท่ีใชแ้ลว้ 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

                     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีการส ารวจความพนัธ์ของปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการบ ริโภค เค ร่ือ ง ด่ืม เพื่ อความ งาม  (Beauty Drink(  ของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  ผูว้ิจยัได้ใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ แรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความ
งาม (Beauty Drink( ท่ีเคยบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปัจจุบนัทั้งเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 461 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างตาม
สูตรเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่ง
สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ ทราบขนาดตวัอยา่งของ  W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความ
เช่ือมนัร้อยละ95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 74( 
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โดยการเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวกการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติ
อา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการ
หาความแตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink(  ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการด าเนินการวจัิย 
       1.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  
                  ตามแยกเพศ คือ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.33 และเพศชาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28  
ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีอายุ  15-24 ปี  มีค่าเฉล่ีย 3.42 รองลงมาอายุ  45 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 3.31   อาย ุ
25-34 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.30   และอายุ 35-44 ปี   มีค่าเฉล่ีย 3.24  สถานภาพโสด  มีค่าเฉล่ีย 3.32 

รองลงมาสมรส มีค่าเฉล่ีย 31.3  และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  มีค่าเฉล่ีย 3.29  โดยมีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 3.41 รองลงมาระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 

3.34  และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   มีค่าเฉล่ีย 3.26  อาชีพท่ีนิยมด่ืมเพื่อความงามมากท่ีสุด  คือ 
คา้ขาย ม้คี่าเฉล่ีย 3.48 รองลงมาอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 3.47 นกัเรียน/นกัศึกษา  มี

ค่าเฉล่ีย 3.41 พนกังานบริษทัเอกชน มีค่าเฉล่ีย 3.26  และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ีย 3.26   มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25 , 001-35 , 000 บาทข้ึนไป  มีค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมารา ยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า

กวา่ 5, 000 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.45  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15 , 001-25 , 000 บาท  มีค่าเฉล่ีย 3.26 และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5 , 001 – 15, 000 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.12  

           2.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค  
                     บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม  ก็คือ ดารา /ผูท่ี้มีช่ือเสียง  

 มีค่าเฉล่ีย 3.40 รองลงมาพนักงานแนะน าสินค้า มีค่าเฉล่ีย 3.32  กลุ่มเพื่อน /คนรู้จกั มีค่า 3.31  
ตวัเอง มีค่าเฉล่ีย 3.30   และครอบครัว  มีค่าเฉล่ีย 3.29  ซ่ึงเลือกบริโภคสูตรคอลลาเจน  มีค่าเฉล่ีย 

3.59  รองลงมาสูตรวิตามินต่างๆ  มีค่าเฉล่ีย 3.36   สูตรไฟเบอร์ใยอาหาร  มีค่าเฉล่ีย 3.26   และสูตร
ดีท็อกซ์  มีค่าเฉล่ีย 3.18  เหตุผลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกด่ืมเพื่อความงามมากท่ีสุด  คือ เพื่อชะลอร้ิว

รอย   มีค่าเฉล่ีย 3.58รองลงมาทดแทนสารอาหารท่ีไม่ได้รับ    มีค่าเฉล่ีย 3.52  ดูแลรูปร่างและ
ผวิพรรณ  มีค่าเฉล่ีย 3.33   และช่ืนชอบในรสชาติ  มีค่าเฉล่ีย 2.87 ช่วงเวลาท่ีเลือกบริโภค คือ ตอน
กลางคืน มีค่าเฉล่ีย 3.60 รองลงมาตอนเช้า  มีค่าเฉล่ีย 3.40   ตอนเย็น  มีค่าเฉล่ีย 3.10   และตอน
กลางวนั  มีค่าเฉล่ีย 3.02 ค่าใชจ่้ายสูงสุดในการบริโภคในแต่ละเดือนเพื่อซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม 

คือ มากกวา่ 501 บาทข้ึนไป  มีค่าเฉล่ีย 3.69 รองลงมา 301-500 บาท    มีค่าเฉล่ีย 3.30  ดูแลรูปร่าง
และผิวพรรณ  มีค่าเฉล่ีย 3.33  151-300 บาท มีค่าเฉล่ี ย 3.22  และต ่ากวา่ 150  บาท มีค่าเฉล่ีย 3.15 
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ความถ่ีในการบริโภค คือ 4 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึนไป  มีค่าเฉล่ีย 3.39 รองลง 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์  มี
ค่าเฉล่ีย 3.38  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์  มีค่าเฉล่ีย 3.24  และ1 คร้ังต่อสัปดาห์  มีค่าเฉล่ีย 3.22 โดย

ผูบ้ริโภครับร ู้้้ข่าวสารขอ้มูลผลิตภณัฑ์ด่ืมเพื่อความงามจากแหล่งจาก นิตยสารเพื่อสุขภาพ มี
ค่าเฉล่ีย 3.60 รองลงมาจากอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.51   โทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย 3.17 แผน่พบั/ใบปลิว  

มีค่าเฉล่ีย 3.09   และวทิย ุ  มีค่าเฉล่ีย 3.03  
                  3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
                         ยี่ห้อท่ีผู ้บริโภคท่ีนิยมด่ืมเพื่อความงามมากท่ีสุด  คือ เซ็ปเป้  มีค่าเฉล่ีย 3.37 

รองลงมา อะมิโน โอเค พลสั  มีค่าเฉล่ีย 3.35 บีอ้ิง มีค่าเฉล่ีย 3.28   และกิฟฟารีน   มีค่าเฉล่ีย 3.23  
ซ่ึงราคาตั้งแต่  51 บาทข้ึนไป  มีค่าเฉล่ีย 3.53 รองลงมาราคา  31-50 บาท   มีค่าเฉล่ีย 3.36    ราคา 

21-30 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.21   และราคานอ้ยกวา่ 20 บาท มีค่าเฉล่ีย 3.15 สถานท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
เพื่อความงามสะดวกท่ีสุด  คือ ร้านคา้ทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 3.36 รองลงมาห้างสรรพสิ นคา้ มีค่าเฉล่ีย 

3.34  ร้านขายยา  มีค่าเฉล่ีย 3.33   ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11  มีค่าเฉล่ีย 3.27   และซุปเปอร์สโตร์ เช่น 
โลตสั   มีค่าเฉล่ีย 3.19และแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีนิยมด่ืมเพื่อความงามมากท่ีสุด  คือ การส่งชิง

โชค มีค่าเฉล่ีย 3.50 รองลงมาพนกังานขาย มีค่ าเฉล่ีย 3.47 การลดราคา มีค่าเฉล่ีย 3.22   และแจก
ของแถม  มีค่าเฉล่ีย 3.03  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
              สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อปัจจยัดา้น

แรง จู งใจใน ก ารบ ริโภค เค ร่ือ ง ด่ื ม เพื่ อ ความ งาม (Beauty  Drink) ของผู ้บ ริโภค ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้น เพศ   อายุ  สถานภาพ  และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจใน

การบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

                สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม เหตุผลท่ีท าให้เลือก

บริโภค ช่วงเวลาท่ีเลือกบริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภค และแหล่งท่ีมาของการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล 

มีผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคด้าน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคและความถ่ีในการบริโภคแตกต่างกัน ไม่มี

อิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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               สมมติฐานที ่3  ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่   ราคาของเคร่ืองด่ืมและแรงจูงใจในการ

เลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม มีผลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  

Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  แต่ส่วนประสมทางการตลาดดา้น ยี่ห้อเคร่ืองด่ืมและสถานท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อ

ความงามแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม 

(Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ T-test (0.9502) ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test (0.4555) ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ   F-test (0.9243) ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-test (0.878) ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test (0.0003) สอดคลอ้ง 
รายไดต่้อเดือน F-test (0.0000( สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
บุคคลท่ีมีอิทธิพล F-test (.0 9632( ไม่สอดคลอ้ง 
การเลือกบริโภค F-test (0.0000( สอดคลอ้ง 
เหตุผลท่ีท าใหเ้ลือกบริโภค F-test (0.0000( สอดคลอ้ง 
ช่วงเวลาท่ีเลือกบริโภค F-test (0.0000( สอดคลอ้ง 
ค่าใชจ่้ายในการบริโภค F-test (0.0000( สอดคลอ้ง 
ความถ่ีในการบริโภค F-test (0.031 3(  สอดคลอ้ง 
แหล่งท่ีมาของการรับรู้ F-test (0.0000( สอดคลอ้ง 
สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาด 
ยีห่อ้เคร่ืองด่ืม F-test (.0 3554( ไม่สอดคลอ้ง 
ราคาของเคร่ืองด่ืม F-test (.0 0027( สอดคลอ้ง 
สถานท่ีจดัจ าหน่าย F-test (0.6278( ไม่สอดคลอ้ง 
แรงจูงใจในการเลือกบริโภค F-test (0.0000( สอดคลอ้ง 
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อภิปรายผลการวจัิย 
                    1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ไม่อิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืม

เพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า

สถานภาพ  ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ  อัญชนี วิชยาภัย (2540 : 108) พบว่า 

สถานภาพสมรส   ท่ีแตกต่างกนั  ไม่ได้ท  าให้มีพฤติกรรมการบริโภคต่างกนั ไม่ว่าคนโสด คนท่ี

แต่งงานแลว้ หรือคนท่ีมีการหยา่ร้าง   ต่างก็มีการบริโภคท่ีใกลเ้คียงกนั 

                     2.พฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีแตกต่าง มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริโภค

เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ 

แหล่งท่ีมาของการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล ท่ีแตกต่างกนั   มีผลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภค

เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

แตกต่าง  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ณัฏฐิกา ณวรรณโณ. (2543 : 11 ) ท่ีได้ศึกษาว่า นักวิจยั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้พยายามใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการวดัความรู้ ความเขา้ใจของผูบ้ริโภค งานวิจยั

บางช้ินไดป้ริมาณการซ้ือหรือประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้มา เป็นตวับ่งบอกระดบัความรู้ ความ

เขา้ใจของผูบ้ริโภค ยิ่งผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ในการใช้สินคา้มากเท่าไหร่ ผูบ้ริโภคก็จะมีความรู้ 

ความ เขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้นั้นมากเช่นกนั         

                        3.ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่า ราคาของเคร่ืองด่ืม ท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภค

เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty  Drink)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  บุญนาที (2551:บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภท  Functional Drink ของสตรีวยัท างานใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ Functional Drink 

จะพิจารณาจากราคา โดยจะเห็นไดว้่าสภาพปัจจุบนัการเลือกด่ืม เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพนั้น หากมี

ราคาถูกนั้นจะไดรั้บความนิยมและควรด่ืมไดทุ้กโอกาส 

ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 
            1. เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับบริษทัผูผ้ลิตและตวัแทนจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม 

สามารถน าขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อ
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ความงาม (Beauty Drink( มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Segment Target 

Positioning( 

 2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการบริโภค

เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม (Beauty Drink( ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตามยุค ตามสมยันิยม 

และเป็นประโยชน์แก่บริษัทผู ้ผลิตและตัวแทนจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม ในการ

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางธุรกิจเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกสู่ทอ้งตลาดต่อไป 

             3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัด้านแรงจูงใจในการใช้ส่วนประสมทางการตลาด กล่าวคือ ยี่ห้อ     

ราคา   สถานท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม และแรงจูงใจในการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืม มีอิทธิพลต่อปัจจยั

ด้านแรงจูงใจในการบริโภคเค ร่ืองด่ืม เพื่ อความงาม (Beauty Drink( ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจยัซ ้ าในเร่ืองน้ี โดยเน้นการติดตามผล การประเมินผล เป็นระยะๆ 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีทนัยคุทนัสมยั ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค บริษทัผูผ้ลิต และตวัแทนจดัจ าหน่าย 

2. ควรศึกษาเก่ียวความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัจากซ้ือหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อความ
งาม  ( Beauty  Drink)  เพื่อให้บริษัทผูผ้ลิต และตัวแทนจดัจ าหน่ายสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
                 3. บริษทัผูผ้ลิตและตวัแทนจดัจ าหน่ายควรจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาขบวนการผลิตท่ี
ทนัสมยัมาประยกุตใ์นการผลิตพืชสมุนไพรไทยท่ีมีอยูแ่ลว้ของแต่ละทอ้งถ่ิน   แต่อาจจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงในเร่ืองของสารอาหารท่ีเพิ่มเติม และรสชาติใหบ้ริโภคง่ายยิง่ข้ึน    
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหน้าของผู้บริโภคเพศชาย 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(FACTORS INFLUENCING ON BEVERAGES BUYING DECISION OF  
CREAM FOR MEN’SIN BANGKOKMETROPOLITAN AREA) 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้จิยัท าการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคเพศชายท่ีเคยซ้ือและใชค้รีมบ ารุงผวิหนา้ จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาและสถิติอา้งอิง 
คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ในการค านวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการวจิยัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูบ้ริโภคเพศชายท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 23-30 ปี เป็นพนกังานบริษทั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดอ้ยู่

ระหวา่ง15,001-20,000บาท และมีสถานภาพโสด ส่วนปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
พบวา่ ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บการบ ารุงผวิหนา้ดา้น กระชบัรูขมุขนและผวิเรียบ
เนียน โดยมีราคาเหมาะสมอยูท่ี่ 101-500 บาทต่อปริมาณครีม30กรัมโดยมีราคาเหมาะสมอยูท่ี่ 101 - 

500 บาทต่อปริมาณครีม30กรัม ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่ชอบซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ผา่นช่องทาง
หา้งสรรพสินค้้า โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้เพราะการส่งเสริมทางการตลาด
จากรูปแบบการโฆษณา ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ดา้นแรงจูงใจ ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่ตดัสินใจ
ซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้คร้ังแรกเพราะ ตนเอง และคิดวา่ NIVEA FOR MEN มีภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุด
ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่มีความภกัดีต่อตราสินคา้โดยการซ้ือซ ้ า ส่วนทางดา้นพฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชค้รีมบ ารุงผวิหนา้ 1-4 คร้ังต่อสัปดาห์ จากสถิติอา้งอิง  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลท่ีมีระดบันยัส าคญัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อาย ุ ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดในดา้นของราคา และการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆดา้นพฤติกรรมความถ่ีในการ
ใชค้รีมบ ารุงผวิหนา้ 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ ,ครีมบ ารุงผิวหนา้  
 

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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บทน า 
เม่ือกล่าวถึงครีมบ ารุงผวิหนา้ จะท าให้ผูค้นส่วนใหญ่นึกถึงผูห้ญิง เพราะส่วนใหญ่แลว้จะมี

แต่ผูห้ญิงท่ีใช้ครีมบ ารุงผิวหน้า เพื่อบ ารุงผิวหน้าให้ขาวใสไร้สิว เป็นการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์
ภายนอกให้ดึงดูดเพศตรงขา้มมากข้ึน ดงันั้นครีมบ ารุงผิวจึงเป็นส่ิงท่ีคู่กบัผูห้ญิงมานาน ส่วนใน
อดีตผูช้ายใดท่ีใชค้รีมบ ารุงผิวหนา้จะถูกมองวา่เป็นผูช้ายไม่แท ้เป็นผูช้ายเจา้ส าอางค ์ไม่เป็นท่ีนิยม
ของผูห้ญิง จึงท าให้ผู ้ชายในอดีตไม่ใช้ครีมบ ารุงผิวหน้า แต่ในปัจจุบันผู ้ชายหันมาใส่ใจใน
ภาพลกัษณ์ภายนอกของตนเองมากข้ึนเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ผูห้ญิงหนัไปชอบผูช้ายท่ีมีผิวหนา้ขาวใส ตามแบบดาราเกาหลี ผูช้ายไทยจึงหนัมาบ ารุงผิวหนา้
กนัมากข้ึนเพื่อดึงดูดเพศตรงขา้ม 
 ช่วงแรกในทอ้งตลาดครีมยงัไม่มีครีมบ ารุงผิวหน้าส าหรับผูช้าย ท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาดก็จะ
เป็นครีมบ ารุงผิวหนา้ของผูห้ญิง แต่เม่ือผูช้ายหนัมาใชค้รีมบ ารุงมากข้ึน จึงท าใหแ้บรนด์ต่างๆท่ีเคย
ท าครีมบ ารุงผวิหนา้ส าหรับผูห้ญิงก็หนัมาออกผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิหนา้ต่างๆส าหรับผูช้ายโดย 
เฉพาะมากข้ึน และในปัจจุบนัตลาดครีมบ ารุงผวิหนา้ผูช้ายไดมี้การขยายตวัอยา่งรวดเร็วมูลค่าตลาด 
4,000 ล้านบาทในปี 2010 หรือ 1 ใน 10 ของตลาดเคร่ืองส าอางผู ้หญิงและย ังมีผู ้ชายท่ีใช้
เคร่ืองส าอางของผูห้ญิงมีมากถึง 60% จึงท าใหต้ลาดครีมบ ารุงผวิหนา้ผูช้ายยงัขยายตวัไดอี้กมาก 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร ้์ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ของ
ผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1 . เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม
บ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2 . เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3 . เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ Brand Image BrandRoyalty และ 
พฤติกรรมในการซ้ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจครีมบ ารุงผิวหน้าของผู ้บ ริโภคเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ อาชีพ การศึกษา รายไดแ้ละสถานภาพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลต่างกนั 

2 . ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion)ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

3 . ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ แรงจูงใจ Brand Image Brand Royalty และ พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่างกนั 
 
กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 

-อายุ

ปัจจัยส่วนบคุคล

-อาชพี

-การศกึษา

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซือ้ครมีบ ารงุผวิหนา้ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

-สถานภาพ

ปัจจัยอืน่ๆ

-แรงจูงใจ

-Brand Image

-Brand Royolty

-พฤตกิรรม

-ผลติภัณฑ์

-ราคา

-ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย

-การส่งเสรมิการตลาด

การตัดสนิใจซือ้ครมีบ ารงุ

ผวิหนา้ของผูบ้รโิภคเพศชาย

ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4'P)

-รายได ้
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า

เพศชาย เพื่อใชใ้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิหนา้เพศชาย 
2. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม 

บ ารุงผวิหนา้เพศชาย เพื่อใชใ้นการเลือกกลยทุธ์ทางการตลาดและปรับปรุงแผนการตลาด 
3. เพื่อทราบถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าเพศชายเพื่อ

ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง เป็นการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆทางเลือก
และก่อนท่ีจะเลือกจะมีการพิจารณาไตร่ตองอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 2.อิทธิพล หมายถึง ความสัมพนัธ์ของส่ิงสองส่ิงท่ีมีผลต่อกนั  
 3. ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
แตกต่างกนัทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได ้และสถานภาพ  
 4.ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีใชว้เิคราะห์ประกอบการ
จดัการและวางแผนในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด มีองคป์ระกอบอยู ่4 ประการ ดงัน้ี 

 4.1Product หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในท่ีน้ีหมายถึงผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิหนา้ผูช้าย 

 4.2Price หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงราคาสินคา้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์ กลุ่มเป้าหมาย วตัถุดิบ เงินทุนในองคก์ร เพื่อใชต้ดัสินใจในการวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ 

 4.3Place หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมถึงวธีิการท่ีจะน าสินคา้หรือ
บริการนั้นๆไปยงัผูบ้ริโภคใหท้นัต่อความตอ้งการ 

 4.4Promotion หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นกลยทุธ์ท่ีใชก้ระตุน้ความสนใจ
ของผูบ้ริโภคใหส้นใจสินคา้หรือบริการมากยิง่ข้ึน 
    แรงจูงใจ หมายถึง.5ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรม อนัเกิดจากความตอ้งการ (Needs) พลงักดดนั 
(Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
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การทบทวนวรรณกรรม )ทฤษฎี(  
1.แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

วอลเตอร์ (Walters, 1978: 115 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2546)ได้อธิบาย
ความหมายของค าวา่การตดัสินใจ(Decision) ไวว้่าหมายถึงการเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึง
โดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่

คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178อา้งถึงในการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์
ยามาฮ่าของลูกค้า บริษัทคลีนิกยานยนต์ จ  ากัด) กล่าวว่าวิธีการท่ีผู ้บริโภคท าการตัดสินใจ
ประกอบดว้ยปัจจยัภายในคือแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภคซ่ึงจะ
สะทอ้นถึงความตอ้งการความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลายกิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภค
เขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือการประเมินค่า
ของทางเลือกเหล่านั้น 

อดุลยจ์าตุรงกุล (2546 : 170อา้งถึงในการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ยา
มาฮ่าของลูกคา้ บริษทัคลีนิกยานยนต ์จ ากดั) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจซ้ือวา่เป็นกระบวนการ
ตดัสินใจขององคก์รโดยก าหนดความตอ้งการของสินคา้และบริการท่ีตอ้งซ้ือแลว้ระบุประเมินและ
เลือกตรายีห่อ้และผูข้ายรายต่างๆ 
 
2.แนวคิดส่วนประสมการตลาด( Marketing Mix ) 

ส่วนประสมการตลาด  (Marketing Mix) คือองค์ประกอบท่ีส าคัญในการดาเนินงาน
การตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) 
ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจาหน่าย (Place) การก าหนดราคา 
(Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอยา่ง 
หน่ึงว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ีทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัP (Product Place Price Promotion(
แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนัแต่ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์โดยเน้น
น ้ าหนกัท่ี P(Product Place Price Promotion (ใดมากกวา่กนัเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของเป้าหมายทางการตลาดคือตวัผูบ้ริโภค 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัปั จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุง
ผิวหน้าของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือผูบ้ริโภคเพศชายท่ีเคยซ้ือ
และใช้ครีมบ ารุงผิวหน้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและได้รวบรวมข้อมูลจากลุ่ม
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ตวัอยา่ง (Sampling) ดว้ยการใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึนและท าการสอบถามผูบ้ริโภคเพศ
ชายท่ีเคยซ้ือและใชค้รีมบ ารุงผวิหนา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คนเลือกสุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชห้ลกัความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1 . ขอบเขตดา้นประชากร  :การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือเพศชายท่ีเคยซ้ือและ
ใชค้รีมบ ารุงผวิหนา้ เท่านั้น 

2 . ขอบเขตดา้นเน้ือหา  :การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของการตดัสินใจซ้ือครีม
บ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

3 . ขอบเขตด้านระยะเวลา :การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน โดยท าด าเนินการวิจยัศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2559  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม 
 
สถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

1 . สถิติ เชิงบรรยายหรือสถิติพรรณนา (DescriptiveStatistics  (เพื่ อใช้ในการอธิบาย
คุณลกัษณะของขอ้มูล  

2 . ส ถิ ติ อ้ า ง อิ ง  (Inferential statistics  (เพื่ อ ใช้ ใน ก ารท ดส อบ Analysis of Variance 
(ANOVA) 
 
ผลการวจัิย 
 1.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์พบว ้่า ผูช้ายท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 23-30 ปี จ  านวน210คน คิดเป็นร้อยละ52.5 อาชีพพนกังานบริษทั จ  านวน200คน 

คิดเป็นร้อยละ50 การศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน259คน คิดเป็นร้อยละ64.75 รายได้ระหว่าง
15,001-20,000บาท จ านวน 119คน คิดเป็นร้อยละ29.75 สถานภาพโสด จ า นวน 318 คน คิดเป็นร้อย

ละ79.5  
 2.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภค
เพศชายส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บการบ ารุงผวิหนา้ดา้น กระชบัรูขมุขนและผวิเรียบเนียน จ านวน 161 

คน คิดเป็นร้อยละ40.25 ด้านราคา ผู ้บริโภคเพศชายส่วนใหญ่คิดว่าขน าดครีม 30กรัมมีราคา
เหมาะสมอยู่ท่ี 101-500 บาท จ านวน233คน คิดเป็นร้อยละ58.25 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่ชอบซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ผา่นช่องทางหา้งสรรสินคา้ เป็นจ านวน 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ52.75 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่ ตดัสินใจเลือกซ้ือ

ครีมบ ารุงผวิหนา้เพราะการส่งเสริมทางการตลาดรูปแบบการโฆษณา จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
46 
 3.ผลการวเิคราะห์ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ดา้นแรงจูงใจ ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่ตดัสินใจ

ซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าคร้ังแรกเพราะ ตนเอง จ านวน257คน คิดเป็นร้อยละ 64.25  ดา้น Brand Image 
ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่คิดวา่ NIVEA FOR MEN มีภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็น

ร้อยละ43.75 ดา้น  BrandRoyalty ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่มีความภกัดีต่อตราสินคา้โดยการซ้ือซ ้ า 
จ  านวน 312คน คิดเป็นร้อยละ78ดา้นพฤติกรรม ผูบ้ริโภคเพศชายส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชค้รีม

บ ารุงผวิหนา้ 1-4 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน122 คน คิดเป็นร้อยละ30  
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลกบัการ
ตัดสินใจซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั 
สมมติฐาน 

อาย ุ 0.03 x  
อาชีพ 0.86  x 
การศึกษา 0.21  x 
รายได ้ 0.73  x 
สถานภาพ 0.11  x 

จากสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ อาย ุมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การตดัสินใจครีมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึง
ยอมรับสมมติฐาน ยกเวน้ อาชีพ ,การศึกษา,รายไดแ้ละสถานภาพ  
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการตัดสินใจซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
 Sig. 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั 
สมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ์ 0.44  x 
ราคา 0.00 x  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.32  x 
การส่งเสริมทางการตลาด 0.04 x  
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จากสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ ราคาและการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจครีมบ ารุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชาย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงยอมรับสมมติฐาน ยกเวน้ ผลิตภณัฑ์ และช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ทดสอบปัจจัยอ่ืนๆกบัการ
ตัดสินใจซ้ือ 

ค่านัยส าคัญ 
Sig. 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั 
สมมติฐาน 

แรงจูงใจ 0.32  x 
Brand Image  0.70  x 
Brand Royalty  0.61  x 
พฤติกรรม 0.00 x  

 
จากสมมติฐานท่ี 3  พบว่าปัจจัยอ่ืนๆกับการตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรม มีความสัมพันธ์

ระหวา่งการตดัสินใจครีมบ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จึงยอมรับสมมติฐาน ยกเวน้ แรงจูงใจ,Brand Image,Brand Royalty 
 
อภิปรายผล 

การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อภิปลายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน พบวา่ ลกัษณะปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ 

อายุ ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคเพศชายใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 
 พิไลลกัษณ์ช่ืนสุขศรี (2556( ได้ท าการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท
ผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอธิบายไวว้า่ อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมี
ความเหมือนกันหรือแตกต่างกนัในด้านความคิดและพฤติกรรมนอกจากความแตกต่างในด้าน
ความคิดแลว้อายุยงัเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูงใจดว้ยโดยเม่ือคนมี
อายมุากข้ึนโอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะนอ้ยลง 

สุดารัตน์ โลกธรรมรักษ์ (2554( ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชายของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัท าให้มีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศ

ชายแตกต่างกนั  

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ลกัษณะดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ราคา และการส่งเสริมทางการตลาดเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม
บ ารุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง
กนัดงัน้ี 

ปานี ศรีศกัด์ิ (2557( ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมท่ีมีส่วนผสม

คอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัราคาสินคา้มี

ป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนและราคามีความเหมาะสมดงันั้นทางผูจ้ดัจ  าหน่ายควรติดราคาหรือแจง้ราคา

ไวอ้ย่างชดัเจนและราคาตอ้งมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะได้รับ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจะให้ความส าคญักบัการรับประกนัสินคา้ ดงันั้นผูผ้ลิต

และผูจ้ดัจ  าหน่ายควรท าป้านฉลากให้ชัดเจนเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและไวว้่างใจต่อตวั

ผลิตภณัฑ์ โดยอาจจะมีการจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริม มีการโฆษณาผ่าน

ส่ือต่างๆอย่างทัว่ถึงและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด และอาจจะตอ้งมีการลดราคา ของแถม

ในช่วงเทศกาลต่างๆเป็นตน้ 

ปัจจัยอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ลกัษณะดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชค้รีม เท่านั้น
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

หทยัทิพยเ์จติยวรรณ (2555( ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมอาบน ้าของผูห้ญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่พฤติกรรมการซ้ือครีมอาบน ้ าไดแ้ก่สาเหตุท่ีซ้ือตรายี่ห้อท่ีซ้ือประจ า
คุณสมบติัของครีมอาบน ้ าท่ีซ้ือขนาดบรรจุภณัฑ์ท่ีซ้ือจ านวนครีมอาบน ้ าท่ีซ้ือความถ่ีในการซ้ือ
สถานท่ีซ้ือและเหตุผลในการเลือกแหล่งท่ีซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมอาบน ้ าของ
ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้นแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้ผูป้ระกอบการค านึงถึงอายุของกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นส าคญั เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคเพศชายท่ีอายุแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั สภาพผิวหน้าก็แตกต่างกนั ใน
ส่วนของการตั้งราคาของผลิตภณัฑค์วรใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑ ์และดา้น
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การส่งเสริมทางการตลาดก็ เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะส่ือสารข้อความไปยังกลุ่มผู ้บ ริโภคได้ตรง
กลุ่มเป้าหมายและเป็นการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดด้ว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจยัท่ีผ่านมารวมทั้งการวิจยัน้ีพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีเพียงอายุ
เท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ผูช้ายลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาด 
ราคาและการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าผูช้าย  และ
พบวา่พฤติกรรมเป็นปัจจยัท่ีมกัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าผูช้ายเพื่อให้เกิดการ
ต่อยอดทางองค์ความรู้จึงควรท่ีจะคน้หาถึงพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม
บ ารุงผิวหน้าผูช้าย เพราะผูว้ิจยัคาดว่าปัจจยัพฤติกรรมอ่ืนๆก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผวิหนา้ผูช้ายอีกท่ีจะท าให้เกิดการแข่งขนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและควรมีการท าการวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Cosmetics Purchasing Motivations of  Consumer Through Facebook 
In Bangkok  Metropolitan Area 

 

ศศิเสาวภาค  ทมิพูล 
นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program  รุ่นท่ี 2  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์
เฟซบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรม
การซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊คของผูบ้ริโภค ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ต การประเมินส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนั    

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรตั้งแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง  
เป็นผูท่ี้ใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คและมีประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  ผูว้จิยัไดน้ าสถิติท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัมาใชใ้นการด าเนินการโดยโปรแกรม Microsoft 
Excel ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยค านวณหา
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์ในส่วนของแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2( การวิเคราะห์สถิติ
อา้งอิง  การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติดงัน้ี ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียของประชากรสองกลุ่มใช้ สถิติ T-test  และความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร
ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปใชส้ถิติ F-test และOne-Way  ANOVAโดยมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 การทดสอบ
สมมติฐานเป็นการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21 ปีข้ึนไป มีรายได้เฉล่ีย 
20,001-25,000 บาท ท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 1-2 ชั่วโมงต่อวนั โดยในแต่ละคร้ังซ้ือเคร่ืองส าอางเป็น
จ านวนเงิน เฉล่ีย 500 บาท ประเภทของเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค คือ ส าหรับเสริม
ความงาม และมีเหตุผลท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอางเพราะมีความหลากหลายและตรงตามการใช้งาน 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเคร่ืองส าอาง
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ผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค ไดแ้ก่พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต และส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้
บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, เคร่ืองส าอาง, 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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บทน า 

ปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) การแพร่กระจายของขอ้มูลและข่าวสารต่าง 
ๆทัว่โลกถือได้ว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน อนัเน่ืองมาจากการพฒันาระบบ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและทนัสมยั ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ท่ีท าให้
สามารถรับส่งขอ้มูลข่าวสารทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยเวลาเพียงไม่ก่ีวนิาที  ดว้ยเหตุน้ีประเทศท่ีอยู่
ห่างไกลกนั สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร ท าให้มีความใกลชิ้ดกนัมาก
ยิ่งข้ึนทั้งในรูปแบบของทุนและในรูปแบบของค่านิยม เช่น การแต่งตวัตามกระแสแฟชัน่ เป็นตน้ 
ด้วยเหตุน้ี เองคงไม่ มีใครท่ีไม่ รู้จักเว็บไซต์ช่ือดังอย่าง  เฟซบุ๊ค  (อังกฤษ : Facebook; ช่ือเดิม 
thefacebook) เป็นบริการเครือข่ายสังคมท่ียงัเปิดให้บริการอยู ่ส านกังานใหญ่อยูท่ี่ เมนโลพาร์ก รัฐ
แคลิฟอร์เนีย  ซ่ึงมันเป็นช่ือท่ีใช้ในการส่ือสารหรือป้ายบอกทางแก่เหล่านักศึกษาในบาง
มหาวิทยาลัยอเมริกัน เฟซบุ๊คก่อตั้งเม่ือวนัองัคารท่ี 4 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2004 โดยมาร์ก ซักเคอร์
เบิร์ก และเพื่อนร่วมห้องภายในมหาวิทยาลยั และเหล่าเพื่อนในมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด พร้อมโดย
สมาชิกเพื่อนผูก่้อตั้ ง Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz และ Chris Hughes
ในทา้ยท่ีสุดเวบ็ไซตมี์การเขา้ชมอยา่งจ ากดั แต่ภายหลงัไดข้ยายเพิ่มจ านวนในมหาวทิยาลยั ในพื้นท่ี
บอสตนั ไอวลีีก และมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด และค่อยๆรับรองมหาวิทยาลยัอ่ืนต่างๆ และต่อมาก็
รับรองโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยเฟซบุ๊คให้การอนุญาตให้เยาวชนอายุต ่ากวา่ 13 ปีทัว่โลกสามารถ
สมคัรสมาชิกได้ภายในเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้งอา้งอิงหลกัฐานใด ๆ เฟซบุ๊คถือเป็นบริการเครือข่าย
สังคมท่ีมีคนใช้มากท่ีสุด และข้อมูล ณ วนัท่ี  4 มกราคม  พ.ศ. 2554 มีจ  านวนสมาชิกทั้ งหมด 
584,628,480 สมาชิกทัว่โลก โดยเป็นสมาชิกจากประเทศไทยรวม 6,914,800 สมาชิก ("เฟซบุ๊ก." 
จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 25 มีนาคม 2016) ด้วยความท่ีมีผูใ้ช้อย่างแพร่หลายจ านวนมากใน
ประเทศไทยเป็นเหตุผูป้ระกอบการโดยเฉพาะเคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคเน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นในชีวติประจ าวนัของมนุษย ์

ทุกคนจะใช้เคร่ืองส าอางตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงนอนหลบั เคร่ืองส าอางยงัเป็นสิเสริมสร้าง
ความมัน่ใจ ท าให้เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ปัจจุบันน้ีเคร่ืองส าอางมีหลากหลายชนิด ซ่ึง
สามารถใชไ้ดทุ้กเพศ ทุกวยัจะเห็นวา่ความตอ้งการเคร่ืองส าอางนั้น จึงมีปริมาณสูง เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จึงมีการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ต
สามารถท าให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเคร่ืองส าอางดีข้ึน รวดเร็วข้ึน นอกจากนั้นส่ือ
อินเตอร์เน็ตยงัเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีขนาดท่ีใหญ่  ดงันั้นการ
วจิยัคร้ังน้ีจึงไดท้  าการวจิยัถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผา่นทางเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ และ 
ศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการบริโภคเคร่ืองส าอาง ทั้งน้ีก็เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ของช่องการจดัจ าหน่ายรูปแบบใหม่เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และสร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต์
เฟซบุ๊ค น าขอ้มูลจากการวิจยัไปใช้ในการก าหนดแผนการตลาดส าหรับการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
เพื่อใหต้อบสนองกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
ไวเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแผนการตลาดการคา้ออนไลน์และสินคา้  ทั้งผูค้า้ปลีกและคา้ส่งผา่น
เวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

3. เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ไวเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

แผนการตลาดการคา้ออนไลน์และสินคา้  ทั้งผูค้า้ปลีกและคา้ส่งผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

ขอบเขตของการวจัิย 

ผูว้ิจยัใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไวคื้อ ผูท่ี้ใช้งานเฟซบุ๊คและเคยมี

ประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเฟซบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 

คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ ท าแบบสอบถามออนไลน์ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

ประกอบดว้ย  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1003 
 

    2.1  ตวัแปรอิสระ  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล   พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใช้งานเว็บไซต์

เฟซบุค๊  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

     2.2  ตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

            ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ             -    อายุ 
- สถานภาพ         -    ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ             -    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

           พฤติกรรมผู้บริโภค 

- จ  านวนชัว่โมงท่ีท่านใชง้านผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 
- ชนิดเคร่ืองส าอางท่ีท่านซ้ือผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 
- เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต์
เฟซบุค๊ 
- มูลค่าเฉล่ียของเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผา่นเวบ็ไซต์
เฟซบุค๊ 
- วธีิการช าระเงินค่าเคร่ืองส าอาง 

       ส่วนประสมทางการตลาด 
- ลกัษณะเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 
- ลกัษณะราคาเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือผา่นเวบ็ไซต์

เฟซบุค๊ 
- ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่ายบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 
- การส่งเสริมการขายและบริการบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊

ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชอิ้นเตอร์เน็ตซ่ึงไดแ้ก่  จ  านวนชัว่โมงท่ีใชง้านผา่นเวบ็ไซต์

เฟซบุค๊ ชนิดเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค  เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต์

เฟซบุ๊ค มูลค่าเฉล่ียของเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค  วิธีการช าระเงินค่าเคร่ืองส าอางท่ี

แตกต่างกนั  มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ท่ีแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงไดแ้ก่  ลกัษณะเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค 

ลกัษณะราคาเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค   ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่ายของ

ร้านคา้บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค  การส่งเสริมการขายและบริการของร้านคา้บนเวบ็ไซคเ์ฟซบุ๊คท่ีแตกต่าง

กนั  มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบักบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
               การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้
ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า
สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?( ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?( ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ือ
อย่างไร  (How?) ซ้ื อ เม่ือไร  (When?) ซ้ื อ ท่ี ไหน  (Where?) ซ้ื อและใช้บ่อยคร้ังเพี ยงใด  (How 
often) รวมทั้งการศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท า
ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิด
ความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องด า ท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แม้จะมีการตอบสนองผูซ้ื้อ (Buyer’sresponse) หรือการ ตดัสินใจของผู ้
ซ้ือ (Buyer’s purchase decision)  
แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
               1.การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)ในขั้ นตอนแรก
ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการซ่ึงความตอ้งการหรือ
ปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น 
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ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายน ้ า เป็นตน้   ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการ
กระตุน้ของส่วนประสมทางการตลาด (4 P's)เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินคา้
ในโทรทศัน์ - กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยากได,้ เห็นเพื่อนมีรถใหม่แลว้
อยากได ้เป็นตน้ 
               2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้
หรือบริการแล้ว ล าดบัขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ 
โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค  
               3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือได้ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล้ว 
ในขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้ง
ก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย 
ราคาขายต่อหน่วย   เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากท่ีไดท้  าการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคก็
จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ  

    5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior)   หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ 
ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้
คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ
เกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่ากวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ
เกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และมี
การบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัธุรกจิผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Commerce)  

ธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Commerce) เป็นการค้าออนไลน์ประเภทหน่ึงท่ีมี
กลไก ตามบริบทหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นสังคม มีความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
และ ตอ้งการความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม ปัจจุบนักระแสความนิยมใน Social Commerce มีเพิ่มมาก
ข้ึน  แม้แต่ Mark Zuckerberg ผู ้ก่อตั้ งส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมียอดผู ้ใช้สูงสุดอย่าง Facebook ได้
กล่าวถึง Social-Commerce ว่า “ถา้หากจะคาดเดาเทคโนโลยีท่ีจะมาแรงในอนาคตคงไม่พน้ Social 
Commerce เป็นแน่” (Chesshire & Rowan, 2011) ธุรกิจผ่าน ส่ือสั งคมออนไลน์หรือโซ เชียล
คอมเมิร์ซ (S-commerce) คือ ธุรกิจออนไลน์ รูปแบบหน่ึง ท่ีผสมผสานการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) เข้ากับโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซ่ึงการบริการโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ (Social 
Network Services หรือ SNSs) สามารถ ให้บริการแก่บรรดาผูบ้ริโภคในการติดต่อธุรกิจกบัเหล่าผู ้
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ประกอบกาขนาดกลางและยอ่ม (SME) และ เน่ืองจากโซเชียลคอมเมิร์ซนั้นเป็นส่ือแนวคิดใหม่ใน
ตลาดอีคอมเมิร์ซท่ีก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรตั้งแต่อาย ุ15 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง  
เป็นผูท่ี้ใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คและมีประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คนผูว้ิจยัได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจากการสุ่มตาม
สะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกลุ่มตวัอย่างโดยถือเอาความสะดวกของผูว้ิจยัเป็น
หลกั และง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 คน ตามสูตรเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และ
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ ทราบ
ขนาดตวัอย่างของ  W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ95 และระดบัค่าความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 74(  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ
ข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
พรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test (ANOVA) ท่ี
ระดบันัยส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ท าการตอบแบบสอบถาม คือ เพศหญิง 
จ านวน  213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 มี
สถานภาพโสด  246 คน คิดเป็นร้อยละ  61.5  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน  272 คน คิดเป็น
ร้อยละ  68 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจจ านวน  247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 
และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001-25,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ  29 

2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางส าหรับเสริมความงามมากท่ีสุดจ านวน 
120 คนคิดเป็นร้อยละ  30   มีเหตุผลท่ีซ้ือเพราะมีความหลากหลายให้เลือกซ้ือและตรงตามความ
ตอ้งการใชง้าน จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45   มูลค่าเฉล่ียท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง นอ้ยกวา่ 500 บาท
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 โอนเงินผา่นธนาคารจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางจดัจ าหน่าย  และการ
ส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมไดแ้ก่ ความหลากหลายและทนัสมยั ไม่เหมือนทอ้งตลาด มากท่ีสุด  
รองลงมาราคาถูกกว่าทอ้งตลาด มีร้านคา้จ านวนมากให้เลือกซ้ือ และ การช าระเงินท าไดส้ะดวก
ตามล าดบั   
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4. ด้านแรงจูงใจท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ เลือกซ้ือเพราะความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าเดินทาง ตามสมยัหรือตามดารานกัแสดง  ค าแนะน าจากเพื่อน คน
รู้จกั หรือคนในครอบครัว  เป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ และตรงตามความต้องการใช้งาน
ตามล าดบั 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
   

แบบทดสอบสมมติฐาน 
ค่านัยส าคัญ 

(Sig.) 
สอดคล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล   
   เพศ 0.9226 
 

/ 

อาย ุ 0.0356 / 
 สถานภาพ 0.0283 / 

 ระดบัการศึกษา 0.2250 
 

/ 

อาชีพ  0.0962 
 

/ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  0.9861 
 

/ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
   จ านวนชัว่โมงท่ีใชง้านเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊  0.6298 

 
/ 

ชนิดเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือ 0.2951 
 

/ 

เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 0.0235 / 

 มูลค่าเฉล่ียของเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผา่นเวบ็ไซต์
เฟซบุค๊  0.0928 

 

/ 

วธีิการช าระเงินค่าเคร่ืองส าอาง 0.0125 / 

 ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 
   ลกัษณะเคร่ืองส าอาง 0.0492 / 

 ลกัษณะราคาเคร่ืองส าอาง 0.0632 
 

/ 

ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.9947 
 

/ 

การส่งเสริมการขายและบริการ 0.7943   / 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัพบว่า อายุ และ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัพบวา่ วิธีการช าระเงินค่าเคร่ืองส าอางท่ี
และเหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อแรงจูงใจในการ
เลือกเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค  แต่จ านวนชั่วโมงท่ีใช้งานผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ชนิด
เคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค  มูลค่าเฉล่ียของเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค  ท่ี
แตกต่างกนั  ไมมี่ผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

สมมติฐานท่ี 3  ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัพบวา่  ลกัษณะเคร่ืองส าอางท่ีเลือก
ซ้ือผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์
เฟซบุ๊ค แต่ลักษณะราคาเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค   ลักษณะช่องทางการจดั
จ าหน่ายของร้านค้าบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค  การส่งเสริมการขายและบริการของร้านคา้บนเว็บไซค์
เฟซบุค๊ท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

 
อธิบายผลการวจัิย 

1 . ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัพบวา่ อายุ และ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นบางปัจจยักบังานวจิยั
ของ  จิรทีปต์ หงรัตนากร และนิตนา ฐานิตธนกร (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ความถ่ีในการใช ้Facebook และราคาเฉล่ียของสินคา้ท่ีซ้ือผา่น Facebook มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือ สินคา้ของผูบ้ริโภคผา่น Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 
              2 . พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัพบวา่ วธีิการช าระเงินค่าเคร่ืองส าอางและเหตุผลท่ีท่าน

เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   มีผล
ต่อแรงจูงใจในการเลือกเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค  ในขณะท่ีจ านวนชั่วโมงท่ีใช้งานผ่าน
เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค ชนิดเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค  มูลค่าเฉล่ียของเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือผา่น
เวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊  ท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล (2555) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม เกิดจากเหตุผลท่ีวา่สามารถท าไดง่้าย สะดวก และ 
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รวดเร็วโดยการใช้ Search engine ( เช่น  Google ) และการดอนเงินเข้าบัญชีของผูข้ายเป็นวีการ
ช าระค่าสินคา้ ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใช้บตัรเครดิตและการใช้พสัดุเก็บเงิน
ปลายทาง แต่บางส่วนเลือกใชว้ธีิการช าระเงินผา่น Counter Service  

3. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันพบว่า  ลักษณะเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือผ่าน
เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล (2555( 
พบว่า  ลกัษณะดา้นผลิตภณัฑ์บนเวบ็ไซต์ ENSOGO ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้และบริการให้ความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ขอ้ท่ีลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาไดแ้ก่ความหลากหลายของ
สินคา้และบริการ ความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียงของสินคา้และบริการ ความสวยงามของผลิตภณัฑ์บน
เวบ็ไซต ์และความครบถว้นของขอ้มูลในการบอกคุณละกษณะของสินคา้และบริการ ตามล าดบั แต่
ลกัษณะราคาเคร่ืองส าอางท่ีเลือกซ้ือผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค   ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
ร้านคา้บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค  การส่งเสริมการขายและบริการของร้านคา้บนเวบ็ไซคเ์ฟซบุ๊คท่ีแตกต่าง
กนั  มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ รองลงมาตามล าดบั 

4. แรงจูงใจในการเลือก ซ้ือเค ร่ืองส าอางท่ีแตกต่างกันพบว่า ผู ้บ ริโภคเลือก ซ้ือ
เคร่ืองส าอางค์ผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คเพราะความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าเดินทางมากท่ีสุด   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ  ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล (2555)  ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการไดรั้บการ
เลือกซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ก็คือ ความสะดวกสบาย ง่าย รวดเร็วทนัใจ ตั้งแต่การบอกให้
ทราบถึงราละเอียดของสินคา้ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์การจดัส่งสินคา้อยา่งรวดเร็ว ปลอดภยั ถูกตอ้งตาม
ค าสั่งซ้ือ  
ข้อเสนอแนะงานวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ สามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางการน าเสนอสินค้าให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคผา่นเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊ 

2. ผลการวจิยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัดา้นวธีิการช าระเงินค่าเคร่ืองส าอาง
และเหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ
เช่ือมัน่และสามารถหาสินคา้ท่ีตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคส่วนใหญ่ได ้
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะของเคร่ืองส าอาง สามารถน าขอ้มูลมาเป็น
แนวทางให้ผูป้ระกอบการหาแนวทางส่งเสริมการตลาด การจดัท าโปรโมชัน่ และอธิบายคุณสมบติั
ของเคร่ืองส าอางไดอ้ยา่งชดัเจนเช่น การรีววิการใชเ้คร่ืองส าอาง เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. การคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามว่าเคยมีประสบการณ์ซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์

เฟซบุค๊หรือไม่ ก่อนใหต้อบแบบสอบถาม 

2. ควรให้ผู ้ตอบแบบสอบถามกรอกความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอ
เคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาของทางร้านคา้บน
เวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊  

3. ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีปัจจยัหลายอยา่งในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางท่ีต่างกนั ซ่ึงผูท้  าวิจยัอาจไม่ไดค้  านึงถึง ดงันั้นควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม 
เพื่องานวจิยัสมบูรณ์และถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  
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การตัดสินใจเลือกซ้ือโฟมล้างหน้าส าหรับผู้ชายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

BUYING DECISION OF PURCHASING FACE FOAM FOR MEN THROUGH OF IN 
COUNTER BRANDS IN BANGKOK AREA 

 

วสิิฐชัย มีศิริ 
นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Twin Program 2/1 กลุ่ม 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา(1( ความแตกต่างทางการตดัสินใจเลือกซ้ือโฟ

มลา้งหน้าผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2( ความแตกต่างทางดา้น

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือโฟมล้างหน้าผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(3(ความแตกต่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีแรงจูงใจในการซ้ือโฟม ล้างหน้าผ่าน

เคาน์เตอร์แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้เคยซ้ือโฟมลา้งหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์จ  านวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอ้างอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  F-
Test(ANOVA(ท่ีระดบัความส าคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตาม 

จากการวิจยัพบว่าจ านวนผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี     มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 2,001 บาท ข้ึนไป อาชีพส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ  รายได้ต่อเดือนและอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัด สินใจเลือก ซ้ือในการซ้ือโฟมล้างหน้ าส าห รับผู ้ช ายผ่าน เคาท์ เตอ ร์แบรนด์  ใน เขต
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กรุงเทพมหานครต่างกนัแต่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อแรงในการจูงใจซ้ือโฟมล้างหน้า
ส าหรับผูช้ายผา่นเคาทเ์ตอร์แบรนด ์

2.ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อโฟมลา้งหนา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโฟมลา้งหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโฟมลา้งหน้าส าหรับผูช้าย
ผา่นเคาเตอร์แบรนด ์

ค าส าคญั : การตดัสินใจ , โฟมลา้งหนา้ , เคาทเ์ตอร์แบรนด ์

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 
 
บทน า 

ตลาดเคร่ืองส าอางเป็นตลาดท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง แมใ้นยามท่ีเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ตลาด
เคร่ืองส าอางกลบัมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมิไดม้องว่าเคร่ืองส าอางเป็น
สินคา้ฟุ่มเฟือยอีกต่อไป แต่เห็นวา่เคร่ืองส าอางเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัไปแลว้ จึงท าให้มี
ความสนใจใช้ เค ร่ืองส าอางมาก ข้ึน  มีความจ า เป็นมาก ข้ึนกับประชากรท่ี อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีเต็มไปดว้ยมลพิษ แสงแดด ฝุ่ น ควนั เช้ือโรคท่ีแฝงมาในอากาศอนัก่อให้เกิด
อนัตรายกบัทั้งผิวหน้า ผิวกาย และสุขภาพดงันั้นการซ้ือโฟมลา้งหน้าจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
ดูแลผวิไดดี้ยิง่ข้ึน   

    เน่ืองจากท่ีผ่านมาเม่ือเอ่ยถึงเร่ืองความสวยความงามทุกคนตอ้งนึกไปถึงผูห้ญิง แต่ใน
ปัจจุบนัเม่ือตลาดของผูห้ญิงอยูใ่นจุดอ่ิมตวั อีกทั้งผูช้ายหนัมาดูแลสุขภาพ รูปร่าง และผิวพรรณ เพื่อ
ช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพท่ีดีประกอบกบัสภาพมลพิษทางอากาศ อนัตรายจากแสงแดด รวมถึงการ
ตอกย  ้าถึงความจ าเป็นในการดูแลผิวพรรณและแจง้ข่าวสารของผลิตภณัฑ์ใหม่ๆจากผูป้ระกอบการ 
ท าใหผู้ช้ายใหค้วามสนใจกบัการใชผ้ลิตภณัฑดู์แลผวิเพิ่มมากข้ึน(พรพรรณ แกว้ก่า,2548( 

จากเหตุผลขา้งตน้ ท าใหผู้ท่ี้สนใจตอ้งการศึกษา ถึงปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป้์องกนั
แสงแดดส าหรับผิวหนา้ของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ปกป้องแสงแดดและเพื่อท าการตลาดส าหรับผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปกป้องแสงแดดใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมล้างหน้า
ส าหรับผูช้ายผา่นเคาน์เตอร์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้ง
หนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาน์เตอร์แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3.เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้ง
หนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาน์เตอร์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโฟมลา้งหน้าส าหรับผูช้าย
ผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.ท าให้ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโฟมลา้งหนา้ส าหรับผูช้าย
ผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใช้ก าหนดแผน
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
ขอบเขตการวจิยั 
             3.ท าให้ทราบปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้หน้าผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาปรับปรุงสินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ตรงจุด ซ่ึงจะส่งผลให้ยอดขายและก าไรของ
บริษทัเพิ่มข้ึน  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีใช้โฟมล้างหน้าส าหรับผู ้ชายผ่าน
เคาน์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนประมาณ 400 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มผูใ้ช้โฟมล้างหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 เมษายน 2559 จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย  อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโฟมลา้งหนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาทเ์ตอร์แบรนด ์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อโฟมลา้งหนา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโฟมล้างหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย 
ส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีผลตดัสินใจซ้ือโฟมลา้งหนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาทเ์ตอร์แบรนด์ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

วธีิด าเนินการวจัิย 

ในการศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีการส ารวจเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือโฟมล้างหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือโฟมลา้งหนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาทเ์ตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานครเน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูท้  าวิจยัจึงก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อท่ีจะรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงในท่ีน้ีคือผูท่ี้ซ้ือโฟมลา้งหนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาทเ์ตอร์แบรนด์
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ซ่ึงมาจากการใช้สูตรการค านวณของ W.G.cochranเพื่อ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ในการศึกษาน้ีจะใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล โดยเลือกแจกแบบสอบถามในเขต
บางกอกน้อย  เขตปทุมวนั เขตบางกะปิ และเขตพญาไท ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจะอ่านและกรอกขอ้มูล
ดว้ยตนเอง จากนั้นรับแบบสอบถามกลบัคืนและรวบรวมตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลครบถ้วน
ก่อนน าไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติ
อา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ  F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในการหาความ
แตกต่างของ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูง
ในการซ้ือโฟมลา้งหนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาทเ์ตอร์แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 1.1  อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ  านวน 154 คนคิด
เป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 36-45 ปี จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ31. 25อายุตั้งแต่46 
ปีข้ึนไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และ อายุ13-25 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
ตามล าดบั 
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1.2  ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 215คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมา คือมธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากว่า จ  านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.75  สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบั 

 1.3  รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดสู้งกว่า2001บาทข้ึนไป 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมา คือ รายได ้15,001-20,000บาท จ านวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.50รายได้10,000บาทหรือต ่ากว่า จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และรายได้
10,001-15,000บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

 1.4  อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทั จ านวน 149 คน   
คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมา คือธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ   35.00อาชีพ
ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  และอาชีพนกัเรียน นกัศึกษาจ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 ตามล าดบั 

ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.1 ผูซ้ื้อโฟมลา้งหนา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือโฟมไวใ้ชเ้อง จ านวน 310 
คน   คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมา คือ ซ้ือใหเ้พื่อน จ านวน 39 คน   คิดเป็นร้อยละ9.75 ซ้ือใหญ้าติ 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  ซ้ือใหพ้อ่-แม่ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 

2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกใชโ้ฟมประเภท มูท้/โฟม 
จ านวน 181 คน ประเภทน ้ า จ  านวน 161 คน ประเภทเจล จ านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 9.00 และ
ประเภทสครับ จ านวน 22คน คิดเป็นร้อยละ5.50 

2.3 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์
เพราะส่วนใหญ่สินคา้ดีมีคุณภาพ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมามีความน่าเช่ือถือ
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00  ความเช่ือมัน่ในตราสินค้า จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 และแรงจูงใจจากพนกังานขาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ10.00 

2.4 ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ พบว่าช่วงเวลาท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นตอนเย็น 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองมาคือตอนเชา้ จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ตอน
กลางคืนจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ14.25 และตอนกลางวนั 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 

2.5 สถานท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีบา้น
จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองมาคือท่ีท างาน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ท่ี
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มหาวิทยาลยัจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ6.25 และสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.50 

2.6 ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกซ้ือเลือกซ้ือโฟมลา้งหน้าผ่านเคาน์เอร์แบรนด์คือตวัเองจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 
รองลงมาเพื่อนจ านวน 64 คน คิดป็นร้อยละ 16.00 ดารา,พรีเซ็นเตอร์ จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.25  พนกังานขาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75  ญาติ จ  านวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 
และพอ่-แม่ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

2.7 ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือโฟ
มลา้งหนา้ผา่นเคาน์เตอรืแบรนด์คือ2เดือนต่อคร้ังจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ
มากกว่า2เดือนข้ึนไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00เดือนละ 1 คร้ัง จ  านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.25 และอาทิตยล์ะคร้ัง จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00ตามล าดบั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 3.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือยี่ห้อสินคา้ของโฟมลา้ง
หน้าส าหรับผู ้ชายท่ีใช้เป็นประจ าคือSK-IIจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 รองลงมาคือ 
Cliniqueจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00   Shiseido จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25  Mac 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 Esteeจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75   Chanel  จ านวน 53 
คน  คิดเป็นร้อยละ 13.25 Lancomeจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  ตามล าดบั 

 2.2 ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือโฟมลา้งหนา้ท่ีราคาคือ 3000 บาท
ข้ึนไป จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25.84 รองลงมาคือ2,001-3000บาท 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.00  1,001-2,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และน้อยกว่า1,000 บาท จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 

 2.3 ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือโฟมลา้งหน้า
ผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ท่ีใด คือ เซ็นทรัลจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือ เดอะ
มอลล์ จ  านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 สยามเซ็นเตอร์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 
สยามพารากอน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และโรบิลสัน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.07 ตามล าดบั 

 2.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เก่ียวกบัดา้นการส่งเสริม
การตลาดโฟมลา้งหนา้ผา่นเคาน์เตอร์แบรนด์  ใหค้วามส าคญั คือ มีส่วนลดในการซ้ือสินคา้ จ านวน 
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162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50รองลงมาคือ มีสินคา้ให้ทดลอง ณ จุดขาย จ านวน 103 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 25.75 มีการชิงโชคหรือจบัรางวลั จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50  โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 มีพนกังานให้ขอ้มูล ณ จุดขาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.25 ตาม ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อาย ุระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้งหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

  2.ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อโฟมลา้งหนา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ 
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ ความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือโฟมล้างหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาท์เตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมล้าง
หนา้ส าหรับผูช้ายผา่นเคาทเ์ตอร์แบรนดใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

  
ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า

นยัส าคญั 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล  
อาย ุ F-test (0.00000) สอดคลอ้ง 
การศึกษา F-test (0.55969) ไม่สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-test (0.00000) สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-test (0.00308) สอดคลอ้ง 
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2. พฤติกรรมผู้บริโภค  
ใครเป็นผูใ้ชห้ลกั F-test (0.00065) สอดคลอ้ง 
ประเภทเคร่ืองส าอาง F-test 0.01192 สอดคลอ้ง 
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
ช่วงเวลาท่ีใชเ้คร่ืองส าอาง F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
สถานท่ีท่ีใชเ้คร่ืองส าอาง F-test 0.00092 สอดคลอ้ง 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือก
ซ้ือ 

F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 

ความถ่ีในการใช่ F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
3. ส่วนผสมทางการตลาด  
แบรนดสิ์นคา้ท่ีซ้ือ F-test 0.01050 สอดคลอ้ง 
ราคาเค ร่ืองส าอางท่ี ซ้ือเป็น
ประจ า 

F-test 0.00410 สอดคลอ้ง 

สถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด F-test 0.00000 สอดคลอ้ง 
 
อภิปรายผล 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า  อายุ  อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกซ้ือโฟ
มล้างหน้าส าหรับผูช้ายผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประธาน ขาวแกว้(2552(.”พฤติกรรมการซ้ือและการประเมินความส าคญั
ต่อส่วนผสมทางการตลาดของนักศึกษาชายท่ีซ้ือโฟมล้างหน้าเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
นักศึกษาชายเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซ้ือโฟมล้างหน้าท่ีแตกต่างกนั ทั้งในด้านอาย ุ
การศึกษา และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน,กชพรรณ วิลาวรณ(2557(.”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า (SKIN CARE) ส าหรับผบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”  พบวา่ความแตกต่างดา้นอายุไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์
ประเทศเกาหลี ประเภทบ ารุงผิวหน้า ท่ีระดบันัยส าคญั0.05, สุดารัตน์ โลกธรรมรักษ์ (2554(. ”
ปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวส าหรับเพศชายของนกัศึกษา.ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต,
มหาวิทยาลยัศิลปากร”  พบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผวิส าหรับเพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
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2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคหลัก เหตุผลในการเลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีใช้โฟมล้างหน้า 

สถานท่ีซ้ือใช้โฟมลา้งหนา้ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกซ้ือโฟมลา้ง

หน้าผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ บุษยา เวชชลานนท ์และคณะ.(2554( “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางไฮ

เดฟฟินิชัน่ของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอาง High Definition : HD ของนกัศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสมควร

น ามาอภิปรายดงัน้ี นกัศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครมีการใชเ้คร่ืองส าอางในการแต่งหนา้ทุก

วนัในชีวติประจ าวนั และแต่งหนา้ดว้ยตนเอง โดยเคร่ืองส าอางท่ีคิดวา่ขาดไม่ไดคื้อ แป้ง สถานท่ีซ้ือ

เคร่ืองส าอางบ่อยท่ีสุดคือหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล ในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือสินคา้เป็น 

3. ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ผลิตภณัฑ์ ราคา  สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้งหนา้ผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของรัชนิดา คนงาม (2549(.” ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดส าหรับผวิหนา้ในธุรกิจเคร่ืองส าอางขายตรง
แบบชั้นเดียวในอ าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี” พบว่า การให้ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าระดับมากท่ีสุดให้
ความส าคัญกับตรายี่ห้อสินค้าและลักษณะบรรจุภัณฑ์ระดับมาก ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมระดบัมาก 

ศิริวรรณ  เหมือนส้ม และคณะ . “กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ส าหรับ
ผูช้ายในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือก ซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยมีระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.0001ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
โดยมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.0000ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.0000ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.0002, ลลิตา ข าแสง(2554(.”ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวของผูช้ายใน
เขตกรุงเทพมหานคร”พบว่ามีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคาด้านการจดัจ า หน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการ
ส่งเสริมการขาย มีระดบัความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัดีมาก โดยผูช้ายท่ีตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบั ผลิตภณัฑมี์คุณภาพดี  
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะน าผลวจัิยไปใช้ 
 จากการศึกษาพบวา่โฟมลา้งหนา้ท่ีซ้ือผา่นเคาน์เตอร์แบรนด ์ตอ้งมีคุณภาพดี และตอ้งรักษา
ระดบัความน่าเช่ือถือของตราสินคา้เน่ืองจากสินคา้ท่ีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์มีราคาแพง จะตอ้ง
คุม้ค่าต่อราคา และรักษาคุณภาพสินคา้ไวใ้ห้ดีท่ีสุด เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม และเรียกความเช่ือมัน่
จากลูกคา้กลุ่มใหม่ และการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัสถานท่ีการจดัจ าหน่าย
สินคา้ คือหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยในคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโฟมลา้งผ่าน
เคาน์เตอร์แบรนด์ในต่างจงัหวดั เน่ืองจากแนวโนม้การเติบโตของตลาดของโฟมลา้งหนา้เคาน์เตอร์
แบรนดใ์นต่างจงัหวดัยงัไม่เติบโตเท่าท่ีควร จึงตอ้งมีการวจิยัเพื่อท าการตลาดในต่างจงัหวดัต่อไป 
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ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”.ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี 
FACTORS THAT AFFECT THE CHOICE OF A SHOPPING MALL. 

TESCO LOTUS PRACHINBURI 
 

ปรัชญา เอีย่มไพรฑูรย์ 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ  

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาชั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ปัจท่ีท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการ

หา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี  (2)  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี (3) เพื่อศึกษา

ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ี

หา้งสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี  

การศีกษาวิจัยคร้ังน้ี  ประชากรท่ีสนใจ และใช้การศึกษาผู ้บริโภคท่ี เลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตสั สาขาปราจีนบุรี จ  านวน 400 คน ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ ในการเก็บข้อมูล และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ (1)วิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา เพื่อท าการหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ (2)การวิเคราะห์

สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่า ที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) 

การศึกษาวจิยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น (1) เพศหญิง (2) มีอายรุะหวา่ง 21 -

30 ปี   (3) ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน (4) มีระดบัการศึกษาในระดบั ปริญญาตรี (5) มีรายได้

เฉล่ียอยูใ่นช่วง มากกวา่หรือเท่ากบั 20,001 บาท (6) มีสถานภาพโสด  

 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) เพศ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ้ 

สถานภาพ เช่ือมโยงกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  (2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภค 

ค าส าคัญ : หา้งสรรพสินคา้ , ส่วนผสมทางการตลาด, การเลือกใชบ้ริการ 

 

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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บทน า 

โลกสังคมปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจไดเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยซ่ึีงส่งผลใหรู้ปแบบของการด าเนินชีวติของคน (Life Style)ไดเ้ปล่ียนไปจากในอดีต โดย
ในอดีตนั้นผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริโภคจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรือท่ีรู้จกั
กนัในนามของ “ร้านโชห่วย”ซ่ึงเป็นรูปแบบธุรกิจการค้าท่ีได้รับความนิยมแพร่กระจายไปทั่ว
ประเทศ โดยเป็นร้านคา้ท่ีเนน้ขายสินคา้ประจ าวนัต าแหน่งร้านคา้จะตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน เช่นตลาด 
หรือหมู่บ้าน เน้นการท าธุรกิจเพื่อเล้ียงตวัเอง ไม่ได้มีการมุ่งพฒันาหรือปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ให้บริการ ไม่มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช ้เป็นตน้ ปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจจากการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบ จากร้านค้าปลีกเล็กๆ
เปล่ียนเป็นร้านค้าแนวใหม่ในช่วงเวลาสิบกว่าทีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ไฮเปอร์มาร์ต (Hyper Market)ซ่ึงธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ เหล่าน้ีจะมีการบริหารงานท่ีเป็นระบบ
และมีการพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนไป  

 เทสโก้โลตสั เป็นกลุ่มซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ ในเมืองไทยเปิดท าการเมือ พ.ศ.2541 
โดยเครือเจริญโคกภณัฑ์ของไทย ในนามของบริษทั เอกชัย ดิสทธิบิวชั่นซิสเทม จ ากดั เจา้ของ
โลตสัซุปเปอร์เซ็นเตอร์ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กบักลุ่มเทสโก ้ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกขา้มชาติจากส
หราชอาณาจกัรซ่ึงเป็นท่ีมาให้เกิดการรวบรวมซ่ึงเป็นเทสโก้โลตสัในปัจจุบนั เทสโก้โลตสัได้
ก าหนดนโยบายเร่ืองของคุณภาพ และมาตรฐานโรงงานและการผลิตซ่ึงถือปฏิบติักนัอยา่งเคร่งครัด 
ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจวา่ไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณาพ และท่ีส าคญัเทสโกโ้ลตสัยงัรับประกนัความ
พึงพอใจของสินคา้เฮา้แบรนด์ทุกช้ินหากลูกคา้ท่านใด ซ้ือไปใช้แล้วไม่พึงพอใจ สามารถน ามา
เปล่ียนหรือคืนไดท่ี้เทสโกโ้ลตสัทุกสาขา 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ปัจจุบนัตลาดมีการแข่งขนัสูงมากในรูปแบบของห้างซุปเปอร์มาร์เกต ท า
ให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลให้ผูบ้ริโภคเลือกเขา้ใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้
เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณากลยทุธ์การตลาด 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้

เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี  
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ลกัษณะประชากรศาสตร์ กบัการเลือกใชบ้ริการ
หา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี 

2. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลประชากรศาสตร์กบัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั 
สาขาปราจีนบุรี 

3. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใช ้และวางแผนใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั 

สาขาปราจีนบุรีต่างกนั 
2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ 

เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี 
3. ปัจจยันดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

หา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ผูบ้ริโภคหมายถึง บุคคลทัว่ไปท่ีมีตอ้งการซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ เทสโก ้
โลตสั สาขาปราจีนบุรี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัหลกัในการด าเนินแผนทางการตลาดตามหลกั 
4P อนัประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ หมายถึง ความรู้สึกหรือตกลงท่ีจะเลือกซ้ือหรือเขา้ใชบ้ริการอนัมา

จากการรับรู้ ตระหนกั รู้สึก และกลัน่กรอง ซ่ึงการตดัสินใจเลือกซ้ือนั้นเองเป็นผลลพัธ์อนัเกิดจาก
คุณลกัษณะเฉพาะของประชากรท่ีแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ตลอดจนการตดัสินใจนัน่เองอาจเกิดข้ึน
จากการตอบสนองต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดหรือตวัแปรอ่ืนๆ 
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กรอบแนวความคิด 

กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 

ตวัแปรอิสระ (Independent)   ตวัแปรตาม (Dependent ariable)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไป 

- เพศ 
- อาย ุ

- อาชีพ  

- ระดบัการศกึษา 

- รายได้ 

- สถานภาพ 

 

ปัจจยัที่มีผลตอ่การเลอืกใช้บริการห้างสรรพสนิค้า 

เทสโก้โลตสั สาขาปราจีนบรีุ 

 

ปัจจยัทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

 

พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

- ความถ่ีในการซือ้ 

- คา่ใช้จา่ยในการซือ้  
- วนัท่ีมกัใช้บริการ 
- ชว่งเวลาท่ีใช้บริการ 
- ประเภทของสินค้าท่ีซือ้ 

- รูปแบบการช าระเงิน 

- บคุคลท่ีมีอิทธิพล 
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แนวคิดและทฤษฎี 

 ปัจจยัและส่วนประสมทางกกการตลาดเป็นปัจจยัท่ีสามารถควยคุมไดแ้ละสามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบั สภาพแวดลอ้ม เพื่อท าให้กิจการอยูร่อดหรืออาจเรียกได้

วา่ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลลาดท่ีถูกใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายมีความสุขได ้(กุลวดี คูหโรจนานนท.์ 2545:16) 

 การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดเผน็ส่วนส าคญัในตลาดมาก เพราะการท่ีจะเลือกใชก้ล

ยุทธ์การตลาดให้ตรงเป้าหมายได้ถูกตอ้งนั้นจะตอ้งสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดข้ึนมา

ในอตัตราส่วนท่ีพอเหมาะกนั ซ่ึงในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 

(4P’s) นั้นประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี  

1. ผลิตภณัฑ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑ์

จึงประกอบด้วย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคลโดยผลิตภณัฑ์ตอ้งมี

อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้จึงมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์ขาย

ได ้

2. ราคา (Price) จ านวนเงินท้่ีตอ้งช าระเพื่อให้ได้สินคา้หรือบริการหรือมีส่ิงมีค่าอ่ืนๆท่ีตอ้ง

น าไปแลกเปล่ียนกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากการมีหรือไดใ้ช้สินคา้หรือบริการ (Kotler and 

Armstrong,1996) หรือเป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ออกมาในรูปแบบของเงินตรา

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑ(์Value)และราคา(Price)ผลิตภณัฑน์ั้น โดย

การถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาจะตดัสินใจซ้ือ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) หมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ

กรรมสิทธ์ ท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึง

ประกอบดว้ยผูผ้ลิตคนกลางผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยมีกิจกรรม

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระจายสินคา้ประกอบดว้ย (1) การขนส่ง (2)การเก็บรักษาสินคา้คง

คลงั และการคลงัสินคา้ และ  (3) การบริการสินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา

สินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคลเพื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความ
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ทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อหรือเป็นการติดต่อสือการเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย 

เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสาร อาจใช้พนกังานขายท าการขาย 

และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน ซ่ึงเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารมีคลายประการ อาจ

เลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาด

แบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจรณาถึงความ

เหมาะสมกบัลูกค้า ผลิตภณัฑ์ คู่แข้งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได้ เคร่ืองมือการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังาน

ขาย  (Personal Selling) การส่ งเส ริมการขาย  (Sale Promotion) การให้ ข่ าวและการ

ประชาสัมพัน ธ์  (Publicity and Public Relations: PR)และการตลาดทางตรง (Direct 

marketing) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2546) 

ระบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างคือประชากรท่ีเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรีโดยใช้สูตรค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน  ก าหนดค่าความเช่ือมั่นเป็น 95% มีค่า Z=1.96  และมีความ

คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ก าหนดค่า E=0.05  แทนในสูตร  n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2   จะได ้ n = 384.16  หรือ

ประมาณ 385 คน  ดงันั้นเพื่อป้องกนัการเกิดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ จึงเพิ่มเป็น 400 คน 

เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ (1( สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวัแปรเชิงคุณภาพ ใช้ในการแจกแจงความถ่ี

และค่าร้อยละในการอธิบายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์จากผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนตวัแปรเชิง

ปริมาณ  จะใช้ค่าเฉ ล่ี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ อแสดงระดับความส าคัญของปัจจัยท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มสมาชิกเฟสบุ๊ค หม่อมถนดัแดก และ (2( สถิติเชิงอนุมาน 

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทั้งสองขา้งตน้ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน229 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และเพศ

ชายเพียงร้อยละ 43 

2. อาย ุผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอาย ุ21 -30 ปี จ  านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 66 

3. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 167 คน   

    คิดเป็นร้อยละ 42 

4. ระดบัการศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 

280  คน คิดเป็นร้อยละ 70 

5. รายได ้ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 20,001 บาท เป็น

จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

6. สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 

80 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

เพศ √  
อาย ุ √  
อาชีพ √  
ระดบัการศึกษา √  
รายได ้ √  
สถานภาพ √  

ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ความถ่ีในการซ้ือ √  
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง √  
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วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ  X 

ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ  X 

ประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ √  
วธีิการช าระเงิน √  
บุคคลท่ีมีอิทธิพล √  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ √  
ดา้นราคา  X 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  X 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด √  

 

หมายเหตุ 

1. เคร่ืองหมาย √  หมายความวา่ ยอมรับสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. เคร่ืองหมาย  X  หมายความวา่ ปฏิเสธสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

1. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21 -30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีระดับการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง มากกวา่หรือเท่ากบั 20,001 บาท และมีสถานภาพ โสด  

ปัจจัยด้านพฤติกรรม  จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ

ซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินคา้ เทสโก ้โลตสั สาขาปราจีนบุรี อยู่ท่ี 1-2 /คร้ัง/เดือน มี

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ท่ีห้างสรรพสินคา้ เทสโก้ โลตสั สาขาปราจีนบุรีแต่ละคร้ัง อยู่ท่ี 501-

1,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าในวนั หยุดเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือ 18.01-

21.00 น ประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือท่ี ส่วนใหญ่คือ ของใชส่้วนตวั ช่องทางในการช าระเงิน ส่วนมาก

คือเงินสด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเขา้ใชบ้ริการ คือ ครอบครัว  
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามในด้าน

ผลิตภณัฑพ์บวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ สินคา้มีความหลากหลายกวา่หา้งอ่ืน ดา้น

ราคาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อ ดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ ดา้นช่องทาง

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ สถานท่ีใกล้บา้น และด้านการส่งเสริมการตลาด

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ การมีบตัรคลับการ์ดสะสมยอดซ้ือเพื่อแลกเป็น

ส่วนลด  

อภิปรายผล ตามมติฐานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัอาชีพ รายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรีต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือวนัท่ีมกั

ใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ รูปแบบการช าระเงิน บุคคลท่ีมี

อิทธิพล  ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตสั สาขา

ปราจีนบุรี 

3. ปัจจยันดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

หา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั สาขาปราจีนบุรี 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

1. จะเห็นไดว้่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ดงันั้นควร จดักิจกรรมดา้นการส่งเสริมการตลาดเพิ่ม เพราะท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึน 

2. ด้านราคาต้องมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและราคาสินคา้ไม่แพงกว่าซ้ือจาก

หา้งสรรพสินคา้อ่ืนหรือร้านคา้อ่ืน 

3. ดา้นผลิตภณัฑ์ จะเห็นไดว้่าการมีสินคา้ครบครันและหลากหลาย ให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือ 

ดงันั้นสินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายในหา้งตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ตรงตามรสนิยมและ

ความตอ้งการของลูกคา้เพื่อคตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดค้รบครัน 
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4. จากผลการวิจยับุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเขา้ใช้บริการคือครอบครัวดงันั้นจึง

สามารถน าไปจดัการส่งเสริมการขายดา้นโปรโมชัน่ส าหรับครอบครัวได ้

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตจงัหวดัปราจีนบุรีเท่านั้น ดงันั้นควรมี

การขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้งข้ึน 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะห้างเทสโก้โลตัสสาขาปราจีนบุรีเพียงท่ีเดียวผล

การศึกษาเป็นปัจจยัการเขา้ใชบ้ริการเพียงท่ีหง้เดียว ถา้จะน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชก้บั

ธุรกิจคา้ปลีกอยา่งอ่ืนตอ้งมีการประยุคตใ์ช ้เน่ืองจากปัจจยัการเขา้ใชบ้ริการของแต่ละ

พื้นท่ีไม่เหมือนกนัในแต่ละทอ้งถ่ินแตกต่างกนัไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รถจักรยานยนต์ BIG BIKE ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTOR AFFECTING CUSTORMERS’ DECISION ON BUYING BIG BIKE  
IN BANGKOK MERTROPOLITAN AREA 

 

สรพงษ์ สิงห์พร 
นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต TWIN PROGRAM 2/1  

กลุ่ม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
       กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ  

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือจกัรยานยนต์ BIGBIKE ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”โดยมีวตัถุประสงค(์1(เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์Big bikeของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แตกต่างกัน(2( เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนต์ Bigbike ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั(3(เพื่อ

ศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์Big bike ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

การวิจัยคร้ังน้ี ประชากรท่ีสนใจและใช้ในการศึกษา คือ ผู ้บริโภคท่ีซ้ือกรยานยนต ์

BIGBIKE ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ชุด ด้วยการใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้(1(การ

วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่อท าการหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

(2(การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA( การศึกษาวิจยั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย อายุ 21-30 ปี ซ่ึงมีสถานะภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานเอกชน และมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาทส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากการศึกษา

พบว่า  ความไวใ้จต่อแบรนด์ยี่ห้อท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์BIGBIKEของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ค าส าคัญ:รถจักรยานยนต์ทีม่ีขนาดใหญ่ ,การตัดสินใจ,ส่วนประสมทางการตลาด 

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.บทน า 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีมีการเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วและ

เจริญเติบโตอยา่งไม่หยุดย ั้ง ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจดา้นการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและคมนาคม 
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จึงท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีหนาแน่นทั้งดา้นประชากร เพราะคนไทยส่วนใหญ่อพยพเขา้

เพื่อประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว ดงันั้นดา้นการคมนาคมการจราจรก็หนาแน่นต่อการสัญจรไปมา 

ปัจ จุบันรถ  Bigbike ก าลัง เป็น ท่ีกระแสนิยมอย่างมากของคนใช้ ชี วิตประจ าว ันของคน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการเดินทาง สะดวก รวดเร็ว ในชั่วโมงเร่งด่วน เพราะเน่ือง

ปัญหาการจราจรในเมืองค่อนขา้งท่ีหนาแน่น  ก็สามารถตอบโจทยอี์กทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคคนเมือง

อยา่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหนัมาใช้ รถ Bigbike ซ่ึง นอกจากน้ียงัมีปัจจยัผลภายนอกอีก

หลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็นรูปลกัษณ์ รูปทรง ท่ีดูสวยทนัสมยั ขนาดเคร่ืองยนตค์วามแรง(แรงมา้(หรือ

แมก้ระทัง่แบรนด์ดงัต่างๆน าเขา้มาจากเมืองนอกดงัตวัอย่าง เช่น DUCATI เป็นแบรนด์ดงัท่ีผลิต

และน าเขา้จาก  อิตาลี (ปัจจุบนัมีฐานผลิตท่ี จ.ชลบุรี( ,BMW เป็นแบรนด์ดงัท่ีผลิตและน าเขา้จาก 

เยอรมนั(ปัจจุบนัมีฐานผลิตท่ี จ.ชลบุรี(  , TRIUMPH สุดคลาสสิคเป็นแบรนด์ดงัท่ีผลิตและน าเขา้

จาก องักฤษ (ปัจจุบนัมีฐานผลิตท่ี จ.ชลบุรี(  ,และสุดทา้ยท่ีนิยมในเมืองไทย KTM เป็นแบรนดด์งัท่ี

น าเขา้จาก ออสเตรีย ท่ีเขา้ผสมผสานกนั และรวมถึงค่านิยมกระแสวงการจกัรยานยนตB์igbikeใน

สังคมปัจจุบันเป็นรถท่ีซ้ือได้ถูกกว่าน าเข้ามา เพราะมีฐานผลิตในเมืองไทยจึงท าให้ผูบ้ริโภคมี

โอกาสการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือรถ Bigbike ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาดา้นภาพลกัษณ์ดา้นแบ

รนตย์ี่ห้อรถ เพราะรูปทรงทนัสมยั สวยงาม ดูสปอร์ต คลาสสิค มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของวงการ

รถ Bigbike ราคาท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับขนาดคุณภาพของเคร่ืองยนต์และสามารถใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างสะดวก คล่องตวัในการเดินทาง นอกจาน้ีแต่ละค่ายของรถ Bigbikeไม่วา่จะ

เป็น  Bmw,Honda, Yamaha,Kawasaki,Suzuki,ducati,triumph,ktm,benelli,และอ่ืนๆ   ซ่ึ งปั จจุบัน

ผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งให้ความส าคญัเร่ืองของการใหบ้ริการและกลยุทธ์ทางการตลาดดว้ย 

มีการแข่งขนัดา้นการตลาดกนัอยา่งรุนแรงเพื่อดึงดูดลูกคา้ท่ีมีความสนใจไวเ้ป็นทางเลือก และเป็น

การกระตุ้นเศรษฐกิจของอุสาหกรรมยานยนต์ท่ีดี มีความหลากหลายของผูบ้ริโภคไปปรับปรุง 

พฒันา บริการเพื่อรักษามาตรฐานของผูบ้ริโภคและเพิ่มความภกัดีต่อแบรนดย์ีห่อ้ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์Bigbike ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนต ์Bigbike ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์Bigbike 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต ์

Bigbike ของผูบ้ริโภค 

 2. เพื่อน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการและตวัแทนจ าหน่าย ไปใช้ใน

การวางแผนกลยุทธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการและตวัแทนจ าหน่าย ในการใช้

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

4. เพื่อน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษาคน้ควา้ และน าไปประยุกตใ์ชใ้น

การวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดต่้อไป 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อายุ,ระดบัการศึกษา,สถานภาพ,อาชีพ และรายได้

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตB์IGBIKEของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล แตกต่างกนั 
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2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย Product,Price,Place,และPromotion

ท่ี แตก ต่ างกัน  มี ผล ต่อการตัด สิ นใจ ซ้ื อรถจักรยานยนต์BIGBIKEของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

3.ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีประกอบดว้ยความไวใ้จต่อแบรนด์ยี่ห้อและความภกัดีในแบรนด์

ยี่ห้อท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์BIGBIKEของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ของผูใ้ช้จักรยานยนต์ Bigbike ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยใช้เหตุใช้ผล ไตร่ตร่องอย่าง

รอบคอบ เพื่อไปสู่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด กับความพึงพอใจของตนเอง ในการซ้ือรถจกัรยานยนต ์

Bigbike 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม หรือ 4P’s อันได้แก่ ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

รถจกัรยานยนต์ Bigbike หมายถึง รถท่ีความจุของเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 250 cc ข้ึนไปจนถึง 

2400 cc ตั้งแต่สูบเด่ียว ถึง 6 สูบ และจดัวางอยูใ่นรูปแบบของสูบเรียงและสูบV ของรถจกัรยานยนต ์

Bigbike 
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กรอบแนวคิด 

                         ตัวแปรอสิระ 

 

           

 

                                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฏี 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

คอตเลอร์ ฟิลลิป (Kotler. 2546 : 24( ได้ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด

หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม

การตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์

ของกิจการส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังท่ี รู้จักกันว่าคือ 4P’s อันได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์  (Product)ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าห น่ าย (Place) การส่ งเส ริมการตลาด 

(Promotion) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ                        -การศกึษา  

-อาย ุ                       -อาชีพ 

 -สถานภาพ              - รายได้ 

-สถานภาพ 

ดเ 

เ 

เด 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-ด้านผลติภณัฑ์ -ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ย 

-ด้านราคา            - ด้านการสง่การตลาด 

 
ปัจจัยภาพลักษณ์ต่อสนิค้า 

-ความไว้ใจตอ่แบรนด์ยี่ห้อ 

-ความภกัดีในแบรนด์สนิค้า 

 

ปัจจยัการตดัสนิใจซือ้ 
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เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 11( ไดใ้ห้ความหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี

สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ

ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้

และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ท่ีเรียกว่า ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซ่ึงประกอบด้วย 

4P’s 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในการด าเนินงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อหาข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงได้

ท าการศึกษ าใน เร่ือง ก ารตัด สินใจ ซ้ื อรถจักรยานยนต์  BIG BIKEของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็น

เสมือนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัจากไดข้อ้มูลแลว้ผูว้ิจยัจะวเิคราะห์ออกมาเป็นตวัเลข 

และน ามาวเิคราะห์กบัสมมติฐานของงานวจิยัท่ีตั้งไว ้

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน่ี  คือ ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความต้องการซ้ือ

รถจกัรยานยนต ์BIG BIKEของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในงานศึกษางานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความ

ต้องการซ้ือรถจักรยานยนต์ BIG BIKEของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจึงไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรท่ี

ไม่ทราบค่าสัดส่วนประชากร (P) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา.2545:26( ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95 

% จะมีความคลาดเคล่ือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั + 5 %ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณได้

เท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันการสูญเสียของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบัติของ

แบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าการเก็บตวัอยา่ง เพิ่มแบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 

ตวัอยา่ง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล (Source of Data) การวิจัยเร่ืองน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวิจัย เชิ งส ารวจ  (Exploratory Research) โดย มุ่ ง ศึ กษ าการตัด สิ น ใจ ซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสองของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหล่งข้อมูล (1( 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และ (2( แหล่งขอมูลปฐมภูมิ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิจยัคร้ังน้ีใช ้One-Way ANOVA โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ F-Test และ T-Test โดย

สถิติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1( สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตวัแปรเชิงคุณภา ใชก้ารแจกแจงความถ่ี

และค่าร้อยละในการอธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และ (2( สถิติ

อา้งอิง ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 96.5 เม่ือเทียบกบัเพศหญิง มี

เพียงร้อยละ 3.5เท่านั้น 

2.อาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมา อายุ 31-

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.50 และนอ้ยสุด อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4 

3.สถานภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  โสด คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมา สมรส 

คิดเป็นร้อยละ 46.75 และนอ้ยสุด หยา่ร้าง  คิดเป็นร้อยละ 1 

4.ระดับการศึกษา  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 67.25 

รองลงมา สูงกวา่ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 16.75 และนอ้ยสุด ต ่ากวา่ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 16 

5.อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พนกังานเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมา 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 22.75 และนอ้ยสุด อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0 
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6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 

บาท  คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน30,001-50,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 22  

และนอ้ยสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 50,001 ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 4 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องสมมติฐาน 
เพศ 0.20  / 
อาย ุ 0.73  / 
สถานภาพ 0.48  / 
การศึกษา 0.89  / 
อาชีพ 0.74  / 
รายได ้ 0.56  / 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องสมมติฐาน 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.38  / 
ดา้นราคา 0.89  / 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.70  / 
ดา้นส่งเสริมตลาด 0.53  / 

ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ค่านัยส าคัญ สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องสมมติฐาน 
ความไวใ้จต่อแบรนดย์ีห่้อ 0.01 /  
ความภกัดีต่อแบรนดย์ีห่้อ 0.91  / 
 

การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ21-30 ปี ซ่ึงมีสถานะภาพโสด มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานเอกชน และมีรายได ้15,001-30,000 บาท 

จากการศึกษาพบวา่ ความไวใ้จต่อแบรนดย์ีห่อ้ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนตB์IGBIKE ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

1.ความไวใ้จต่อแบรนดย์ีห่้อท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตB์IGBIKEของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา การสร้างภพ

ลกัษณ์ของแบรนดใ์หมี้ความเหมาะสม ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความ

ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งทางการตลาด 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1.ควรท าการศึกษาวจิยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต ์หรือพฤติกรรมการ

เดินทางเพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัภายในซ่ึงประกอบไปดว้ย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 

ความเช่ือ ทศันคติ และบุคลิกภาพ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเพื่อ

น าขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บมาปรับกลยทุธ์เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหสู้งสุด 
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การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย 
The perception  of  Marketing  Communication  Tools  affecting the  Decision  Making   

to  Study  in University 
 

รุจาภา  แพ่งเกษร 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

จากปัญหาท่ีสถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัมีการแข่งขนักนัสูงข้ึนทั้งด้วยการออก

นอกระบบของมหาวิทยาลยัของรัฐบาลและมหาวิทยาลยัเปิดใหม่  ท าให้มีการใช้ส่ือทางการตลาด

ทั้งประเภทออนไลน์และออฟไลน์จ านวนมากไปยงักลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  

เช่น ส่ือโทรทศัน์  ส่ือวิทยุ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือแผน่ป้ายโฆษณา  ส่ือเวบ็ไซต์  ส่ือแผน่พบัโบชวัร์  ส่ือ

นิทรรศการ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงส่ือท่ีเป็นพนักงานขององคก์ร เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดีการใช้

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเหล่าน้ีควรจะต้องมีประโยชน์ส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัไดด้ว้ย จึงจะสะทอ้นถึงการใชอ้ยา่งมีคุณค่า  ผูว้ิจยัจึงตอ้งการหาขอ้สรุปเก่ียวกบั การ

รับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเป็นอยา่งไร   

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม โดย สุ่มตวัอยา่ง แบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 -ม.6 ใน

กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั จ านวน 400 คน  แบบสอบถามประกอบดว้ย  ส่วนท่ี 1 ปัจจยั

ส่วนบุคคล  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด   ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั   ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   ตลอดจนมีการทดสอบสมมติฐานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่องานวิจยั เช่น ทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั   

ปัจจยัการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ  โดยใช้สถิติการ

ทดสอบ  T-test, และ  F-test   ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 
77  ด้านอายุส่วนมากน้อยกว่า 20 ปี จ  านวน 395น คิดเป็นร้อยละ 98.8 ระดบัการศึกษาระดบัม.5 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 ส าหรับรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36   
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ปัจจยัการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอยู่ในระดบัมาก โดยอันดับที่ 1 ดา้นการโฆษณา 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.14  อนัดบั 2 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.11 อนัดบั 3 ดา้นตลาด
ทางตรง ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.05  อันดับ 4 ด้านส่ือบุคคล  ค่าเฉล่ียโดยรวม  4.03  อันดับ 5 ด้าน
กิจกรรมทางการตลาด ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.02  ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผลการ

ทดสอบ พบวา่   อายุ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ในขณะ
ท่ี เพศ ระดบัการศึกษา  และ รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที ่2 การรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย   ผลการทดสอบพบว่า  ด้านการตระหนักปัญหา  การค้นหาข้อมูล  การ
ประเมินผลขอ้มูล  การตดัสินใจ  จากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ค าส าคญั: การรับรู้  เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด  การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 

 

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, 000 bath  (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 

บทน า 

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจทั้งในประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  การเกษตร และการ
บริการมีการแข่งขันอยู่ในระดับสูง ในท่ีน้ีการบริการยงัรวมไปถึงสถาบันการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลยัดว้ยถือเป็นหน่ึงในการบริการซ่ึงเร่ิมมีการแข่งขนัมากข้ึนทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐบาล
และมหาวิทยาลยัเอกชน ท าให้มหาวิทยาลยัตอ้งมีการปรับตวัสู่การแข่งขนั โดยการด าเนินงานทาง
การตลาดของมหาวิทยาลยัตอ้งอาศยักลยุทธ์และเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและเช่ือมส่งต่อไปยงัการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้  ท าให้แต่ละ
มหาวิทยาลยัต่างมุ่งท่ีจะพฒันาแนวทางการบริหารจดัการในหลายส่วนท่ีส าคญั  ทั้งดา้นหลกัสูตร
การเรียนการสอน ดา้นกิจกรรม และดา้นอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมกบัส่ือสารขอ้มูลดา้นต่างๆ
เหล่าน้ีของมหาวิทยาลยั ส่ือสารขอ้มูลออกไปทางเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดประเภทต่างๆ  เพื่อ
สร้างการรับรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมายให้เกิดการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนนัน่เอง  ซ่ึงทัว่ไป
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ในการสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้สามารถใช้โดยเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย 
ส่ือการโฆษณา (Advertising media)  ,ส่ือการใช้พนักงานขาย (Personal Selling media ) , ส่ือการ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion media ) ,ส่ือการประชาสัมพันธ์ (Public relation media ) ส่ือ
การตลาดทางตรง  (Direct Marketing media ) และส่ือโซเชียล ( Social media ) ในแต่ละเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดน้ีมีความส าคญัในการด าเนินการด้านการตลาดขององค์การทั้งส้ินและสามารถ
น าไปสู่การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมายไดอี้กดว้ย 

ดงันั้น หากองคก์ารหรือมหาวิทยาลยัให้ความส าคญั และมีความเขา้ใจในการน าเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดมาใช้และสามารถทราบการรับรู้ขอ้มูลจากเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดได้อย่าง
ถูกต้อง แท้จริง  ย่อมส่งผลต่อต่อมหาวิทยาลัยท่ีกลุ่มเป้าหมายจะมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดการ
ตดัสินใจโดยมีขั้นตอนในการตดัสินใจ ไดแ้ก่  การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา  การคน้หาขอ้มูล
ข่าวสาร  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจ ตามล าดบั  

จากความส าคัญท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้การท าวิจยั เร่ือง การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั มีความน่าสนใจเชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบติั ซ่ึงจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กบัผูบ้ริหารการตลาดหรือผูใ้ช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด 
น าไปใชไ้ดส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพและคุม้ค่ากบั
การด าเนินงาน   
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของกลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

2. เพื่อทราบการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยั 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

  1. การศึกษาวจัิยคร้ังนีเ้ป็นการวจัิยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใชว้ธีิการศึกษาดงัน้ี 

 1.1.  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study)  โดยคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร

ทางวชิาการ หนงัสือ บทความ รายงานการวิจยั วทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.2.  การวจิยัภาคสนาม (Field Study) โดยใชแ้บบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็น เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
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  2  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6( 

จ  านวนทั้งส้ิน1,417,105 คน ( ขอ้มูล ขอ้มูลสถิติกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2557( 

กลุ่มตัวอย่าง  ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร จากจ านวนทั้งส้ิน 1,417,105  คน 
โดยการศึกษาจะใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดไ้ม่เกิน 5% 
หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงใชว้ิธีค  านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1967)   จากการค านวณจะ
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 398 ตวัอยา่ง เพื่อความ สมบรูณ์ของงานวิจยัจึงเก็บตวัอยา่งเพิ่ม
อีกรวมเป็น 400 ตวัอยา่ง  

วธีิการสุ่มตัวอย่าง  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะ

เป็น (Non probability Sampling) โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) เพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกใหค้รบตามจ านวนท่ีผูว้จิยัไดก้  าหนดไว ้

 3. เคร่ืองมือวจัิยและวธีิการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

เคร่ืองมือวจัิย การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะของค าถามเป็นแบบให้

เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามแบบปลายปิด  (Close-ended Question) จ านวน 4  ข้อ 

ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  และรายได้ต่อเดือน โดยในส่วนท่ี 1 ใช้สถิติหาค่าจ านวน 

(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย ส่ือ

การโฆษณา ส่ือการประชาสัมพนัธ์ ส่ือการส่งเสริมการขาย  ส่ือการขายโดยพนกังาน ส่ือการตลาด

ทางตรง และส่ือโซเชียล  โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Interval Scale) ให้

เลือกตอบ 5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ 

  ส่วนที่  3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ  และ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Interval Scale) โดยให้
เลือกตอบ 5 ระดบั  จ  านวน 15 ขอ้  
โดยในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ตอ้งการหาระดบัความมากน้อยใช้เกณฑ์การก าหนดค่าน ้ าหนักของ

การประเมินผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี (กลัยา, 2551: 33)  
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ระดบัความมาก-นอ้ย   ค่าน ้าหนกัคะแนน 

มากท่ีสุด    ก าหนดค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

มาก     ก าหนดค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

ปานกลาง    ก าหนดค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

นอ้ย     ก าหนดค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด    ก าหนดค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

 

                       ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น             =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

      = 
5−1

5
    

=          0.80 

และระดบัค่าคะแนนความส าคญั 

4.21 – 5.00 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

2.61 – 3.40 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.81 – 2.60 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 – 1.80 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด  (Open - 

ended Questionnaires) จ านวน 1 ขอ้ 

วธีิการสร้างเคร่ืองมือการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดมี้การทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  น ามาสร้าง

เป็นแบบสอบถามโดยค านึงถึงวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีก าหนดไว ้ และท าการตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบสอบถามและความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ไปท าการทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 30 ชุด แล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค  ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70  จึงน า

แบบสอบถามไปใชจ้ริง  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1053 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอน คือ 

น าแบบสอบถามท่ีมีการปรับแกไ้ขเรียบร้อยแล้วใช้ในการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั โดยจะใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 

sampling) กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และ

ต่างจงัหวดั ท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานนิทรรศการการศึกษาต่างๆ ท่ีเป็น Education 

Expo งานเขา้เยีย่มชมกิจกรรมต่างๆในมหาวทิยาลยั เช่น งานนิทรรศการเปิดบา้น Open House  

  5. ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ข้อมูลสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะท าโดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบความ

สมบูรณ์แลว้ มาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the 

Social Science) โดยหาค่าทางสถิติต่างๆ ไดแ้ก่  

               1 . สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีน ามาใชบ้รรยายคุณลกัษณะ
ของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตวัอย่างได้แก่ ค่าแจกแจงความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 รายละเอียดปัจจยัส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง  

           2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อ

อธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด และส่วน

ท่ี 3 ขอ้มูลการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั  

3 . การทดสอบค่าสถิติ   ที (t-test) หรือค่าสถิติ เอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว    (One-Way Analysis of Variance) 

6.ขอบเขตของการวจัิย 

              1. ขอบเขตประชากร  ในการวิจัยคร้ังน้ี  ประชากรในการวิจัย  คือ นักเรียน

มัธยม ศึกษาตอนปลาย  (ม  4 - ม  6 ( ซ่ึ ง มี จ านวน    1 ,417 ,105  คน  ( ข้อ มู ล  ข้อ มู ลส ถิ ติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2557( 

              2. ขอบเขตเน้ือหา  การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะ การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงปัจจยัส าคญั คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล  

ปัจจยัการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย ส่ือการโฆษณา ส่ือการประชาสัมพนัธ์ ส่ือ
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บุคคล ส่ือการส่งเสริมการขาย ส่ือการตลาดทางตรง ส่ือโซเชียล( Social media) และการตดัสินใจ

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลวจิยัคร้ังน้ี 

 

ผลการวจัิย 

 การศึกษา “การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยั” โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ท าการวิเคราะห์
ตามโครงสร้างแบบสอบถามและสมมติฐานดงัน้ี 
  

ส่วนที ่1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77  ดา้นอายุส่วนมากนอ้ยกวา่ 20 ปี จ  านวน 395 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 ระดับการศึกษาระดับม.5 จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 ส าหรับ
รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36  

 
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด 

 ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดโดยรวมระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ อนัดบั 1 ดา้นการโฆษณา จากค่าเฉล่ียท่ีได ้4.14 คือ ส่ือโฆษณา
ทางป้ายบิลบอร์ด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20( ส่ือโฆษณาทางโบชวัร์ แผ่นพบั โปสเตอร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.18( ส่ือทางนิตยสาร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17) และส่ือทางโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15) 

อนัดับ 2 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากค่าเฉล่ียท่ีได้ 4.11 คือ กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15( และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกบัรายได้อนาคต 
(กรอ.) (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14(  

อนัดับ 3 ด้านตลาดทางตรง จากค่าเฉล่ียท่ีได้ 4.05 คือ การเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10( และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือเครือข่าย 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06( 

อนัดบั 4 ดา้นส่ือบุคคล จากค่าเฉล่ียท่ีได ้4.03 คือ การแนะแนวการศึกษา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.15( และการแนะแนวสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08( 

อนัดับ 5 ด้านกิจกรรมทางการตลาด จากค่าเฉล่ียท่ีได้ 4.02 คือ กิจกรรมเปิดม่าน Open 
House ของมหาวิทยาลัยรังสิต (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18( กิจกรรม  Road Show ของมหาวิทยาลัย 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13( กิจกรรมมหกรรมการศึกษา Education Expo ของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.12( และกิจกรรมจดัส่งขอ้มูลหลกัสูตรทาง Direct Mail ของมหาวิทยาลยั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.94(  
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อันดับ  6 ด้านประชาสัมพัน ธ์  จากค่าเฉ ล่ียท่ีได้ 3.82 คือ จุลสารและวารสารของ
มหาวิทยาลยั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11( และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลยัในโอกาสต่างๆ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.97( 

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบวา่  อนัดบั 1 การประเมินผลขอ้มูล จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 4.02 คือ พิจารณาอุปกรณ์
การเรียนการสอน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17( พิจารณาขอ้มูลหลกัสูตรสาขาวิชา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08( 
และพิจารณาการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00( 

อนัดบั 2 การตระหนกัปัญหา จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.99 คือ ตอ้งการศึกษาเพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม ่(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12( และ ตอ้งการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวฒิุการศึกษา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08( 
 อนัดบั 3 การคน้หาขอ้มูล จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.98 คือ ก่อนตดัสินใจได้คน้หาขอ้มูล
จากโฆษณาผ่านส่ือพนักงาน ขาย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14( และก่อนตดัสินใจได้ค้นหาข้อมูลจาก
โฆษณาผา่นส่ือโบชวัร์แผน่พบั ใบปลิว (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11( 
  อนัดบั 4 การตดัสินใจ จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.85 คือ เหตุผลท่ีตดัสินใจเพราะมีผูแ้นะน า 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02( เหตุผลท่ีตดัสินใจเพราะตรงตามความตอ้งการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97( เหตุผลท่ี
ตดัสินใจเพราะนวตักรรมหลกัสูตรแปลกใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95( และเหตุผลท่ีตดัสินใจเพราะ
คุณภาพและราคาเหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94( 
  

ส่วนที ่4  ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาระดับมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั พบว่า  

ดา้นเพศ แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั ในการพิจารณา
ราคาค่าเล่าเรียนต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

ดา้นอาย ุแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั   
ดา้นระดบัการศึกษา แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั อยา่ง

มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05   จึงไดท้  าการทดสอบเป็นรายคู่ระหว่างระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจ
ตามวิธีของ Scheffer พบว่า (1( การตระหนักปัญหา ได้แก่  (1.1( ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิ
การศึกษา พบวา่ รายคู่ท่ีแตกต่างกนัจ านวน 7 คู่ คือ กลุ่มม.1- ม.3 มีการตดัสินใจนอ้ยกวา่กลุ่มม.4 ม.
5 และม.6 ส่วนกลุ่มม.4 มีการตดัสินใจสินนอ้ยกวา่ม.6 เช่นกนั (1.2( เพิ่มความรู้ความสามารถ พบวา่ 
รายคู่ท่ีแตกต่างกนัจ านวน 1 คู่ คือกลุ่มม.5 มีการตดัสินใจมากกว่ากลุ่ม ม.6 (2( การคน้หาขอ้มูล 
ได้แก่ (2.1( จากโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ พบว่า ไม่มีรายคู่ท่ีแตกต่างกัน (2.2( ส่ือหนังสือพิมพ ์
นิตยสาร พบวา่ รายคู่ท่ีแตกต่างกนัจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มม.4 และม.5 มีการตดัสินใจมากกวา่กลุ่มม.6 
(3( การประเมินผลขอ้มูล ไดแ้ก่ (3.1( พิจารณาราคาค่าเล่าเรียน พบวา่ รายคู่ท่ีแตกต่างกนัมีจ านวน 2 
คู่คือ กลุ่มม.4 และม.5 มีการตดัสินใจมากกวา่กลุ่มม.6 (3.2( การส่งเสริมการตลาด พบวา่ ไม่มีรายคู่
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ท่ีแตกต่างกนั และ (4( การตดัสินใจ ได้แก่ (4.1( นวตักรรมหลักสูตรแปลกใหม่  พบว่า รายคู่ท่ี
แตกต่างกนัมีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มม.1 – ม.3 มีการตดัสินใจมากกว่ากลุ่มม.4 และกลุ่มม.4 มีการ
ตดัสินใจนอ้ยกวา่กลุ่มม.5 (4.2( คุณภาพและราคาเหมาะสม พบวา่ ไม่มีรายคู่ท่ีแตกต่างกนั (4.3( ตรง
ตามความต้องการ พบว่า ไม่มีรายคู่ท่ีแตกต่างกัน (4.4( มีผูแ้นะน า พบว่า รายคู่ท่ีแตกต่างกันมี
จ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มม.4 มีการตดัสินใจนอ้ยกวา่กลุ่มม.5 และม.6 

ดา้นรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั
มหาวิทยาลยั อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 จึงได้ท าการทดสอบเป็นรายคู่ระหว่างรายได้กบัการ
ตดัสินใจตามวิธีของ Scheffer พบว่า (1( การคน้หาขอ้มูล ได้แก่ (1.1( ส่ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
พบว่า ไม่มีรายคู่ท่ีแตกต่างกัน (1.2( ส่ือประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ พบว่า รายคู่ท่ีแตกต่างกัน
จ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจ
น้อยกว่ากลุ่มท่ีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000 บาท (2( การประเมินขอ้มูล ได้แก่ 
พิจารณาราคาค่าเล่าเรียน พบวา่ รายคู่ท่ีแตกต่างกนั มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือนน้อยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  มีการตดัสินใจน้อยการกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาทและกลุ่มรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
 
สมมติฐานที่ 2  การวิเคราะห์การรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ในระดับมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั 

ด้านการรับรู้ความต้องการหรือการตระหนักปัญหาจากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด  ด้านการประชาสัมพนัธ์ (sig .000( ด้านการตลาดทางตรง(sig .000(  ด้านกิจกรรมทาง
การตลาด(sig .000( ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 34.7 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ดา้นการคน้หาขอ้มูลจากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด   ดา้นการโฆษณา(sig .000(  
ด้านส่ือบุคคล(sig .000(  ด้านการประชาสัมพนัธ์ (sig .005( และด้านการตลาดทางตรง(sig .048( 
ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัร้อยละ71.5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของการโฆษณา ส่ือบุคคล การประชาสัมพนัธ์และการตลาด
ทางตรงกบัการคน้หาขอ้มูล จะพบวา่ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีสูงและไปในทิศทางเดียวกนั  

ดา้นการประเมินผลขอ้มูลจากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  ดา้นการโฆษณา(sig 
.000(   ด้านส่ือบุคคล(sig .001(   ด้านการส่งเสริมการตลาด(sig .000(  และด้านกิจกรรมทาง
การตลาด (sig .033(  ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 72.7 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของการโฆษณา ส่ือบุคคล การส่งเสริม
การตลาดและด้านกิจกรรมทางการตลาดกบัการประเมินผลขอ้มูล จะพบว่าความสัมพนัธ์ของตวั
แปรท่ีสูงและไปในทิศทางเดียวกนั  
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ดา้นการตดัสินใจจากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  ด้านการโฆษณา(sig .000(   
ด้านการประชาสัมพนัธ์(sig .000(  และด้านการตลาดทางตรง (sig .000(  ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัร้อยละ 62.8 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ของการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์และดา้นการตลาดทางตรงกบัการตดัสินใจ จะ
พบวา่ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีสูงและไปในทิศทางเดียวกนั  
 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั   ในส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างในดา้นเพศ  ระดบัการศึกษาและรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยั สอดคล้องกับพรทิพย์ วร
กิจโภคาทร (2529 : 312-315) ได้กล่าวถึง ลักษณะผู้ รับสารท่ี วิ เคราะห์ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์จะมอิีทธิพลต่อการส่ือสารและการตัดสินใจ      

ปัจจัยการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด  มีการรับรู้จากการโฆษณาทางป้ายบิลบอร์ด โบ
ชัวร์ แผ่นพบั โปสเตอร์ นิตยสาร และโทรทศัน์ ในส่วนการส่งเสริมการขายให้ความสนใจรับรู้
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกบัรายไดอ้นาคต 
(กรอ.) ดา้นตลาดทางตรง รับรู้การเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook และ
ส่ือเครือข่าย ดา้นส่ือบุคคล ผา่นการแนะแนวการศึกษา และการแนะแนวสัมพนัธ์ ดา้นกิจกรรมทาง
การตลาด รับรู้จาการเขา้ร่วมกิจกรรมเปิดบา้น Open House ของมหาวิทยาลยั กิจกรรม Road Show 
ของมหาวทิยาลยั กิจกรรมมหกรรมการศึกษา Education Expo ของมหาวทิยาลยั และกิจกรรมจดัส่ง
ข้อมูลหลักสูตรทาง Direct Mail ของมหาวิทยาลัย ด้านประชาสัมพนัธ์ ได้อ่านจากจุลสารและ
วารสารของมหาวิทยาลยั และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลยัในโอกาสต่างๆ   สอดคล้องกับ สม
ปรารถนา พรหมช่วย , 2552  วิจัยเร่ือง  กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของคลินิก
ศัลยกรรมความงานเมโกะคลินิก  ใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านหลายช่องทาง  
ท้ังการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือบุคคล การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง 
การจัดกิจกรรมทางการตลาด จึงท าให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด   และ
สอดคล้องกับ รุจาภา  แพ่งเกษร,2551 วิจัยเร่ือง การใช้ส่ือการตลาดทางตรงในการส่งเสริมธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ส่ือโฆษณา การใช้บุคคล  การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง มีผลต่อ
การส่งเสริมธุรกิจน าไปสู่การตัดสินใจใช้บริการได้ 
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ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย    ด้านการตระหนักปัญหาจากการ
รับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด (การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง กิจกรรมทางการตลาด( 
ด้านการค้นหาข้อมูลจากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด (การโฆษณา ส่ือบุคคล การ
ประชาสัมพนัธ์และการตลาดทางตรง(  ดา้นการประเมินผลขอ้มูลจากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด (การโฆษณา ส่ือบุคคล การส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมทางการตลาด(  ด้านการ
ตดัสินใจจากการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด (การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์และการตลาด
ทางตรง)  ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ร้อยละ 34.7 ,71.5 ,72.7, และร้อยละ 
62.8 ตามล าดบั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ จะพบว่ามี
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีสูงและไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการตดัสินใจท่ี
ส าคัญ ประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการหรือการตระหนักปัญหา  การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผล และการตดัสินใจ  สอดคล้องกับ ยทุธนา ธรรมเจริญ. 2546 ท่ีกล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค มีขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ ประกอบด้วย การรับรู้
ความต้องการ  การแสวงหาข้อมลู  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจ  และพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือ 

ในด้านการรับรู้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
มหาวทิยาลยั 
การรับรู้ความตอ้งการหรือการตระหนกัปัญหา การคน้หาขอ้มูล  การประเมินผล  การตดัสินใจ จาก
การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ  ชุลีกร เกษทอง (2553) วิจัยเร่ือง  การรับรู้กิจกรรม
หลักการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือ
บริการ   สอดคล้องกับ สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร (2551)  วิจัยเร่ือง การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด
ของผู้บริโภค (IMC) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เวชส าอางในร้านขายยา ใน
กรุงเทพมหานคร   และสอดคล้องกับพัชรา เทพจันอัด (2554) วิจัย เร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลต่อความภักดีตราสินค้าเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
พบว่าการส่ือสารการตลาดมผีลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือและมผีลต่อความภักดีตราสินค้า   
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ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
1. การท าโฆษณา ควรเนน้ท่ีส่ือบุคคล ไดแ้ก่ ศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จ มีช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับ  
2. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Facebook twister YouTube ท  าให้เขา้ถึงกลุ่ม

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายไดท้ัว่ถึง  
3. มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญักบัการพฒันาหลกัสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ 

เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดของมหาวทิยาลยัต่างๆ มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  
4. การน าศิษยเ์ก่าและผูมี้ช่ือเสียงเขา้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยั เช่น Open 

House, Road show เป็นตน้ เป็นการสร้างปัจจยัการตดัสินใจศึกษาต่อไดเ้ป็นอยา่งดี 
5. การเปิดรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 เพื่อเตรียมพร้อมเรียนในคณะท่ีไดรั้บความ

สนใจ เช่น วทิยาศาสตร์ การบิน แพทย ์เป็นตน้  
6. การสร้างสรรค์นวตักรรมหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาของประเทศและทวีป 

เพื่อเพิ่มความแตกต่างจากมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 
  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษารับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในคณะ

ต่างๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการรับรู้ของนกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายและขยายยงัระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้พร้อม
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิต 

2. การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัรัฐบาลและมหาวิทยาลยัเอกชน เพื่อศึกษาจุดเด่นและ
จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยเอกชนในการผลิตบัณฑิตให้กับผูป้ระกอบการด้านต่างๆ 
ได้แก่  บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และแพทย์ วิศวกร การบิน นิ เทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ เป็นตน้ 

 

บทสรุป 

ในปัจจุบนัการพิจารณาใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดของสถาบนัการศึกษา ท่ีตอ้งการส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้ น  ควรพิจารณาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของ
ประชากรโดยเฉพาะในดา้นระดบัการศึกษาและรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  เพราะกลุ่มดงักล่าว
ให้ความสนใจศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยั   ตลอดจนมีการรับรู้ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดใน
บางด้านเป็นพิเศษ  เช่น ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
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ดา้นกิจกรรมทางการตลาด คือ กิจกรรมเปิดบา้น Open House ของมหาวทิยาลยั  ดา้นตลาดทางตรง
ดว้ยข่าวผ่านส่ือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook Twister ด้านประชาสัมพนัธ์ เคร่ืองมือจุล
สารและวารสารของมหาวิทยาลยั และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลยั  ดา้นส่ือบุคคลการแนะแนว
สัมพนัธ์  ด้านการโฆษณา คือ ส่ือโฆษณาทางป้ายบิลบอร์ด โบชัวร์ แผ่นพับ  โปสเตอร์ ทั้ งน้ี
กลุ่มเป้าหมายจะได้รับรู้ข้อมูลจากการส่ือสารการตลาดเหล่าน้ี  และน าข้อมูลมาประกอบการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ  โดยกลุ่มเป้าหมายจะมีการรับรู้ตามกระบวนการตดัสินใจ ทั้งในด้านความ
ตอ้งการหรือการตระหนักปัญหาว่าตอ้งการศึกษา  ด้านการค้นหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  ด้านการ
ประเมินผลขอ้มูลดา้นการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดในดา้นการ
โฆษณา ส่ือบุคคล การประชาสัมพนัธ์และการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์กนัสูงจึงมีความส าคญั
ในการวางแผนน าไปใชร่้วมกบักิจกรรมทางการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี 
กติติกรรมประกาศ 

  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ทุนวจิยัจากมหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี  มีวตัถุประสงคใ์นเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่อการให้บริการของ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานีและเพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการธุรกรรมทางการเงินท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผูใ้ช้บริการกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดั
ปทุมธานี ใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญจากลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการ 222 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมามีแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์ 
222 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.0  สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานผลการศึกษาพบวา่ 
   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 มีอายุ 25 - 35 ปี 
จ  านวน   128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 จบการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 
มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และมีอาชีพพนักงานเอกชน 
จ านวน   160 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10  
    ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน( สาขาตลาดส่ี มุมเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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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 
 
บทน า 

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทยไดข้ยายสาขาให้บริการอยา่งรวดเร็ว 
มีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเร่ิมมีบทบาทอยา่งมากในระบบการ
ให้บริการของธนาคาร มีการเปล่ียนแปลงจากยุคธนาคารกระดาษ (paper banking) ซ่ึงต้องใช้
เอกสารจ านวนมากในการบนัทึกรวบรวมข้อมูล มาสู่ยุคของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
banking) ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงแนวทางการตลาดจากเดิมท่ีเคยเนน้แต่การขยายสาขาเป็นหลกั มา
เป็นการเสนอขายบริการใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมกับการโฆษณา และ
ประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อต่างๆ มากข้ึน (สิรสา เธียรถาวร, 2547( 

เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้เกิดความรู้สึกดี และประทบัใจต่อการให้บริการท่ีได้รับจากธนาคาร 
ส่งผลให้มีการมาใช้บริการซ ้ าๆ และมีการบอกต่อไปยงับุคคลใกลชิ้ด เม่ือนั้นการมาใชบ้ริการของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารก็จะเพิ่มสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ “หัวใจของส าคญัของการบริการท่ี
แทจ้ริงอยู่ท่ีคุณภาพของการบริการท่ีสามารถสร้างความประทบัใจอยา่งแนบแน่นกบัผูใ้ห้บริการ” 
(จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์2543:60) ซ่ึงธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีให้ความ
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ส าคฐักบัเร่ืองดงักล่าว ดงัจะเห็นไดจ้ากวิสัยทศัน์ของธนาคาร คือ “ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมัน่เป็น
กลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีมัน่คงท่ีสุด ท่ีริเร่ิมในส่ิงใหม่ และกระท าทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินท่ีใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุดแก่ลูกคา้” 

ธนาคารกสิกรไทย  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  
และพนกังานชุดแรกเร่ิมเพียง 21 คน  มีอาคารซ่ึงเป็นสาขาส านกัถนนเสือป่าในปัจจุบนัเป็นท่ีท าการ
แห่งแรก การด าเนินงานของธนาคารประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือน หรือเพียงงวด
บญัชีแรกท่ีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ลา้นบาท มีสินทรัพย ์15 
ลา้นบาท  

จากจุดท่ีเร่ิมตน้จนถึงวนัน้ี ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมัน่คง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558  มีทุนจดทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มีสินทรัพยจ์  านวน 2,555,305 ลา้นบาท เงินรับฝากจ านวน 
1,705,379 ลา้นบาท เงินให้สินเช่ือจ านวน 1,609,887 ลา้นบาท มีสาขาและส านกังานยอ่ยในประเทศ 
จ านวน 1,120 สาขา แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 314 สาขา และส่วนภูมิภาคจ านวน 806 
สาขา มีสาขา และส านกังานตวัแทนต่างประเทศจ านวน 16 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขา
ฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคยแ์มน สาขาเซินเจ้ิน สาขาเฉิงตู สาขาพนมเปญ สาขายอ่ยหลงกัง่ ส านกังาน
ผูแ้ทนกรุงปักก่ิง ส านักงานผูแ้ทนนครเซ่ียงไฮ้ ส านักงานผูแ้ทนเมืองคุนหมิง ส านักผูแ้ทนงาน
กรุงโตเกียว ส านกังานผูแ้ทนกรุงยา่งกุง้ ธนาคารทอ้งถ่ิน นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว ส านกังาน
ผู ้แทนกรุงฮานอย ส านักงานผู ้แทนนครโฮจิมินห์  และส านักงานผู ้แทนจาการ์ตา สาขาและ
ส านักงานผูแ้ทนในต่างประเทศเหล่าน้ี ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ด้านการค้า 
การเงินระหวา่งประเทศไทยและประเทศคู่คา้ทัว่โลก 

ตลอดระยะเวลากวา่ 70 ปีท่ีผา่นมา ธนาคารมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร และพฒันาผลิตภณัฑ์
ทางการเงินใหม่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ ภายใตค้  าขวญัของธนาคารท่ีว่า 
“บริการทุกระดบัประทบัใจ”  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมือง-รังสิต. ตั้งอยู ่เลขท่ี 600/485-8 ถนน
พหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั ปทุมธานี เปิดท าการเม่ือเดือน มีนาคม 2545  

จากการสอบถามลูกคา้บางรายเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความพึงพอใจ และปัญหาท่ีสะทอ้นจากลูกคา้
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ความพึง
พอใจจากการมาใช้บริการของธนาคารนั้ น ยงัมีปัญหาในเร่ืองปัญหาความล่าช้า เน่ืองจากมี
ประชาชนในพื้นท่ี และต่างพื้นท่ี ท่ีต่างก็ตอ้งการเขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก จึงท าใหลู้กคา้ตอ้ง
เสียเวลากบัการรอคิวเพื่อท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อลูกคา้เป็นอยา่งมาก ไม่วา่
จะเสียเวลาในการท างาน ส่งผลใหเ้สียโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดรายไดข้องลูกคา้เอง เสียค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง และปัญหาขอ้บกพร่องอีกประการท่ีอาจจะเคยเกิดข้ึนก็คือ พนักงานปฏิบติัต่อลูกคา้ไม่
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เหมาะสม ไม่มีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ให้ลูกคา้แมว้า่พนกังานจะทราบวา่ตนเองสามารถทาได ้
บริการไม่ทัว่ถึง  

ดงันั้นจากขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่าปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีแทจ้ริง
หรือไม่และก่อให้เกิดผลกบัลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี มากน้อยเพียงใด ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถนามาเป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุง
ระบบใหบ้ริการเพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เพิ่มมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการธุรกรรมทางการเงินท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 
 
สมมุติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

2. ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด (7P) มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี  
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ, อายุ, การศึกษา , รายได ้และอาชีพ 

ส่วนผสมทางการตลาด (7P)  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

 ดา้นราคา (Price) 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

 ดา้นบุคคล (People) 

 ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical 

Evidence/Environment and Presentation( 

 ดา้นกระบวนการ (Process) 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมือง

รังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี 

“พนกังาน” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการของธนาคาร 
“ลูกคา้” หมายถึง ผูท่ี้เป็นเจา้ของบญัชี หรือบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการกบัธนาคาร 
“ความพึงพอใจ” หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ ความคาดหว  ังและความรู้สึกท่ีตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีตอบสนองทั้งดา้นการให้บริการของธนาคาร พนกังาน ผูจ้ดัการ ภูมิทศัน์ของธนาคาร 
การจดัระบบส่ิงอานวยความสะดวก และความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใชบ้ริการ 

“การบริการของธนาคาร” หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการต่างๆท่ีธนาคารกสิกรไทย
ให้บริการแก่ลูกคา้ อาทิ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การใหกู้ย้มืประเภทต่างๆ การรับซ้ือลด บริการ
ดา้นปริวรรตเงินตรา บริการดา้นการคา้ต่างประเทศ รวมไปถึงธุรกิจประกนั ธุรกิจจดัการกองทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพยธุ์รกิจรับซ้ือบญัชีลูกหน้ีการคา้ (Factoring) และธุรกิจรายย่อยต่างๆ เช่น เช่าซ้ือ 
ธุรกิจเช่าซ้ือ (Leasing) บตัรสินเช่ือ (Credit card) และการรับฝากทรัพยสิ์นผา่นทางสานกังานใหญ่ 
และเครือข่ายสาขาของธนาคาร เป็นตน้  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย 

จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานีเพื่อหาแนวทางพฒันาปรับปรุงแกไ้ข
ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  และพฒันารูปแบบการให้บริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี เพื่อพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในการใหบ้ริการ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจของลูกค้า 

แนวความคิดเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) Phillip 
Kotler (อา้งถึงในศีริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546( ไดก้ล่าวไวว้่า แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของลูกค้า ว่าเป็นความรู้สึกของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซ่ึงเป็นผลลัพธ์มาจากการ
เปรียบเทียบ ระหว่างการรับรู้ในการท างานของผลิตภณัฑ์กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ถ้าผลการ
ท างานของผลิตภณัฑ์ต ่ากว่าความคาดหวงัลูกคา้ก็จะไม่พึงพอใจ ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์
เท่ากบัความคาดหวงั ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจ และถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์สูงกวา่ความ
คาดหวงัมาก ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมากความหมายของความพึงพอใจในการบริการ 
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ความหมายในความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือ
ผูรั้บบริการ (customer satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ของผูใ้ห้บริการ
ดงัน้ี 

1) ความหมายของความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามแนวคิดของนกัการ
ตลาดจะพบนิยามของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็น 2 นยั คือ ความหมายท่ียดึสถานการณ์การ
ซ้ือเป็นหลักให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีได้รับ
ภายหลังสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง” มักพบในงานวิจัยการตลาดท่ีเน้นแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับความหมายท่ียึดประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัให้
ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้ งหมด ของ
ประสบการณ์หลายๆอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง” หรืออีกนยัหน่ึง
คือ “ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

2) ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใ้ห้บริการ ตามแนวคิดของ
นักจิตวิทยาองค์การ ความพึงพอใจในการท างานจะมีผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายสูงสุดของ
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ความส าเร็จในการด าเนินงานบริการข้ึนอยู่กบักลยุทธ์ การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดี และประทบัใจในบริการท่ีไดรั้บจนติดใจ และกลบัมาใชบ้ริการเป็นประจ า 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตลอดจนผูป้ฏิบติังานถือเป็นเร่ืองส าคญั เพราะความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัทางการตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการ
เติบโตของธุรกิจบริการอยา่งไม่หยุดย ั้งและส่งผลใหส้ังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจึงกล่าวได้
วา่ ความพึงพอใจมีความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ Shelly  (อ้างถึงใน ประกายดาว  2536( ได้เสนอ ว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ี
แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท า
ให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน
และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชัย  (2531( กล่าวว่า 
แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ด้รับการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมี
ความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

Kotler and Armstrong (2002( กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีส่ิงจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  
ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวทิยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ  (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ี
ได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์
ฟรอยด ์

1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) อบัราฮมั  
มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการบางอยา่ง 
ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของ
ตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนบัถือจากผูอ่ื้น ค าตอบของมาส
โลว์ คือ ความต้องการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดับจากส่ิงท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด 
ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
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4.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ี
พกั อากาศ ยารักษาโรค 

4.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า ความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

4.3 ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
4.4 ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตวั ความ

นบัถือและสถานะทางสังคม 
4.5 ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก

ก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ี
อดอยาก (ความตอ้งการทางกาย( จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด( หรือไม่
ต้องการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั( แต่เม่ือความ
ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 

2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมันด์  ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้ ง
สมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์
พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิง 
บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และมีพฤติกรรมหลอกหลอน 
หรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 
 

ชาริณี (2535( ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระท าส่ิง
ใดๆ ท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบาก 
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

1) ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของ
ความพึงพอใจว่ามนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความ
ทุกขใ์ดๆ 

2) ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พอใจว่ามนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็น
ธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป 
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3) ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่า
มนุษยแ์สวงหาความสุข เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู ้
ไดรั้บผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix: 7Ps) 

Philip Kotler กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินค้า
อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 
7P's ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแล้ว ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้
(Tangigle Products) และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 

2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ลูกค้าจะตดัสินใจซ้ือ ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 

4) ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้
เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ า(Remind) ในผลิตภัณฑ์  โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย
กบัผูซ้ื้อ หรือเป็นการติดต่อ ส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Nonperson Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ 
องค์การอาจเลือกใช้หน่ึง หรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดแบบประสมประสานกนั Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

5) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึ งต้องอาศัยการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่
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แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ี
ตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6) ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็น
รูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และ
การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้ง
รวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

ส่วนประสมการตลาดทั้ ง 7 อย่างข้างต้นเป็นส่ิงส าคญัต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ 
ทางด้านการตลาดของธุรกิจ ท่ีจะต้องมีการจดัส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ และของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัไปไม่มีสูตรท่ีแน่นอน ทั้งน้ีมุมมอง
ทางการตลาดแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง ไดแ้ก่  

1) มุมมองของผูข้าย ประกอบไปด้วยมุมมองในด้านต่างๆ 7 มุมมอง 
(7Ps) ไดแ้ก่  

P ตวัท่ี 1 คือ มุมมองดา้นผลิตภณัฑ ์หรือบริการ (Product and Service) 
P ตวัท่ี 2 คือ มุมมองดา้นราคา (Price) 
P ตวัท่ี 3 คือ มุมมองดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) 
P ตวัท่ี 4 คือ มุมมองดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
P ตวัท่ี 5 คือ มุมมองดา้นบุคคล หรือพนกังานในองคก์ร (Prople) 
P ตัว ท่ี  6  คื อ  มุ ม ม อ งด้ าน ส่ิ งแ วด ล้ อ ม ท างก ายภ าพ  (Physical 

Environment) 
P ตวัท่ี 7 คือ มุมมองดา้นกระบวนการต่างๆ ในการจดัการดา้นสินคา้และ

บริการ (Process) 
คุณภาพการให้บริการ 

ปัจจยัก าหนดคุณภาพการบริการ โดยการประเมินคุณภาพของการบริการ (ปัทมากร ระเบ็ง, 
2550) พบวา่ ผูบ้ริโภคใชปั้จจยั 10 ประการในการประเมินคุณภาพของการบริการ ซ่ึงไดแ้ก่  

1) ความสะดวก (access) หมายถึง ความสะดวกในการเข้าพบ หรือติดต่อกับผูใ้ห้
บริการครอบคลุมถึงเวลาท่ีเปิดด าเนินการ สถานท่ีตั้ง และวิธีการท่ีสามารถอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการเขา้พบหรือติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการ 
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2) การติดต่อส่ือสาร (communication) หมายถึง การส่ือสาร และให้ขอ้มูลแก่ลูกค้า
ดว้ยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ หรือค าติชมของลูกคา้ในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการขององคก์ร 

3) ความสามารถ (competence) หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะท่ีปฏิบติังานดา้นบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

4) ความสุภาพ (courtesy) หมายถึง การท่ีผูบ้ริการมีความสุภาพเรียบร้อย มีความนับ
ถือในตวัลูกคา้ ความรอบครอบ และเป็นมิตรต่อผูบ้ริโภค 

5) ความน่าเช่ือถือ (credibility) หมายถึง ความเช่ือถือได้ ความซ่ือสัตยข์ององค์การ 
รวมถึงบุคลากรผูใ้หบ้ริการดว้ย เช่น องคก์ารมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

วรีพงษ ์(2539( ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ท่ีบุคคล
หน่ึงท าใหห้รือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอนันั้น 

(อาศยา โชติพานิช( การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์
ของผูอ่ื้น การบริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิง
หน่ึงอนัเป็นผลดีกบัองค์กรของเรา เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบว่างานบริการเป็น
เคร่ืองมือสนบัสนุนงานดา้นต่างๆ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถ้า
บริการดีผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลกัษณ์
ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปริญญา เพชรรุ่งฟ้า (2553( การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ในดา้น
ต่าง ๆ 3 ด้าน ดงัน้ี ดา้นสถานท่ีบริการ ด้านพนักงานบริการ ด้านกระบวนการและการให้บริการ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ลูกค้าทั่วไปท่ีมาใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้วจังหวดั
สมุทรสาคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช ้
independent sample t-test One way ANOVA และ Pearson Chi-square ผลการวจิยัพบวา่ 

1) ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพสมรสแลว้ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพคา้ขาย/เจา้ของกิจการเป็นจ านวนมากท่ีสุด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คือ 
5,001-10,000 บา 

2) การใชบ้ริการในภาพรวมมีผูม้าใช้บริการในวนัจนัทร์มากท่ีสุด ส่วนช่วงเวลาท่ีมา
ใช้บริการมากท่ีสุด คือ 08.30-10.30 น. และมีจ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการต่อเดือนมากท่ีสุด คือ 1-3 
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คร้ังต่อเดือน ประเภทบริการท่ีมาติดต่อส่วนใหญ่ คือ บริการ ฝาก-ถอนโดยมีเหตุผลในการใช้
บริการธนาคารออมสิน สาขาบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร คืออยูใ่กลบ้า้น/สะดวก เป็นจ านวนมาก
ท่ีสุด ในภาพรวมของผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ความพึงพอใจดา้นกระบวนการและการให้บริการ ดา้นพนกังาน และดา้นสถานท่ี มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น 

3) ในด้านกระบวนการ และการให้บริการนั้น มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความชดัเจนของขอ้ความในใบบนัทึกรายการถอนเงินสด
ผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ความรวดเร็วในการท ารายการของเคร่ืองเอทีเอ็ม และการจดัล าดับในการ
ให้บริการ ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อนัดบั เรียงจากน้อยไปหามาก ได้แก่ การ
เสนอขายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ จ านวนช่องบริการ/จ านวนพนักงานให้บริการ และตูเ้อทีเอ็มตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีมีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 

4) ดา้นพนกังาน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก เรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ พนักงานมีการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย ผูจ้ ัดการสาขามีความน่าเช่ือถือและน่า
ไวว้างใจ และพนกังานมีความช่ือสัตยต่์อลูกคา้ ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อนัดบั 
เรียงจากน้อยไปหามาก ไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ การตรงต่อเวลาของ
พนกังาน และพนกังานสามารถใหค้ าปรึกษาแนะน าถูกตอ้ง 

5) ความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีนั้น มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ สถานท่ีมีความสะอาดสวยงาม การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วนมี
ระเบียบ และใบฝากเงิน-ถอนเงินจดัวางสะดวกต่อการหยิบใช้ ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด 3 อนัดบั เรียงจากนอ้ยไปหามาก ไดแ้ก่ มีสถานท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอ มีบริการน ้าด่ืม/ลูกอม
แจกลูกคา้ขณะนัง่รอรับบริการ และมีท่ีนัง่รอรับบริการเพียงพอกบัจ านวนลูกคา้ 

นนัทพนัธ์ ซึงเกษมวงศ ์1 ผศ.ดร.อิทธิกร ข าเดช 2พบวา่ผูท่ี้มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน( สาขา บางกอกนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 35 
ปี มีสถานภาพ สมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 
ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อมีผลต่อระดบัความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ มี
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ สมมติฐานท่ี 3 ความคาดหวงัในคุณภาพ
การบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ (2556( การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน( สาขา บางกอกนอ้ย โดยมี
วตัถุประสงค์ดงัน้ี 1( เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน( สาขา บางกอกน้อย 2( เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคาร
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กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน( สาขา บางกอกน้อย 3(เพื่อศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน( สาขาบางกอกนอ้ย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้  าการวจิยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 
โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จากนั้ นมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี(Frequency) ค่าเฉล่ีย
(Mean) ค่าร้อยละ (ร้อยละage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า 
T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2( และค่าวดัการกระจาย
ความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ท่ีระดับนัยส าคัญ0.05 
ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

อรุณี ใจคา (2554( ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้
บริการตูเ้อทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ และความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการตูเ้อทีเอ็มของลูกคา้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ในการวิเคราะห์มีการใช้ทฤษฎีอุปสงค์ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎี
ความพึงพอใจมาช่วยในการวิเคราะห์ ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยสุ่มแบบ
บงัเอิญจ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ ใน
ดา้นพฤติกรรมนั้นส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการมีบตัรเอทีเอ็มจานวน 1 บตัร ซ่ึงใช้บริการเฉล่ีย1-3 คร้ัง/
เดือน มีระยะเวลาการใชบ้ริการไม่เกิน 1 ปี เหตุผลท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่เน่ืองมาจากการใชบ้ริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ท าการทุกวนั บริการท่ีใช้มากท่ีสุด คือ การถอนเงิน ส่วนใหญ่ใช้บริการท่ี
ห้างสรรพสินคา้/ร้านค้า ในการท าธุรกรรมจานวนเงินเฉล่ียต่อคร้ังส่วนใหญ่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการตูเ้อทีเอ็ม ซ่ึงผูใ้ช้บริการให้ความส าคญั
ในรูปแบบการให้บริการท่ีใชง้านไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น ไม่ตอ้งเสียเวลาไปธนาคาร ตูเ้อทีเอ็มหาไดง่้าย 
การลดค่าธรรมเนียม บริการรวดเร็วของพนักงาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความสะดวกรวดเร็ว ทา
รายการถูกตอ้งแม่นย  า มีกลอ้งวงจรปิด มีแสงสวา่งเพียงพอ และส่วนใหญ่จะให้ความสาคญัปัจจยั
ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพในเกณฑ์มาก อีกทั้งผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการใหบ้ริการของธุรกรรมการเงินท่ีหลากหลาย อตัราค่าธรรมเนียมการทา
ธุรกรรมท่ีถูกกว่า จ  านวนตู้เอทีเอ็มเพียงพอต่อความต้องการ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆอย่าง
สม ่าเสมอ ขั้นตอนในการใชบ้ริการรวดเร็ว ตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ท่ีท างาน สถานศึกษาเป็นอนัดบัแรกของ
ปัจจยัแต่ละดา้น 
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3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 500 คน 

การก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชว้ธีิของ Yamane (1973, p. 886) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 หรือท่ียอมใหมี้ความผดิพลาดไดร้้อยละ 5 

สูตรค านวณ  n  =                

โดยก าหนดให ้ N   คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 

   n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   e คือ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 

แทนค่าสูตร   n  =  500         =        222.222  

        1+500(0.05(2 

จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี  จ  านวน 222 ตัวอย่าง เพื่ อลดความ

คลาดเคล่ือน และเพื่อความเหมาะสม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยได้สร้างข้ึนมา ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง (Self-administrative) ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลท่ี

ตอ้งการศึกษา และใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเร่ืองวจิยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1) ส่วนท่ี  1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้  อาชีพลักษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list)จ านวน 5 ขอ้ประกอบดว้ย  

1.1) เพศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เพศชาย, เพศหญิงและ เพศทางเลือก 
1.2) อาย ุแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 25 ปี, 25-35 ปี, 36-45 ปีแล45 ปีข้ึนไป  
1.3) ระดบัการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี, ปริญญาตรีและสูง

กวา่ปริญญาตรี  
1.4) รายได้ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ต ่ากว่า 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท , 

20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทข้ึนไป 

N 

1 + N(e)2 
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1.5) อาชีพ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ นักเรียน/นักศึกษา, ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย, 
ขา้ราชการ, พนกังานรัฐวสิาหกิจ, พนกังานบริษทัเอกชนและ อ่ืนๆ (โปรดระบุ( 

2) ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์ของธนาคารกสิกรไทย 
สาขาตลาดส่ีมุมเมือง-รังสิต จังหวดัปทุมธานี จ านวน 7 ด้าน รวม 32 ข้อ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านโปรโมชั่น ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
กระบวนการด าเนินงาน โดยแบ่งการวดัระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั คือ  

5 หมายถึง มีความพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพอใจมาก 
3 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง มีความพอใจนอ้ยท่ีสุด 

3) ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดส่ีมุมเมือง -รังสิต จังหวดัปทุมธานี จ านวน 4 ด้าน รวม 16 ข้อ 
ประกอบด้วย  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ(Tangibles) ด้านความน่าเช่ือถือหรือความ
ไวว้างใจ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ(Responsiveness) และด้านการให้ความ
มัน่ใจ (Assurance) โดยแบ่งการวดัระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั คือ 

5 หมายถึง มีความพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพอใจมาก 
3 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง มีความพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การอภิปรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผล ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =       คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                                จ  านวนชั้น 
                                                       =          =  0.8 
      
        จากสูตรขา้งตน้สามารถสรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
                        คะแนนเฉล่ีย                    ระดบัการทศันคติ 

4.21 – 5.00                          มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20                          มาก 
2.61 – 3.40                          ปานกลาง 

5 - 1 

5 
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1.81 – 2.60                          นอ้ย 
1.00 – 1.80                          นอ้ยท่ีสุด 

4) ส่วนท่ี 4 ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัคร้ังน้ีจ  าแนกออกเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัน้ี ตวัแปร
อิสระ  ก าหนดไว ้2 ปัจจยัไดแ้ก่ 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ 
 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด (7P) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการบริการ ดา้น
สถานท่ีและ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
ตัวแปรตามทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่    
 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุม
เมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามถึงประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี โดยตรง โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ีคือ น าแบบสอบถาม จ านวน 222 ชุด ไปท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง
ได ้จ านวน 222 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้รับมา

ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2) การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลง

รหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
3) การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสไปแล้วไปบนัทึกในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ในการค านวณค่าสถิติ
โดยการก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4) หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและ ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติดงัน้ี 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใชเ้พื่อวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ใชอ้ธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่เพศอายกุารศึกษาอาชีพรายได้
และสถานภาพโดยแจกแจงเป็นค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

2. ใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
 
1. สมมติฐานข้อที ่1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ,รายได,้ จ านวนสมาชิก ท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคารท่ีแตกต่างกนั 
 1.1 เพศกบัการตดัสินใจซ้ือ ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-Test 
 1.2 อาย ุ การศึกษา รายได ้และอาชีพกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคาร ใชก้าร
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test 
 
2. สมมติฐานข้อที ่2 คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคาร คือการวิเคราะห์ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคารโดยใช้
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 
มีอายุ 25 - 35 ปี จ  านวน   128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 จบการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.00 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และมีอาชีพ
พนกังานเอกชน จ านวน   160 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10  
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .708a .502 .455 .3600 

ค่า R คือระดบัความสัมพนัธ์  
             พบตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก มีค่า R. = .708 โดยมี
ความสามารถพยากรณ์ เท่ากบั R2. = .502 หรือร้อยละ 50  
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26.361 19 1.387 10.705 .000b 

Residual 26.180 202 .130   

Total 52.541 221    

ค่า F มีค่า 10.705 ค่า Sig มีค่า .000 
โดยรวมพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
ด้านผลติภัณฑ์มีนัยส าคัญทางสถิติ     
Product 4 คือ การรับรอง การอาวลั และการคา้ประกนัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อผลิตภณัฑข์องธนาคารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ด้านราคา ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ด้านสถานทีม่ีนัยส าคัญทางสถิติ     
Place 1   คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการติดต่อมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์
ของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลจากการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 222 คน โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 มีอาย ุ25 - 35 ปี 
จ  านวน   128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 จบการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 
มีรายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และมีอาชีพพนกังานเอกชน 
จ านวน   160 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10  
 
ผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการทดสอบสมมติฐาน 
 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกบริโภคกาแฟอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการมีตวัแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ 
 Product 4 คือ การรับรอง การอาวลั และการคา้ประกนัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑข์องธนาคารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 Place 1   คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการติดต่อมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ผลิตภณัฑข์องธนาคารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังนี้ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของ ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน( สาขาตลาดส่ีมุมเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานียังพบปัญหาในหลายด้าน งานวิจยัใน
คร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนวความคิดวา่ ควรท าการวจิยัถึงสาเหตุวา่เพราะเหตุใดลูกคา้จะมีความพึง
พอใจต่อธนาคารสูงสุดเพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณา พฒันา ปรับปรุง การผลิตให้มีคุณภาพท่ี
ตรงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1083 
 

เอกสารอ้างองิ 
ปัทมากร ระเบง็ “ความพึงพอใจของลูกคา้เงินฝากต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของ

ธนาคารออมสินสาขาดอยเต่า (ธนาคารชุมชน( จงัหวดัเชียงใหม่ = Deposit customers' 
satisfaction towards services maketing mix factors of the Goverment Savings Bank, Doi 
Tao branch, (Community Bank), Chiang Mai Province” เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, “การบริหารการคา้ปลีก = Retailing management” กรุงเทพฯ : ไดมอน 
อิน บิสสิเน็ต เวิร์ล , 2546. 

Kotler, E. L. and H. L. Armstrong. 2002. Citizen evaluation and urban management: Services 
delivery in an era of protest. Harper & Row. New York. 

  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1084 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

กวนิชนาถ์ ปานเจีย้ง, วชัรียา  ชุมอนิทอง, ปนัดดา  พ่วงเจริญ 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผูบ้ริหาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
สันติ กรีะนันทน์ 

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และศึกษาปัจจยัส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรังสิต โดยจ าแนก

ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  ปัจจยัดา้นการตลาด  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  

นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท จ านวน 60 คน  ในมหาวิทยาลยัรังสิต   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัคือ   ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดย การส ารวจใชแ้บบสอบถาม นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท 

การวิเคราะห์ขอ้มูลร้อยละ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค านวณหาค่าการถดถอยพหูคูณแบบ

ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression( ผลการวจิยัพบวา่  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

นกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรังสิต  มีปัจจยัไดแ้ก่ รายไดแ้ละท่ีมาของรายได ้โดยมี ค่า Sig มีค่า

เท่ากบั .048 และ 0.006 ตามล าดบั มีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

2. ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ  

นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิต  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 1 ปัจจยัได้แก่ 

(X3(ดา้นสถาบนั โดยมี ค่า Sig มีค่าเท่ากบั 0.003 มีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

3. ปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีต่อ การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท

ของ นกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรังสิต  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 

(X8(   ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม และ (X6 )ด้านส่งเสริมการตลาด  โดยมี ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 

0.007  และ 0.006 มีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
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 สรุปไดว้า่ ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้น รายไดแ้ละท่ีมาของรายได ้ มีส่วนในการตดัสินใจท่ีจะ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทส าหรับนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ มีทั้งผูท่ี้มีงานประจ าท าส่งเสียตวัเอง

และนกัศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ท่ีมีพอ่แม่สนุบสนุนทุนการศึกษาใหอ้ยูเ่บ้ืองหลงั  และปัจจยั

แรงจูงใจคือ  ดา้นสถานบนั ประกอบไปดว้ย สถานบนัเป็นท่ีไดรั้บความนิยม มีช่ือเสียง มีความ

น่าเช่ือถือ อาจารย ์ มีคุณภาพ และสถานบนัอยูใ่นท่ีท่ีสะดวกเดินทางง่าย  สุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้น

การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย โฆษณาและประชาสัมพนัธ์  ทาง

มหาวทิยาลยัมีระบบผอ่นจ่ายค่าเล่าเรียนและมีทุนการศึกษา มีส่วนลดใหก้บัศิษยเ์ก่า และมีขอ้เสนอ

การไปดูงานยงัต่างประเทศ และดา้น สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัท่ี

กวา้งขวาง ส่ิงแวดลอ้มดี สถานท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเป็นจุดศูนยก์ลาง และจราจรไม่ติดขดัอีก

ดว้ย 

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. 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1086 
 

     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. 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในอดีตการศึกษาระดบัการศึกษาในระดบัท่ีสูงยงัมีความตอ้งการไม่มาก การจบปริญญาตรี

จึงถือวา่ดีท่ีสุด ในปัจจุบนัผูค้นหันมาให้ความส าคญักบัวุฒิการศึกษาอยา่งมากเห็นไดจ้ากการเลือก

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในทุกวนัน้ี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ขา้พเจา้เช่ือว่าทุกคน

ย่อมมีความจ าเป็นและมีเป้าหมายท่ีจะตดัสินใจจะท าอะไรสักอย่างท่ีคิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด และ

ประเทศไทยมีรสนิยมในเร่ืองการศึกษา คือ การส่งลูกหลานใหเ้รียนในระดบัท่ีสูงท่ีสุด เพราะฉะนั้น

ปัจจุบนัจึงเห็นนักศึกษาจบปริญญาตรีใหม่ๆ และเขา้ศึกษาต่อปริญญาโทเลย โดยท่ียงัไม่ผ่านการ

ท างานและไม่มีประสบการณ์   จากตวัเลขสถิตของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีการส ารวจและบนัทึก

ไว ้ใน รายงานขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดส้รุปไวว้า่ ในปี 2557 มีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโททั้งหมด 24,370  คน โดยแบ่งเป็น หญิง 14,296  คน และ ชาย 10,074 คน แต่ในปี 2558 มี

ผูส้ าเร็จปริญญาโทถึง 38,356 คน แบ่งเป็น หญิง 23,168 คน และชาย 15,187 คน ซ่ึงมาถึงปีท่ีผ่าน

มาถึง 13,986 คน เกือบ 50% ของปีท่ีแลว้เลยทีเดียว  

ระดบัวฒิุการศึกษาท่ียอ่มมีผลในเร่ืองคุณภาพชีวติและหนา้ท่ีการงาน บุคคลทัว่ไปจึงมุ่งมัน่

ท่ีจะส าเร็จการศึกษาท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี ในโลกของการศึกษามีการขยายตวัมากข้ึนและมีการพฒันา

มากข้ึน เช่น มีการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซ่ึงมีโอกาสไดเ้ปรียบมากกวา่ผูท่ี้จบการศึกษาใน

ไทยมากอยู่แล้วและโอกาสท่ีจะถูกเลือกเข้าท างานก็มากตามไปด้วย ดงันั้นส าหรับคนไทยแล้ว

การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงท่ีสุดน่าจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดและน่าจะไดรั้บโอกาสมากกวา่  จากท่ีกล่าวมา



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1087 
 

ถือว่าเป็นเหตุผลท่ีชดัเจนมากพอ เเต่ยงัมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ  ดงันั้นเราจึงไดจ้ดัท า

วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาโท

มหาวทิยาลยัรังสิต ข้ึนมา เพื่อศึกษาเเละท าการสอบถามตามหวัขอ้ปัจจยัดงัน้ี  1.ปัจจยัส่วนบุคคล  2.

ดา้นแรงจูงใจ   3.ปัจจยัดา้นการตลาดเเละการโฆษณา   

วตัถุประสงค์   

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีท าใหต้ดัสินใจเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท   

2. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท   

3. เพื่อทราบถึงความปัจจยัดา้นการตลาดเละการโฆษณาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาโท   

ขอบเขตทีใ่ช้ในการศึกษา   

ขอ้มูลและขอบเขตท่ีใช้เป็นแบบปฐมภูมิ คือ การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม นักศึกษาท่ี

ก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท จ านวน 60 คน  ในมหาวทิยาลยัรังสิต    

สมมุติฐานในการท าวจัิย   

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีท าใหต้ดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท   

 2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท   

 3. ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  

 

 

 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1088 
 

กรอบแนวความคิดวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ด าเนินการโดยมีกรอบแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน

แรงจูงใจ และปัจจยัดา้นการตลาด ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทมหาวิทยาลยั

รังสิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  เกรดเฉลีย่สะสม 

-  หลกัสตูรที่ศกึษา 

-  รายได้ 

ปัจจยัด้านแรงจงูใจ 

แรงจงูใจภายนอก 

- ความตอ้งความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในอนาคต 

-  ความตอ้งการเงนิเดอืน รายไดท้ีส่งูขึน้ 

-  ความตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม มชีื่อเสยีง  

-  ความตอ้งการอาชพีทีม่ ัน่คง 

-  ค่านิยมในสงัคม 

-  พ่อแม่ตอ้งการใหเ้รยีน อาจารยแ์นะน า หรอืมเีพื่อนชกัชวน 

แรงจงูใจภายใน 

-  ต้องการความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยกุต์ใช้เพื่อความส าเร็จ
ในชีวติตามเปา้หมาย 

-  ต้องการท าเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกลู  

ปัจจยัด้านการตลาด 

-  ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ/์หลกัสตูร 

-  ปัจจยัดา้นราคา/ค่าใชจ้่าย 

-  ปัจจยัดา้นสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 

-  ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด/โฆษณา/ช่ือเสยีง 

การตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบั

ปรญิญาโทมหาวทิยาลยัรงัสติ 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1089 
 

ประโยชน์ 
1. ไดท้ราบถึงปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทอยา่งแทจ้ริง   
2. เพื่อไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในภายภาคหนา้ต่อไป  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire( ความ
คิดเห็น จ านวน 60 ชุด ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1 แบบสอบถามปลายปิด (Close Form) เป็นแบบสอบถามใหเ้ลือกตอบ (Check List) 
2 แบบสอบถามปลายเปิด  (Open Form) เป็นแบบสอบท่ีให้ผูต้อบเขียนแสดงความ

คิดเห็นในเชิงขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งอิสระ เป็นค าถามส่วนท่ี 5 
โดยสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร แบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ 
เดือน แหล่งท่ีมาของรายได ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท 

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจ  
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูศึ้กษาใชด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดยอาศยัขอ้มูลจากการท า
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 60 ชุด คือแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 

1.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสาร และอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.3 ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจแบบสอบถามกลบัคืนมา เพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูท้  าการวิจยัได้รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด กรอกลงในโปรแกรมทางสถิติ SPSS และท าการ
ค านวณหาค่าพื้นฐาน ไดแ้ก่  

1. การค านวณหา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไป
ของกลุ่มตวัอยา่ง  
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2. วเิคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานงานวจิยั 

2.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้T-test, F-test และ วิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใชท้างเดียว One way ANOVA, Regression test 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติต่างๆ ดงัน้ี พรรณนาขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยั
แรงจูงใจ ปัจจยัการตลาด โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่า เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบ เทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย 

ข้อมูลทัว่ไป 

 จากใบสอบถามพบวา่ผูต้อบใบสอบถามจ านวน 60 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 38 คน เพศชาย 

22 คน ช่วงอาย ุ20 – 45 ปี ช่วง 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
     หญิง 38 63.3 
     ชาย 22 36.7 
อายุ   
     20 - 25 40 66.7 
     26 - 30 16 26.7 
     31 - 35 4 6.7 
สถานภาพ   
     โสด 52 86.7 
     แต่งงาน 7 11.7 
     หยา่ร้าง 1 1.7 
รายได้   
     นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5 8.3 
     5,000 – 10,000 บาท 8 13.3 
     10,000 – 15,000 บาท 24 40.0 
     15,000 – 20,000 บาท 14 23.3 
     มากกวา่นั้น 9 15.0 
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อายท่ีุมากท่ีสุดคือ 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่ สถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 

86.7 ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่ท่ีมาของรายได ้มาจาก

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 56.7 สถานะอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถาม ศึกษาอยูเ่ท่านั้น กบัศึกษาพร้อม

ท างาน มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็น ร้อยละ 50.0 ประสบการณ์การท างาน ไม่มีประสบการณ์ท างาน กบั

มีน้อยกว่า 1 ปี มีจ  านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 26.7 ส่วนใหญ่หน่วยงาน มีการสนับสนุน คิดเป็น

ร้อยละ 58.3 (ตารางท่ี 1( 

 

 

 

 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทีม่าของรายได้   
     ครอบครัว 34 56.7 
     ตวัเอง 26 43.3 
สถานะอาชีพ   
     ก าลงัศึกษาอยูเ่ท่านั้น 30 50.0 
     ศึกษาอยูพ่ร้อมท างาน 30 50.0 
ประสบการณ์ท างาน   
     ไม่มีประสบการณ์ท างาน 16 26.7 
     นอ้ยกวา่ 1 ปี 16 26.7 
     1-2 ปี 11 18.3 
     2-3ปี 8 13.3 
     มากกวา่นั้น 9 15.0 
หน่วยงาน   
     สนบัสนุน 35 58.3 
     ไม่สนบัสนุน 25 41.7 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1092 
 

ปัจจัยแรงจูงใจ 

จาการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญา

โทมหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรังสิต ในภาพรวมแลว้ อยุใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั( �̅� = 4.4953 (  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายปัจจยัดา้นต่างๆ พบวา่ ขอ้ท่ีมีขอ้

เฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นครอบครัว มีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 4.5250 ( ตารางท่ี 2 

ปัจจัยด้านการตลาด 

จาการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท
มหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรังสิต ในภาพรวมแลว้ อยุใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั( �̅� = 4.5188 (  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายปัจจยัดา้นต่างๆ พบวา่ ขอ้ท่ีมีขอ้
เฉล่ียมากท่ีสุด คือปัจจยัการตลาดดา้นหลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 4.5361 (  ตารางท่ี 3 
 

ปัจจัยแรงจูงใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ปริญญาโทมหาวทิยาลัยรังสิต 

 
�̅� 

 
Std. 

 
P-value 

ดา้นความตอ้งการส่วนตวั 4.5217 0.28388 0.190 
ดา้นคุณภาพชีวิต 4.4548 0.25666 0.690 
ดา้นสถาบนั / มหาลยั 4.4708 0.20836 0.430 
ดา้นการเงิน 4.5042 0.24904 0.003 
ดา้นครอบครัว 4.5250 0.45250 0.941 

รวม 4.4953 0.29009  

ปัจจัยการตลาดทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาปริญญาโท

มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
�̅� 

 
Std. 

 
P-value 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion( 4.5056 0.29746 0.002 
ดา้นหลกัสูตร (Product( 4.5361 0.20666 0.276 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Place( 4.5167 0.22011 0.001 
ดา้นการราคา (Price( 4.5167 0.24298 0.409 

รวม 4.5188 0.24180  
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วเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนกัเรียน โดยใชว้ธีิ

วเิคราะห์ ค านวณหาค่าการถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression( (ตารางท่ี 4( 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

จากการท าวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และศึกษาปัจจยัส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

นกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรังสิต  มีปัจจยัไดแ้ก่ รายไดแ้ละท่ีมาของรายได ้โดยมี ค่า Sig มีค่า

เท่ากบั .048 และ 0.006 ตามล าดบั มีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

2. ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ  

นกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 1 ปัจจยัไดแ้ก่  ดา้น

สถาบนั โดยมี ค่า Sig มีค่าเท่ากบั 0.003 มีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

3. ปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีต่อ การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท

ของ นกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรังสิต  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 

ด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม และ ด้านส่งเสริมการตลาด  โดยมี ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.007  และ 

0.006 มีค่านอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

 สรุปไดว้า่ ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้น รายไดแ้ละท่ีมาของรายได ้มีส่วนในการตดัสินใจท่ีจะ

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทส าหรับนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู ่มีทั้งผูท่ี้มีงานประจ าท าส่งเสียตวัเอง

และนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ท่ีมีพ่อแม่สนับสนุนทุนการศึกษาให้อยู่เบ้ืองหลัง  และปัจจยั

แรงจูงใจคือ  ด้านสถานบนั ประกอบไปด้วย สถานบนัเป็นท่ีได้รับความนิยม มีช่ือเสียง มีความ

น่าเช่ือถือ อาจารย ์มีคุณภาพ และสถานบนัอยู่ในท่ีท่ีสะดวกเดินทางง่าย  สุดท้ายคือ ปัจจยัด้าน
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การตลาด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย โฆษณาและประชาสัมพันธ์  ทาง

มหาวิทยาลยัมีระบบผอ่นจ่ายค่าเล่าเรียนและมีทุนการศึกษา มีส่วนลดให้กบัศิษยเ์ก่า และมีขอ้เสนอ

การไปดูงานยงัต่างประเทศ และด้าน สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยท่ี

กวา้งขวาง ส่ิงแวดลอ้มดี สถานท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเป็นจุดศูนยก์ลาง และจราจรไม่ติดขดัอีก

ดว้ย 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังนี ้

จากผลการวจิยัสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจเรียนต่อปริญญาโท มอ

รังสิต 

1. เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทมอรังสิต โดยผู ้วิจ ัยควรให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัสูตร ค่าใชจ่้าย สถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการตลาดการโฆษณาช่ือเสียง เน่ืองจากปัจจยัต่างๆน้ีมีความส าคญักบัการ

ด าเนินการวจิยั 

2. ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นการตลาด โดยเฉพาะดา้นการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อปริญญาโทมอรังสิตของผูท่ี้ตดัสินใจก าลงัจะศึกษาต่อ ดงันั้น

ผูท้  าการวจิยัควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือวจิยัหรือกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทท่ีแตกต่างจากเดิมเพื่อสามารถน า

ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจไดเ้พิ่มข้ึน 

2. ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีก าลงัใกลศึ้กษาจบปริญญาตรี เพื่อให้ไดข้อ้มูลชดัเจนข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงจะ

มีประโยชน์มากข้ึน 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกท่ีแตกต่างจากเดิม 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บูชิตา  เนาวรัตน์ 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผูบ้ริหาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
สันติ กรีะนันทน์ 

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ ของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต (2) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือของนักศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ซ่ึงกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาระดับชั้ นปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ทั้งหมดจ านวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม และ

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิธีวเิคราะห์ 

T-Test  และวธีิวเิคราะห์แบบ One-Way-Onova 

ผลการวิจยัสรุปพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ี

ศึกษาอยูใ่นสาขาการจดัการโลจิสติกส์ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 ส่วน

ใหญ่เป็นรายไดจ้ากผูป้กครองส่วนในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้นไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

บทน า 

ปัจจุบนัเห็นได้ว่าทั้ งเพศชายและหญิงต่างให้ความส าคญักบัผิวพรรณมากข้ึน ส่งผลให้
เคร่ืองส าอางประเภทครีมบ ารุงผิวหนา้เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากข้ึน เคร่ืองส าอางแมว้่า
จะไม่ไดมี้ความหมายเหมือนกบัปัจจยั4 ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต แต่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัต่างก็
ใหค้วามส าคญัและใชม้ากข้ึนในการด ารงชีวติประจ าวนัในทุกกลุ่มอายนุบัตั้งแต่กลุ่มวยัรุ่นไปจนถึง
กลุ่มวยัท างาน เพราะใบหนา้เป็นส่วนท่ีสามารถมองเห็นไดง่้ายท่ีสุดของร่างกายและสามารถท าให้
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เกิดความประทบัใจแก่ผูพ้บเห็นโดยเฉพาะการมีผิวหน้าท่ีดี ส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคมีการดูแลผิวหน้า
ของตนเองมากข้ึน ท าให้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้ามีบทบาทในการดูแลรักษาผิวหน้าและช่วย
เสริมสร้างความสวยงาม 

กลุ่มนกัศึกษาซ่ึงมีช่วงอาย ุ17-23 ปี ถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็น
วยัท่ีชอบการพบปะสังสรรค์ มีการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนและมีการพบปะกับผูค้นใหม่ๆอยู่
ตลอดเวลา จึงท าให้ตอ้งมีการดูแลตวัเองทั้งรูปร่างหนา้ตาเพื่อตอ้งการให้ตวัเองดูดีอยูเ่สมอและกลุ่ม
นกัศึกษายงัมีอ านาจการตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ยตนเองอีกดว้ย 

ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตค่อนข้างสูงและมีการแข่งขันกัน
ค่อนขา้งสูงอีกทั้งยงัมีผลิตภณัฑ์จากประเทศอ่ืนๆอีกดว้ย ท าให้บริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
พยายามส่งผลิตภณัฑใ์หม่ๆเขา้สู่ตลาดเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนัมี
หลากหลายประเภทท่ีมีอยู่ในตลาด จากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงนั้นยงัท าให้บริษทัผูผ้ลิตทุ่ม
งบประมาณในการโฆษณาผลิตภณัฑ์ จะเห็นไดจ้ากในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ.2550 ผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิเป็นธุรกิจท่ีมีงบประมาณในการโฆษณาสูงสุด ซ่ึงมีมูลค่าถึง 2,044 ลา้นบาท 

ดงันั้นผูว้ิจยัมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยคาดวา่ขอ้มูลจากการวจิยัคร้ังน้ี
สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส่งเสริมและขอ้มูลส าหรับการด าเนินการทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิหนา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือของนกัศึกษา 

สมมติฐาน 

1. ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 
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ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากร 

ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี  คือ  นักศึกษาระดับชั้ นปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตวัแปรตน้ คือ ส่วนประสมทางการตลาด,ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2.2 ตวัแปรตาม คือ การเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมต่างๆในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้สนใจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand Theory) 

ค าว่า อุปสงค์ (Demand) หมายถึง จ านวนหรือปริมาณต่างๆ  ของสินค้าและบริการท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ ณ ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้ชนิดนั้น โดย
ลกัษณะของความตอ้งการซ้ือนั้นจะประกอบดว้ย 

1. ความปรารถนาอยากจะซ้ือ หรือความเตม็ใจอยากจะซ้ือ เพื่อสนองความพอใจของเราให้
มากท่ีสุด 

2. ความสามารถท่ีจะซ้ือหรืออ านาจซ้ือ หมาถึงความสามารถทางการเงิน ความตอ้งการ
ในทางเศรษฐศาสตร์ตอ้งประกอบด้วย 2 ส่ิงดงักล่าวขา้งตน้ ถ้ามีความปรารถนาอยากซ้ือ แต่ไม่
พร้อมด้วยอ านาจซ้ือ หรือไม่อยากได้ แต่สามารถจะซ้ือได้ ไม่ถือเป็นอุปสงค์ อุปสงค์ในทาง
เศรษฐศาสตร์ นั้นเป็น effective demand ซ่ึงหมายถึงผูซ้ื้อเต็มใจอยากจะซ้ือละสามารถซ้ือได ้ปัจจยั
ท่ีเป็นตวัก าหนดอุปสงค์หมายถึง ตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อจ านวนสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ปรารถนาจะซ้ือ (Quantity demand) ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อปริมาณซ้ือมากนอ้ยไม่เท่ากนั ทั้งน้ี
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ข้ึนกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนและกาลเวลา เราสามารถแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณซ้ือกับตัวก าหนดเป็นสัญลักษณ์ทางพีชคณิตได้ ซ่ึงเรียกว่า ดีมานด์ฟังก์ชัน (Demand 
Function) โดยสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

Qx = f( Px, Y, T, Ps, N, E) ; 

โดยก าหนดให้                                                      
Qx =  จ านวนสินคา้และบริการ (X) ท่ีผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือ  Px =  ราคาสินคา้ X 
Y =  รายไดผู้ซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค     Ps =  ราคาสินคา้อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

N =  จ านวนผูซ้ื้อในตลาดทั้งหมด     E =  การคาดคะเนราคาสินคา้
ในอนาคต 

   1.1 ราคาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซ้ือ  ( Price : Px)  โดยทัว่ไปปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ต้องการซ้ือข้ึนอยู่กับราคาของสินค้าและบริการนั้ นๆ คือ ถ้าราคาสินค้านั้ นแพง หรือราคาสูง 
ผูบ้ริโภคก็จะตอ้งการซ้ือน้อยลง ตรงกนัขา้มถา้ราคาสินคา้ต ่าลง ผูบ้ริโภคกะจะมีความตอ้งการซ้ือ
สินคา้มากข้ึน นัน่คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสินคา้และปริมาณจะเปล่ียนแปลงไปในทางตรงกนั
ขา้มเสมอ 
          1.2  ระดับรายได้ของผู้บริโภค   (Income :  Y) โดยทั่วไปผู ้บริโภคท่ีมีรายได้สูงย่อม
สามารถซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาแพงกว่าและจ านวนท่ีมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต ่า และลกัษณะของ
สินคา้และบริการท่ีบริโภคก็จะเปล่ียนแปลงไปตามระดบัรายได ้คือ ถา้มีรายไดสู้งข้ึนก็มีแนวโนม้ท่ี
จะบริโภคสินคา้ราคาแพงหรือฟุ่มเฟือยมากข้ึน เป็นตน้ 
          1.3 รสนิยมของผู้บริโภค  (Taste  :  T)  ความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมซ่ึงเป็น
ความรู้สึกนิยมชมชอบชัว่ขณะหน่ึง บางทีก็เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เช่น แบบเส้ือ ฯลฯ แต่บาง
ทีก็อยูน่านเช่น ส่ิงก่อสร้าง บา้น รถยนต์ ฯลฯ รสนิยมมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ นกัธุรกิจยอมทุ่มเงินจ านวนมากในการโฆษณา เพื่อจะเปล่ียนรสนิยมของผูบ้ริโภคให้หนั
มาบริโภคสินคา้ตน 
          1.4  ราคาสินค้าอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  (Relative Price : Ps) โดยปกติเม่ือราคาสินคา้ชนิดหน่ึง
สูงข้ึนผูบ้ริโภคก็จะซ้ือสินค้าชนิดนั้ นน้อยลงและหันไปซ้ือสินค้าอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงสามารถใช้
ทดแทนกนัได ้เช่นเม่ือราคาเน้ือหมูสูงข้ึนผูบ้ริโภคก็จะบริโภคเน้ือหมูนอ้ยลง หนัไปบริโภคเน้ือไก่ 
เน้ือววั ปลา และอ่ืนๆ แทน ส่วนสินค้าท่ีต้องใช้ร่วมกัน หรือประกอบกนั เช่นน ้ าตาลกับกาแฟ 
น ้ ามนักบัรถยนตฯ์ลฯ เม่ือราคากาแฟสูงผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการกาแฟลดลง ขณะเดียวกนัก็จะมี
ความตอ้งการน ้าตาลนอ้ยลงดว้ย 
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          1.5 จ านวนผู้บริโภคในตลาด   (Number : N) เม่ือประชากรเพิ่มจ านวนมากข้ึน ความ
ตอ้งการสินคา้และบริการก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 
          1.6 การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต  (Expect  :  E)  มีการพิจารณาระยะเวลาเข้ามา
เก่ียวขอ้ง เช่นกรณีท่ี ผูบ้ริโภคคาดคะเนวา่ราคาน ้ ามนัจะสูงข้ึนในอนาคตก็จะมีผลให้ผูบ้ริโภคใน
ขณะน้ีรีบกกัตุนน ้ามนัไว ้ท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้และบริการในขณะน้ีสูงข้ึน 

จากฟังก์ชัน่ท่ีแสดงน้ี แสดงให้เห็นวา่ถา้ราคาสินคา้ X ถูกลง จะท าให้ผูซ้ื้อสินคา้ตอ้งการ
ซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน แต่ในทางกลับกันหากว่าราคาสินคา้ X สูงข้ึนผูซ้ื้อก็จะมีความตอ้งการซ้ือ
นอ้ยลงและจากฟังกช์นัอุปสงคน้ี์เอง ถา้น ามาสร้างกราฟของอุปสงค ์จะพบวา่เส้นอุปสงคข์องสินคา้ 
จะมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ทอดต่อลงจากซ้ายมาขวา หรือมีค่าความชนัเป็นลบ ซ่ึงเป็นกฎของอุปสงค ์
(Law of Demand) สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอธิบายไดค้ร่าวๆ คือ 

1. ผู้บริโภคหน้าใหม่ๆเพิ่มขึน้ (New Customers) เม่ือราคาสินคา้ถูกลง ก็จะท าให้ผูซ้ื้อหน้า
ใหม่ๆเพิ่มข้ึน จึงท าใหจ้  านวนผูซ้ื้อสูงข้ึน 

2. ผู้บริโภคมีหนทางใช้สอยด้านอ่ืนๆ (New Users)เม่ือราคาสินคา้ถูกลงท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือ
มากข้ึน เพราะน าไปใชส้อยดา้นต่างๆเพิ่มข้ึน 

3. ผู้บริโภคใช้ทดแทนสินค้าอ่ืนๆ (Substitution Effect) เม่ือราคาสินคา้ A ถูกลง ผูบ้ริโภคก็
จะพยายามน าสินคา้ A นั้นไปแทนสินคา้ท่ีราคาไม่ลดลง จึงลดการบริโภคสินคา้อ่ืนๆลง หนัมาซ้ือ
สินคา้ท่ีลดราคามากข้ึน คือ ผลจากรายได ้และผลทางการทดแทนกนั ดงัน้ี 

3.1 ผลทางรายได้  (Income Effect) เน่ืองจากการสร้างเส้นอุปสงค ์เราสมมติให้ส่ิงอ่ืนคงท่ี 
ฉะนั้นเม่ือราคาสินคา้ถูกลง ขณะรายไดผู้บ้ริโภคคงท่ี ผูบ้ริโภคจึงซ้ือสินคา้น้ีไดม้ากข้ึนจากรายได้
คงท่ี 

3.2 ผลทางด้านทดแทนกัน  (Substitution Effect)  เม่ือราคาสินค้าถูกลง ขณะสินค้าอ่ืน
คงท่ีตามหลกัสูตรการสร้างอุปสงค ์ฉะนั้นในเชิงเปรียบเทียบ ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่สินคา้อ่ืนแพง จึงมา
บริโภคสินคา้ท่ีถูกมากข้ึน 
ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior defined) ไดมี้การให้ความหมายไวห้ลากหลาย ท่ี
คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึง
การบริโภคและการจบัจ่ายใช้สอยซ่ึงสินคา้และบริการรวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 
1990, น. 3 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5)  
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการ
ซ้ือ การใช ้การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัวา่จะท าใหค้วาม
ตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิง
ใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้าและการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายความรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อน
แลว้และเป็นส่ิงท่ีมีส่วนในการก าหนดให้เกิดการกระท าดงักล่าว (ธงชยั สันติวงษ์. 2535 อา้งถึงใน 
ชยัณรงค ์ทรายค า. 2552, น.8)  

จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆของ
บุคคลท่ีแสดงออกมาในการแสวงหาซ้ือสินคา้และบริการท่ีคาดหวงัวา่จะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนการซ้ือ 

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความ
ตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s 
Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่มี
ส่ิงมากระตุน้ท าให้เกิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อา้งถึงใน ชยัณรงค ์ทรายค า, 2552 หนา้ 8) 

แนวคิดด้านพฤติกรรมผู ้บ ริโภค (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้การศึกษามีความเป็นไปไดช้ดัเจนจึงมีผูพ้ยายามเสนอแนวคิด (concept) 
หรือแบบจ าลอง (model) ข้ึนหลายรูปแบบในท่ีน้ีขอเสนอตามล าดบักนัไปดงัต่อไปน้ี 

แบบจ าลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง (model of consumer behavior by Philip Kotler 
and Gary Armstrong) ฟิลิปคอตเลอร์เป็นผูมี้ช่ือเสียงทางด้านการตลาดในยุคปัจจุบนั  ได้ก าหนด
แบบจ าลองของการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน (marketing and other stimuli( ส่ิงกระตุน้ ทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเรียกวา่ส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบดว้ย ตวัผลิตภณัฑ ์
(product) ราคา (price) การวางจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการจ าหน่าย (promotion) ส่วน
ปัจจยักระตุ้นอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ (economic) เทคโนโลยี (technological) การเมือง 
(political) และวฒันธรรม (cultural) 
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ก ล่ อ งด าข อ งผู ้ ซ้ื อ  (buyer’s black box) ป ระก อบ ด้ ว ยลัก ษณ ะข องผู ้ ซ้ื อ  (buyer 
characteristics) และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer decision process) 

ส าหรับกล่องด า (black box) หมายถึง ลักษณะท่ีประกอบข้ึนเป็นมนุษย์แต่ละคน 
ประกอบดว้ยลกัษณะทางบุคลิกภาพ (characteristic) ซ่ึงไดแ้ก่องคป์ระกอบของมนุษยแ์ต่ละคนรวม 
ตั้ งแต่การแสดงออกทางกายจนถึงสภาพทัศนคติท่ีต่อเร่ืองต่างๆ และรวมถึงลักษณะทางด้าน
กระบวนการตดัสินใจของบุคคลแต่ละคนส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์ต่ละคนผ่านการเรียนรู้ทาง
สังคม (socialization) และสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วยัเด็กจนโตและหลอมรวมกนัเป็นมนุษยแ์ต่ละ
คน ส่ิงเหล่าน้ีสะสมอยู่ในทศันคติของแต่ละคน เรียกว่า “กล่องด า” หรือ “black box” และส่งผล
เป็น อยา่งสูงไปยงัขั้นตอนการตอบสนองต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ  

การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจาก
บรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่(C. Glenn Walters, 1987, น.69 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550, น.49)  

การตดัสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวิธีปฏิบติัหลายๆอยา่งท่ีมีอยู ่
(ยุดา รักไทย และธนิกานต ์มาฆะศิรานนท.์ (2542 , น. 9 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร, 2556, น.
623) 

การตดัสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ 
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546 
หนา้ 7 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร. 2556, น.623)  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
ทางเลือก ทางใดทางหน่ึงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการรวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการซ่ึงความต้องการห รือ
ปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก  

   (1) ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายน ้า เป็นตน้  
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   (2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสมทาง
การตลาด     (4 P's) เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ กิจกรรม 
ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยากได,้ เห็นเพื่อนมีรถใหม่แลว้อยากได ้เป็นตน้  

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้
หรือบริการแลว้ล าดบัขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจโดย
แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น  

   (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมี
ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ  

   (2) แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตาม ส่ือต่างๆ 
พนกังานขาย ร้านคา้ บรรจุภณัฑ์ 

   (3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินคา้หรือ
บริการจากส่ือมวลชนหรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค  

   (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผูบ้ริโภคท่ีเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆมาก่อน  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ใน
ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือกโดยในการประเมินทางเลือกนั้นผูบ้ริโภคต้อง
ก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย 
ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้ 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว
ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

   (1) ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision)  

   (2) ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision)  

   (3) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision)  

   (4) เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision)  

   (5) วธีิการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 
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5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้นนกัการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ
ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้
คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ
เกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อเป็นตน้ แต่เม่ือใด ก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่ากวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไวลู้กคา้ก็จะ
เกิดความไม่พึงพอใจพฤติกรรมท่ีตามมาก็คือลูกคา้จะเปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และมี
การบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย  

ดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากท่ีลูกคา้ซ้ือ
สินคา้หรือบริการไปแลว้โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ หรือจดัตั้งศูนยรั์บขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ (Call Center) เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้
รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่
ลูกคา้ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง (เสรีวงษ์
มณฑา. 2554, น.11) 

แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539 อา้งถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553, น. 9-10) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางการตลาดว่าเป็นตวั
แปรท่ีสามารถควบคุมไดใ้นการเลือกซ้ือสินคา้และตอ้งน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย(Target Market) เป็นหลกัโดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ได้
ผลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบัติท่ีแตะตอ้งได้และแตะตอ้งไม่ได้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ได้แก่ 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั การรับประกนัและบริการ  
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2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการก าหนดราคานโยบายและกลยทุธ์ต่างๆในการก าหนดราคา ไดแ้ก่ 
ราคาจ าหน่าย ส่วนลด วธีิการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาช าระเงิน  

3. การกระจายผลิตภณัฑ ์(Place or Distribution) หมายถึง ท าเลท่ีตั้งหรือกิจกรรม การ
เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ีคือ  

   3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) เนน้ถึงชนิดของช่องทางจ าหน่าย
วา่ใชว้ธีิการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมโดยตรงหรือขายผา่นสถาบนัคน
กลางต่างๆ เช่น พอ่คา้ส่ง (Wholesalers) พอ่คา้ปลีก (Relailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) 

   3.2 การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจาย
สินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การขนส่งสินคา้ การเก็บรักษา 
สินคา้ และการบริหารสินคา้คงเหลือ 

  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้  าหน่ายและตลาด
เป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือการส่งเสริมการตลาด อาจท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเราเรียกวา่ส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) 
ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   4 .1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใชบุ้คลกร (Non Personal) 
โดยผา่นส่ือต่างๆ และผูอุ้ปถมัภร์ายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประกอบดว้ยการโฆษณา
ผา่นหนงัสือพิมพ ์วทิย ุป้ายโฆษณา แผน่พบั วารสารเก่ียวกบัวงการก่อสร้าง และสมุดรายนาม
โทรศพัท ์(Yellow Pages)  

   4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบ
เผชิญหนา้กนั พนกังานขายตอ้งเขา้พบปะผูซ้ื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา้  

   4.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาด ท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขายและการประชาสัมพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้การซ้ือ
ของผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในตวัสินคา้การส่งเสริมการขายท าไดใ้นรูปแบบของการลดราคา 
แจกของก านลั และชิงโชค เป็นตน้  
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   4.4 การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity Relation) การใหข้่าว (Publicity) เป็น
การเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการแบบไม่ใชบุ้คคลโดยท่ีองคก์รท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์
นั้นไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ จากการเสนอข่าวนั้น ส่วนการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็น
ความพยายามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวข้ององคก์ร เพื่อชกัจูงกลุ่มสาธารณะใหเ้กิดความคิดเห็นหรือทศันคติ
ท่ีดีต่อธุรกิจ เช่น การใหข้่าวเพื่อใหท้ราบความเคล่ือนไหวขององคก์รการสร้างความสัมพนัธ์ อนัดี
กบัชุมชน การบริจาค การสนบัสนุนกีฬา การอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และจดัอบรม ให้
ความรู้แก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) หมายถึง องคป์ระกอบโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอสู่ผูบ้ริโภคปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาดประกอบดว้ย
ปัจจยั ดา้นการตลาดส่ีชนิดท่ีมกัเรียกกนัวา่ “4 Ps” ดงัต่อไปน้ี 

ผลิตภณัฑ ์(products) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอขายสู่ผูบ้ริโภค 

ราคา (prices) หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายเพื่อใหสิ้นคา้นั้นๆ
ราคาจะตอ้งมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการเพื่อจะเกิดส่วนต่างเป็นผลก าไรใหแ้ก่กิจการ  

สถานท่ี (place) หมายถึง ช่องทางในการท่ีจะน าสินคา้เสนอขายผูบ้ริโภค  

การส่งเสริมการจ าหน่าย (promotion) หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริมและกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคหนัมาใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑข์องกิจการ (สุดาภร กุลฑลบุตร. 2552, น.12)  

จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะท าให้
ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

• ผลิตภณัฑ ์ 

• ราคา 

• ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

• การส่งเสริมการตลาด 

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
รังสิต จ านวน 1,500  คน (ขอ้มูลจากส านกังานทะเบียนมหาวทิยาลยัรังสิต 2559( 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

เน่ืองจากประชากรมีจ านวนมาก และดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดัในการวจิยั ผูว้ิจยัจึงจะใชก้ารสุ่ม
แบบกระจายอยา่งง่าย(Simple Random Sampling) โดยสุ่มจากประชากรขา้งตน้ทั้งหมด 50 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนเองภายในกรอบ
วตัถุประสงค ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของการวจิยั โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึง
มีลกัษณะปลายปิด (Close - Ended question) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจะน ามา
วเิคราะห์โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นขอ้มูลส่วนตวัท่ีเก่ียวกบัสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถามตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสาขา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีมาของรายได ้

 ส่วนที ่2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภทและรูปแบบผลิภณัฑท่ี์นิยม ตรายีห่้อผลิตภณัฑ ์
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ ความถ่ีเฉล่ียในการซ้ือและค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือต่อคร้ัง 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต วา่มากนอ้ยเพียงไร ไม่วา่จะเป็นดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงดา้นความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามจาก
กลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการหาขอ้มูลดว้ยการคน้ควา้จากเอกสารบทความท่ี
เก่ียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐาน
และใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนโดยใช้นักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต กรอกแบบสอบถามดว้ยตนเองตามปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ โดยมีวธีิการดงัน้ี 

3.1 แบ่งการรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มนักศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บโดยไม่ได้
ค  านึงถึงเพศ รายได ้สาขา ค่าใชจ่้ายและพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

3.2 ก าหนดแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

3.3 ประเมินและวเิคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS และใชส้ถิติ
อยา่งง่ายน าเสนอขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ไดแ้ก่  

4.1 การค านวณหา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลกัษณะ
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งง 

4.2 วเิคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานงานวจิยั 

4.3 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้T-test, F-test และ วิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใชท้างเดียว One way ANOVA , Regression test 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวจิยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสาขาการจดัการโลจิสติกส์
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46  รายได้เฉล่ียต่อเดือนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 
5,001 – 10,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และท่ีมาของรายได้ของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นรายไดจ้ากผูป้กครองจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90  

จากการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดทั้ง 4 มีผลต่อการเลือกซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ โดยแบ่ง
ออกไดเ้ป็นแต่ละปัจจยัดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหนา้มากท่ีสุด คือ ดา้นสินคา้

มีคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.42  และด้านผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 

ดา้นขนาดและปริมาณมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02  และสุดทา้ยดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ รูปร่าง สีสัน 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  

ปัจจัยด้านราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้ามากท่ีสุด คือ ด้านราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 

ปัจจัยด้านสถานที่ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้มากท่ีสุด คือ ดา้นท าเลท่ีตั้ง

เดินทางไปมาสะดวกมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86  และด้านจ านวนของ

สถานท่ีจดัจ าหน่ายโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80   ด้านจดัสินคา้เป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่หา

สินคา้ไดง่้ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 สุดทา้ย ดา้นตกแต่งร้านสวยงาม ดึงดูด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้มากท่ีสุด คือ 

ดา้นมีการโฆษณาตามส่ือต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และดา้นการลดราคาสินคา้โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.36 ดา้นมีของแถมและของก านลัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 สุดทา้ยดา้นมีการจดัท าบตัรสมาชิก

และไดรั้บส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 

จากการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ

จากการพิจารณาว่า ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีใช้อยู่มีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ และมีความพึงพอใจ

กบัยี่ห้อผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีใช้อยู่ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 รองลงมาคือมีความพึงพอใจใน
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ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของท่าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และคิดว่าท่านตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์

บ ารุงผวิหนา้ยีห่อ้น้ีเหมาะสมแลว้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรังสิต 

  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, สาขา, รายได้, ท่ีมาของรายได้, ท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สาขา, 

รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ท่ีมาของรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และเพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหนา้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 
เน่ืองจากค่า Significance มากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงถูกคัดออกจากโมเดล เพราะไม่ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลสรุปการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหนา้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัขออภิปราย

ผลดงัน้ีการวจิยัตามสมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, สาขา, รายได,้ ท่ีมาของ

รายได้, ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีแตกต่างกนัพบว่า สาขา, 

รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบับท

วิจยั ฟ้าแผว้  รุ้งหิรัญ (2548  :    บทคดัย่อ( ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจในการบริโภคผิต

ภณัฑ์เสริมอาหารของประชากรในเขตบางซ่ือ พบวา่ ระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจในการบริโภค

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารดา้นการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือกดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ืออยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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และจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหนา้ เน่ืองจากค่า Significance มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงถูกคดัออกจากโมเดล เพราะไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ควรมีการเอาใจใส่ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพอยูเ่สมอ และควรรักษาระดบัความเช่ือถือของผลิตภณัฑ์เอาไวเ้พื่อผูบ้ริโภคจะ
ไดเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบักลุ่มนกัศึกษาเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่มีอ านาจใน
การซ้ือค่อนขา้งสูงและมีสัดส่วนในการซ้ือสูง จึงถือไดว้่าเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมีสัดส่วนทางการตลาด
มาก ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกผลิตภณัฑ์ท่ี
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด มีการลดราคาหรือมีของแถมซ่ึงเป็นการท าการตลาด จะส่งผลให้
ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในตวัผลิตภณัฑน์ั้นๆเพิ่มมากข้ึน 
 3. ความสะดวกสบายในการซ้ือ เช่น สถานท่ีท่ีซ้ือสินคา้ การตกแต่งร้านให้ดึงดูดน่ามอง 
รวมถึงการจดัร้าน สินคา้ให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ ผูป้ระกอบการก็ไม่ควรท่ีจะละเลยเพราะถา้
หากผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจกบัดา้นน้ีก็จะส่งผลใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนัไดอี้กทางหน่ึง 
 4. ผู ้ประกอบการควรมีสินค้าทดลอง เพื่อให้ ลูกค้าได้ทดลองใช้ เพราะในปัจจุบัน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปตามกระแสนิยมตามส่ือโฆษณา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ไม่ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแต่ละตวัท่ีท าให้เกิดการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ เช่น เพศกบัการเลือกตราสินคา้ เป็นตน้ ดงันั้นหากมีผูส้นใจท่ีจะศึกษาใน
หวัขอ้ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ งานวิจยัเล่มน้ีสามารถน ามา
ประกอบในการศึกษาการวจิยัได ้
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http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/8432
http://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/563
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ทศันคติของผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

เตชสิทธ์ิ วชิิตา, ชยานันท์ เสริมสุข เชิดชู, ชนัฏตา ป้องกัน   
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผูบ้ริหาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
เฉลมิพร เยน็เยือก 

หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีของคนวนัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกับทัศนคติของผูใ้ช้บริการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ รวมถึงศึกษาทัศนคติโดยรวมของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีในเขต
กรุงเทพมหานครอีกดว้ย 

ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ี ท าก าร ศึกษ าวิ จัย  ได้แ ก่ ผู ้ใช้บ ริก าร ท่ี เป็ น คนวัยท างาน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหว่าง 20-60 ปี จ  านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  การหาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ี ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  การทดสอบค่า t-test 

(Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Sample linear Regression)  ผลการวจิยัพบวา่ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็น เพศชาย อายุระหว่าง 21-40 ปี ระดบัการศึกษา

สูงสุด ปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน รายได ้20,001-30,000   

ในด้านทัศนคติของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าค่าเฉล่ียของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม อยูใ่นเกณฑ์ดี  ดา้นราคา พบวา่ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่นเกณฑ์ดี  ดา้น

สถานท่ี พบว่าค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า

ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ดา้นบุคคลากร พบว่าค่าเฉล่ียของผูต้อบ

แบบสอบถาม  อยูใ่นเกณฑ์ปานดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม อยู่

ในเกณฑ์ดี ดา้นกระบวนการ พบวา่ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่นเกณฑ์ดี ทศันคติโดยรวม

ของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ี พบวา่ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่นเกณฑดี์ 
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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. 
 

 บทน า 

         ปัจจุบนัจ านวนรถแท็กซ่ีมิเตอร์ท่ีให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณเพิ่มข้ึน

อย่างมากเพราะเน่ืองจาก รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ไดมี้นโยบายให้เพิ่มจ านวนแท็กซ่ีไดไ้ม่

จ  ากดัจ านวน และได้มีการควบคุมค่าโดยสารไวโ้ดยกรมขนส่งทางบก เพื่อความยุติธรรมต่อทั้งผู ้

ให้บริการและผูรั้บบริการ เพื่อช่วยแกปั้ญหาการจราจร ท่ีผา่นมารัฐบาลพยายามรณรงคใ์หป้ะชาชน

ใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการจราจรท่ีติดขดั แต่จากนโยบายขา้งตน้ท่ี

กล่าวมานั้น การเพิ่มจ านวนข้ึนของแท็กซ่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนอยา่งมากไม่ว่าจะเป็นแท็กซ่ีส่วนบุคคล
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หรือผูท่ี้เช่ารถแท็กซ่ีของอู่ต่างๆมาให้บริการ ท าให้การควบคุมการให้บริการของแท็กซ่ีนั้นท าได้

อยา่งไม่ทัว่ถึง 

        ปัญหาท่ีพบจากการใชบ้ริการรถแท็กซ่ีท่ีพบในปัจจุบนัมีหลายอยา่งท่ียงัคงเป็นปัญหาในอดีต

มาจนถึงปัจจุบนัท่ียงัไม่สามารถท าการควบคุมแกไ้ขให้ทัว่ถึงได ้ไม่วา่จะเป็น ปัญหาค่าโดยสารท่ีผู ้

ขบัข่ีรถแท็กซ่ีนั้นมกัเอารัดเอาเปรียบผูใ้ช้บริการ คิดค่าโดยสารโดยการเหมาจ่าย ไม่ได้ท าการกด

มิเตอร์เพื่อเก็บค่าโดยสารอยา่งท่ีทางกรมขนส่งทางบกก าหนดไว ้ซ่ึงเหตุการณ์น้ีมกัเกิดในช่วงยาม

วกิาลหรือกลางดึก ยามท่ีผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกในการเดินทางนอ้ย จึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการยอมท่ีจะถูก

เอารัดเอาเปรียบ ปัญหาเร่ืองการเรียกใช้บริการรถแท็กซ่ีแล้วผูข้ ับข่ีปฏิเสธผูโ้ดยสาร อาจมาจาก

สถานท่ีปลายทางท่ีผูเ้รียกใช้นั้นมีระยะทางไกล เส้นทางท่ีไปเป็นเส้นทางท่ีการจราจรทกัติดขดั

หรือไม่คุ ้มกับการให้บริการ  ท าให้เกิดการปฏิเสธผูใ้ช้บริการเกิดข้ึน แม้จะมีการออกกฎหมาย

ควบคุมแลว้วา่หากผูข้บัข่ีรถแท็กซ่ีปฏิเสธผูใ้ชบ้ริการจะมีการปรับหรือจบัตามขอ้กฎหมายท่ีก าหนด 

แต่ในปัจจุบนัปัญหาเหล่าน้ีก็ยงัสามารถพบเจอไดท้ัว่ไปอยู ่อีกทั้งปัญหากิริยามารยาทของผูข้บัข่ีก็

ยงัคงเป็นปัญหาท่ีซ่ึงยงัคงเกิดข้ึนอยู ่ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดการใหค้วามส าคญัใน

เร่ืองดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

        จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรท่ีจะมีการปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขขอ้ง

บกพร่อง เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจและมีทศันคติท่ีดีต่อการใช้บริการ ตั้งแต่ตน้ทางท่ี

ผูใ้ช้บริการเรียกแท็กซ่ีไปจนถึงท่ีหมาย ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ี

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ีต่อไป และยงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใชเ้ป็นแนวทาง

ในการรณรงคใ์หป้ระชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

     1.  เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

     2.  เพื่อศึกษาปัจจยัการให้บริการท่ีมีผลต่อทศันคติของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ต่อการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี      
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สมมติฐานในการวจัิย 

   1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี 

   2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการรถแท็กซ่ี ดา้นสภาพตวัรถ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นการ

ใหบ้ริการ      มีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี 

กรอบแนวความคิด 

     ในการวิจยัเร่ือง ทศันคติของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถแท็กซ่ี 

ประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

                 ตวัแปรอิสระ 

 

 

  

ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศกึษา 

4.อาชีพ 

5.รายได้ 

ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการให้บริการรถแท็กซี่ 

1.ด้านสภาพตวัรถ 

2.ด้านราคา 

3.ด้านบคุคลากร 

4.ด้านการให้บริการ 

 ทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ทราบถึงทศันคติของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรับรู้ปัญหาและใช้ข้อมูลเพื่อท าการออกกฎ 

ควบคุมดูแลการใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบผูใ้ชบ้ริการ 

3.  เป็นแนวทางส าหรับผูใ้หบ้ริการรถแทก็ซ่ีในการปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการ ให้มีประสิทธิภาพ

ในทุกดา้น 

 

 วธีิด าเนินการวจัิย 

       การวิจัยค ร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ส ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อว ัดระดับทัศนคติของ
ผูใ้ช้บริการรถโดยแท็กซ่ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามด้าน ปัจจยัการให้บริการของรถแท็กซ่ี ได้แก่ ด้าน
สภาพรถ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับทัศนคติ
โดยรวมของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อวิจยัในเร่ือง 
ทศันคติของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล
ดงัน้ี 

   1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 350 
ตวัอยา่ง 

   2.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลท่ีมีผูร้วบรวมไวท้ั้ ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนไดแ้ก่ หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์และ รายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

     

       กลุ่มตัวอย่าง 

            กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์ท่ีเป็นคนวยัท างาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูศึ้กษาวิจยัจึงไดท้  าการค านวณเพื่อก าหนดค่า
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัโดยอาศยัสูตรในการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจ านวน
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ประชากรได ้322 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งให้เป็น 350 คน จากนั้นใชว้ิธี Accidental 
Sampling หรือ Convenience Sampling ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชากรในเขต คลองเตย ปทุมวนั 
และดอนเมือง 

วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
1.  การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  ผุว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้รับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2.  การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

3.  การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสไปแล้วไปบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ในการค านวณค่าสถิติโดยการก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาจะใช้
ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี มีผลต่อทัศนคติของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

5.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติจะน าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากวิธีการส ารวจโดยอาศยัแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์สถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาความสัมพนัธ์ของทศันคติของทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ  

1.สมมติฐานขอ้ท่ี1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครองท่ี

แตกต่างกนั 

 1.1 เพศใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test 

 1.2 อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

analysis of variance (ANOVA): F-test 

2.สมมติฐานขอ้ท่ี2 คือ การวิเคราะห์ปัจจยัด้านการให้บริการ  (7P) ท่ีมีผลต่อทศันคติของ

ผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ีใชส้ถิติในการวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression Analysis (MRA) 
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ผลการวจัิย 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

         ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย เป็นจ านวนทั้งหมด 206 คนคิดเป็นร้อยละ 58.9 
และเป็นเพศหญิง 144 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 
21-40 ปี มีจ  านวน 271 คนคิดเป็นร้อยละ 77.4 รองลงมาคือ 41-60 ปี มีจ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
22 และนอ้ยท่ีสุดคือ 20 ปีหรือต ่ากวา่มีจ  านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.6  ระดบัการศึกษาสูงสุด ของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากคือ ปริญญาตรี มีจ  านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ สูง
กวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 และนอ้ยท่ีสุดคือ มธัยมตน้/ปลาย หรือเทียบเท่า 
มีจ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7  อาชีพ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากคือ พนกังาน/ลูกจา้ง
บริษัทเอกชน มีจ านวน 258 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาคือ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และ 
ขา้ราชการตามล าดบั  รายได้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 20,001-30,000 มีจ านวน 188 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ 10,001-20,000 มากวา่ 30,000 และ 10,000 หรือนอ้ยกวา่ 

 

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการบริการ 7P ทีม่ีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถ
แทก็ซ่ี 

     ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ี พบว่า ค่าเฉล่ียของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์มีค่า 3.38 อยูใ่นเกณฑ์ดี ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติดา้นราคาของ
ผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ี พบว่า ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม ทศันคติด้านราคามีค่า 3.35 อยู่ใน
เกณฑ์ดี ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติด้านสถานท่ีของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ี พบว่า ค่าเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถาม ทศันคติดา้นสถานท่ีมีค่า 4.17 อยูใ่นเกณฑดี์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ี พบวา่ ค่าเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถาม ทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่า 2.86 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ขอ้มูลเก่ียวกบั
ทศันคติด้านบุคคลากรของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ี พบว่า ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม ทศันคติ
ดา้นบุคคลากรมีค่า 3.35 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพของ
ผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ี พบวา่ ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม ทศันคติดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่า 
3.70 อยูใ่นเกณฑ์ดี ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติดา้นกระบวนการของผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ี พบวา่ ค่าเฉล่ีย
ของผูต้อบแบบสอบถาม ทศันคติดา้นกระบวนการมีค่า 3.51 อยูใ่นเกณฑ์ดี ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ
โดยรวมของผูใ้ชบ้ริการรถแทก็ซ่ี พบวา่ ค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม ทศันคติโดยรวมมีค่า 3.53 
อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
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การทดสอบสมมติฐาน 

   สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อทศันคติการใช้บริการรถแท็กซ่ีท่ีแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติในการใชบ้ริการรถแท็กซ่ี ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = .713, sig = .476) อายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติในการใช้

บริการรถแทก็ซ่ี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (F = .402, sig = .669) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อทศันคติในการใชบ้ริการรถแท็กซ่ี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (F = .021, sig = .979) 

พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติในการใช้บริการรถแท็กซ่ี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 (F = .495, sig = .686) รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติในการใช้บริการรถแท็กซ่ี ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (F = 7.148, sig = .000) 

    สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านการให้บริการ 7P ท่ีมีผลต่อทศันคติการใช้บริการรถแท็กซ่ี  จากการ
ทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามพบว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยทางสถิติ 
0.05 โดยมีค่า F เท่ากับ 17.493 และมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เท่ากับร้อยละ 76.5 มีค่า
ความสามารถในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 58.5 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.20096 
สามารถแยกประเภทไดด้งัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ มี 3 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05คือ รถ
ท่ีมีสภาพเก่าท าให้ท่านไม่เรียกใช้บริการ สภาพภายในรถท่ีให้บริการมีการดูแลรักษาให้ใหม่อยู่
เสมอ รถท่ีใหบ้ริการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ด้านราคา พบวา่ มี 3 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05คือ การให้บริการรถแท็กซ่ีมีการก าหนดค่าโดยสารท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ผู ้
ขบัข่ีคิดค่าโดยสารโดยการกดมิเตอร์มากกวา่การเหมาจ่าย ราคาท่ีท่านใชบ้ริการรถแท็กซ่ีในปัจจุบนั
น้ีเหมาะสมแลว้ ด้านสถานที่ พบวา่ มี 1 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05คือ การให้บริการรถ
แท็กซ่ีในปัจจุบนัครอบคลุมทุกพื้นท่ี  ด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่ มี 3 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05คือ ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการรณรงค์ให้ผูใ้ห้บริการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง, มีการรณรงคใ์ห้แท็กซ่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน และภาครัฐมี
การส่งเสริมให้คนหนัมาใช้รถแท็กซ่ีมากข้ึน ด้านบุคคลากร พบวา่ มี 3 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 คือ ผูข้บัข่ีมีกริยามารยาท มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี, ผูข้บัข่ีมีความน่าเช่ือถือ น่าไวใ้จและ ผูข้บัข่ี
มีมารยาทท่ีดี เคารพกฏจราจร ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ มี 2 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 คือ ให้บริการท่ีผูโ้ดยสารรู้สึกปลอดภยัขณะโดยสาร และ ภายในรถมีบตัร  ใบอนุญาตต่างๆ 
ด้านกระบวนการ พบวา่ มี 2 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ปัจจุบนัการเรียกใชบ้ริการมี
หลายช่องทางเพิ่มข้ึนจากเดิม, ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถควบคุมดูแลประสิทธิภาพการ
ให้บริหารไดค้รอบคลุม และปัจจุบนัผูข้บัข่ีปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของการให้บริการรถแทก็ซ่ีอยา่ง
เคร่งครัด 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1122 
 

 
   อภิปรายผลการวจัิย 

ผลจากการศึกษาวิจยั ทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีของ คนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคญัเพื่อน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

ทศันคติของผู้ใช้บริการรถแทก็ซ่ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีมีทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการในด้านผลิตภณัฑ์และด้านราคา อยู่ใน
เกณฑ์ดี เน่ืองจากจ านวนรถแท็กซ่ีมิเตอร์ในปัจจุบนัมีเป็นจ านวนมาก และ ส่วนหน่ึงเป็นรถท่ีผูข้บัข่ี
เป็นเจา้ของรถเอง ก็จะใส่ใจดูแลรักษาความสะอาด และรักษาสภาพรถ ท าให้รถสะอาด น่าใช้
บริการ และจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ รถแท็กซ่ีท่ีให้บริการในท้องถนน จะเป็นรถท่ีมีสภาพใหม่ 
เน่ืองจากกรมการขนส่งทางบก ก าหนดระเบียบปฏิบติัส าหรับเจา้ของรถ แทก็ซ่ีน ารถมาจดทะเบียน
เป็นรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ เจา้ของรถแทก็ซ่ีมิเตอร์มีหนา้ท่ีตอ้งน ารถ เขา้ตรวจสภาพปีละ 2 คร้ัง ส าหรับรถ
ท่ีมีอายุไม่เกิน 7 ปี ส าหรับรถท่ีมีอายุเกิน 7 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปีตอ้งน ารถเขา้ตรวจสภาพปีละ 3 คร้ัง 
และการท่ีผูใ้ช้บริการมีทศันคติท่ีดีต่อการใช้บริการในด้าน ผลิตภณัฑ์ เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้
ผูใ้ช้บริการยินดีท่ีจะจ่ายช าระค่าโดยสาร ประกอบกบั กรมการขนส่งทางบกไดมี้การก าหนดให้มี
การติดตั้งมิเตอร์เพื่อค านวณค่าโดยสาร และก าหนดอตัรา การเรียกเก็บค่าโดยสารไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง
ปัจจุบนัอตัราค่าโดยสารแท็กซ่ีก็ยงัคงอตัรา การเรียกเก็บในอตัราเดิม มิได้มีการปรับข้ึนราคาค่า
โดยสารมาเป็นเวลานานแลว้ 

ส าหรับทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการ ในดา้นบุคลากรและดา้นการใหบ้ริการ ซ่ึง ผูใ้ชบ้ริการรถ
แท็กซ่ีมีทศันคติอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนั้น เน่ืองจากผูใ้ช้บริการยงัมีความ ไม่มัน่ใจในเร่ืองความ
ปลอดภยั และความสะดวกในการเลือกใช้บริการ เน่ืองจากผูข้บัข่ีรถแท็กซ่ี ยงัไม่มีความช านาญ
เส้นทางการจราจรในกรุงเทพมหานคร และข่าวเก่ียวกบัความไม่ ปลอดภยัในการโดยสารรถแท็กซ่ี
มิเตอรก็ยงัคงปรากฏอยูอ่ยา่งสม่าํเสมอในปัจจุบนั 
 

 
จากการศึกษาครังนี ้ผู้วจัิยขอให้ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ดังนี ้
1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีควรน่าไปเป็นแนวทางในการปรับการให้บริการของผูใ้ห้บริการรถ

แทก็ซ่ีหรือหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการใหบ้ริการรถแทก็ซ่ี เพื่อนใหก้ารบริการมีคุณภาพมากข้ึน 
2. ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการฝึกอบรมผูข้ ับข่ีให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ 

เคารพกฏจราจรและมีกริยามารยาทท่ีดีซ่ึงในงานดา้นการบริการ ตวับุคคลากรเป็นส่ิงท่ีควรใหค้วาม
ส าค ญ 
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3. เป็นแนวทางให้ผูใ้ห้บริการปรับปรุง รักษาคุณภาพการให้บริการ รวมไปถึงการรักษา
สภาพภายนอกและภายในรถใหมี้ความสะอาด น่าเรียกใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
             1. ควรศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถแทก่ี็และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี 

2. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง การเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในระบบขนส่ง

มวลชน กบัการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในบริษัท เค พ ีเอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูช่ัน จ ากดั 

FACTOR AFFECTING JOB SATISFACTION OF PERSON OF 
KPN GREEN ENERGY SOLUTION CO., LTD. 

 

ศิวลยั จงจีรภัทร 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผูบ้ริหาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
เฉลมิพร เยน็เยือก 

หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และปัจจยัท่ีมีผลต่

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั ทั้งน้ี

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พนกังานในบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั ใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 78 ตวัอยา่ง วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ การใชแ้บบสอบถาม 

การวจัิยพบว่า 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรราพบวา่พนกังานส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย

คิดเป็นร้อยละ 73.1 อายุของพนกังานส่วนใหญ่อายุ 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.9 การศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญาตรีคิดเป็นร้อยละ 82.1  มีรายไดต่้อเดือน 20,001– 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.9  และ

มี 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.2 ซ่ึงการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นจูงใจพบวา่ ดา้น

ท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือ ด้านโอกาส และความก้าวหน้า รองลงมาคือ  ด้านลักษณะงาน และด้าน

ความส าเร็จ การวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นค ้ าจุนพบว่า ดา้นท่ีมีความส าคญั

มากท่ีสุดคือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือดา้นความมัน่คงในอาชีพ และดา้น

เงินเดือน และสวสัดิการ การวิเคราะห์เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานพบวา่ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

 ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรแตกต่างกนั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัความพึงพอใจ
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ในการปฏิบติังาน พบว่าปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน เช่นเดียวกนักบัการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน พบวา่ปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

บทน า 

 จากวิกฤติราคาพลงังานปรับตวัข้ึนลง ประเทศไทยตอ้งน าเขา้พลงังานเป็นมูลค่าเกือบหน่ึง

ลา้นลา้นบาทในปี 2558 และเพิ่มเป็น 2.7 ลา้นลา้นบาทในปีท่ีผา่นมา ท าให้การพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศได้รับผลกระทบ ตลอดจนประชาชนไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี

สูงข้ึน การใช้พลงังานของประเทศไทยประจ าปี 2558 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การใช้พลงังาน

หมุนเวียน และการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานท่ีใช้หมดแล้วและ

สามารถผลิตข้ึนมาไดอี้กโดยแบ่ง ออกเป็น 15 ประเภทดว้ยกนัคือ แกลบ เศษไม ้ข้ีเล้ือย ปาล์ม ชาน

อ้อย ถ่านไม้ ฟืน ซังข้าวโพด เปลือกถั่ว ไบโอดีเซล B-100 วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร มัน

ส าปะหลงั มะพร้าว ก๊าซชีวภาพ และขยะ ส่วนพลงังานเชิงพาณิชยเ์ป็นแหล่งพลงังานท่ีมีขนาดใหญ่

เช่น น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน นอกจากน้ียงัรวมถึงพลงังานท่ีผา่นการแปรรูปไดแ้ก่ ไฟฟ้า 

และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ปริมาณการใชพ้ลงังานของประเทศไทยประจ าปี 2558 

ทั้งน้ีจากวิกฤตดงักล่าวกระทรวงพลงังานเล็งเห็นความจ าเป็นในการจดัหาแหล่งพลงังานท่ี

หลากหลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่พลงังานหมุนเวยีนในประเทศ จึงมีนโยบายจะพฒันาพลงังานทดแทน

เป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศ ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 –

2565( ข้ึน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20ของการใชพ้ลงังาน

ขั้นสุดท้ายของประเทศ ภายในปี 2565 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1( ระยะสั้ นครอบคลุม พ.ศ. 

2551-2554 (2( ระยะกลางครอบคลุม พ.ศ. 2555-2559 และ (3( ระยะยาวครอบคลุม พ.ศ. 2560-2565 

 Renewable Energy Development Plan : REDP หรือแผนพฒันาพลงังานทดแทนเป็นแผนท่ี

มุ่งพฒันาสู่ “พลงังานหลกัของประเทศ ลดการพึ่งพาการน าเขา้น ้ามนัและสร้างความมัน่คงทางดา้น

พลงังานให้กบัประเทศ ดว้ยราคาท่ีประชาชนยอมรับ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

รวมไปถึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของภาวะโลกร้อน  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้บริษทั เค พี เอ็น กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั ไดก่้อตั้งข้ึน

เพื่อด าเนินงานดา้นพลงังานทดแทน  โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนให้เป็น
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พลงังานทางเลือกท่ีสามารถ สร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศ ควบคู่ไปกบัการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (AEC) 

บริษัทฯ มี ทีม ท่ีปรึกษา วิศวกร และผู ้บ ริหารโครงการผู ้ช านาญการณ์ เป่ี ยมด้วย

ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ด้านงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เร่ิมตั้ งแต่การวางแผน การ

ก่อสร้าง ทดสอบอุปกรณ์ แบะเคร่ืองจกัรใหส้ามารถผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สูงสุด นอกจากน้ีทางบริษทัยงัเป็นผูน้ าในการออกแบบ และงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท่ี์ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูง โดยเร่ิมตั้งแต่การออกแบบ การจดัท างบประมาณ 

แลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยอุปกรณ์ท่ีไดม้าตราฐานจากผูผ้ลิตชัน่น า และ

การบริการท่ีมีคุณภาพในกรอบของตน้ทุนท่ีคุม้ค่า รวมถึงงานก่อสร้าง อาทิเช่น สถานีไฟฟ้าแรงงสูง 

และการร่วมลงทุน (Co-Investment) 

ปัจจุบนับริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน 97 คน และ

มีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองก็ตาม แต่ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล บริษัทมี

ขอ้บกพร่องคือ มีอตัรการลาออก และอตัรตราการลางาน / ขาดงานของพนังานเพิ่มสูงข้ึน ทั้งท่ี

บริษทัพยายามหาวิธีเพื่อขจดัขอ้บกพร่องน้ี ในการบริหารจดัการองคก์ร “คน” ถือวา่เป็นทรัพยากร

มนุษย์ท่ีส าคัญ ท่ี สุด เพราะ “คน” เป็นส่วนปะรกอบท่ีส าคัญ ท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความ

เจริญกา้วหนา้ และประสบกบัความส าเร็จ การบริหารงานบุคคลนั้นเป้นการสรรหหา คดัเลือกบุคคล

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่องค์กร และธ ารงรักษาบุคลากรนั้ นไว ้ผู ้บริหารจึงจ าเป็นท่ีต้อง

ตระหนกัถึงปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลากรปฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการท างานของบุคคลากรในองค์การ มีผลต่อความส าเร็จของงาน และ

องคก์าร รวมทั้งความสุขของผูท้  างานดว้ย องคก์ารใดก็ตามหากบุคคลากรไม่มีความพึงพอใจในการ

ท างาน ก็จะเหตุท าให้ผลงาน และการปฏิบติังานต ่า คุณภาพของงานลดลง ส่งผลให้มีการขาดงาน 

ลาออกจากงาน หรืออาจก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทางวนิยัไดอี้กดว้ย 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลากร

บริษัท เค พี  เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จ  ากัด เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง แกไ้ขนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ 

จ  ากดั ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรของบริษทั เค พี เอ็น 

กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรของบริษทั 

เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั 

วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน

บริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั ปัญหา กลุ่มตวัอยา่งคือบริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอ

จี โซลูชัน่ จ  ากดั จ  านวน 87 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี 

และผลงานวจิยัท่ีเกียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของบุคลากรของบริษทั เค พี เอ็น กรีน 

เอ็นเนอจี โซลูชั่น จ  ากัด ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยใช้ระดบัขอ้มูล

ประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) และเรียงล าดบั (Ordinal scale) 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน โดยลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามวดัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน โดยลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท(Likert)  

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางท่ีท าให้เกิดความพึง

พอใจในการท างานของพนกังานบริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั โดยลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่พนกังานบริษทั เค พี เอ็น กรีน 

เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั โดยไดแ้บบสอบถามสมบูรณ์กลบัคืนจ านวน 78 ชุด จากพนกังานจ านวน

ทั้งส้ิน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 80.41 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉล่ีย ได้แก่ ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ระดบั

ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อย ค่าเฉล่ียระหวา่ง 

2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความ

คิดเห็นมาก และ ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาตร์ของพนกังานบริษทั เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น 

จ  ากัดพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ73.1 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 อายุของพนกังานส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี จ  านวน 53 คนคิดเป็น

ร้อยละ 67.9 รองลงมาคืออายุ 36-45 ปี จ  านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 17.9 อายุ ไม่เกิน 25 จ านวน 9 

คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และอาย ุ45 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั พนกังานส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ  านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาคือ ระดับต ่ากว่า 

ปริญญาตรี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.4 ตามล าดบั พนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 

76.90 รองลงมาคือ รายได้ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 9 ซ่ึงเท่ากบั รายได้

มากกวา่ 40,001 ข้ึนไป จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 9 รายได ้10,000 – 20,000 บาท จ านวน 4 คนคิด

เป็นร้อยละ5.1 และไม่มีพนกังานคนใดเลยรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท ระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ของพนักงานส่วนใหญ่คือ 1-2 ปี จ  านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาคือ ระยะเวลา

ปฏิบติังาน 3-4 ปีจ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 33.3 ระยะเวลาปฏิบติังานมากกว่า 4 ปีจ  านวน 5 คน

คิดเป็นร้อยละ 6.4 และ ระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปีจ  านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 5.1  

2. การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นในปัจจยัจูงใจขอพนักงานในบริษทั ใน

การวิจยัน้ีจ  านวน 78 คน โดยใชค้่าสถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัจูงใจของพนกังานในบริษทั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ี 

( X = 3.14, S.D. = .56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือ 

ด้านโอกาส และความก้าวหน้า ( X = 3.44, S.D. = .54) รองลงมา คือด้านลกัษณะงาน ( X = 3.27, 

S.D. = .44) และดา้นความส าเร็จ ( X = 3.18, S.D. = .44) ตามล าดบั 
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3. การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคืดเห็นในปัจจยัค ้ าจุนขอพนกังานในบริษทั ใน

การวิจยัน้ีจ  านวน 78 คน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานพบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัค ้าจุนของพนกังานในบริษทั ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ( X = 3.16, S.D. = .51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุน

มากท่ีสุดคือ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ( X = 3.66, S.D. = .49) รองลงมา คือด้านความ

มั่นคงในอาชีพ( X = 3.35, S.D. = .52) และด้านเงินเดือน และสวสัดิการ  ( X = 3.19, S.D. = .39) 

ตามล าดบั 

สรุป และอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานในบริษทั เค พี เอน็ กรีน เอน็เนอจี โซลูชัน่ จ  ากดั มีรายละเอียดดงัต่ดไปน้ี 

1. ปัจจยัการจูงใจส าหรับพนักงาน ท่ีสร้างให้เกิดแรงจูงใจ คือการท าให้พนักงาน

ปฏิบติังานแลว้เกิดความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงดา้นท่ีมีความพึง

พอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นโอกาส และความกา้วหน้า รองลงมา คือดา้นลกัษณะงาน  ดา้นความส าเร็จ 

ดา้นความรับผดิชอบ และ  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ตามล าดบั 

1.1 ดา้นลกัษณะงานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั

จากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือ งานท่ีท าอยูมี่ความทา้ทาย และตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

อยูเ่สมอ ซ่ึงเท่ากบั ลกัษณะงานตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย รองลงมาคือ งานท่ีไดรั้บ

มอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ ซ่ึงเท่ากบังานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสม ( = 3.26, S.D. = 

.44) ตามล าดบั 

1.2 ดา้นความส าเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบั

จากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือมีความภาคภูมิใจในการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ท างานท่ี

ไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และผลงานท่ียอมรับ ตามล าดบั 

1.3 ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือ มีอิสระในการท างาน รองลงมาคือ ท างานเสร็จ

ทนัตามแผนการปฏิบติังาน และปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมท างาน ตามล าดบั 

1.4 ด้านการได้รับการยอมรับอยู่ในระดัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ใน
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องคก์รรองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แนวทางการบริหารจดัการ และมีส่วนร่วมใน

การก าหนดระเบียบขอ้บงัคบั ตามล าดบั 

1.5 ดา้นโอกาส และความกา้วหน้า อยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือ ท างานท่ีช่วยส่งเสริมให้มีความรู้เพิ่มข้ึน  

รองลงมาคือ มีโอกาสได้รับการอบรม สัมมนา หรือดูงาน และมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจาก

องคก์รใหศึ้กษาต่อตามสาขาวชิาท่ีท่านปฏิบติังาน ตามล าดบั 

2. ปัจจยัค ้าจุนส าหรับพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงดา้นท่ี

มีความพึงพอใจมส าคญัมากท่ีสุด คือดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน รองลงมาดา้นความมัน่คง

ในอาชีพ ดา้นเงินเดือน และสวสัดิการ ดา้นสถานะทางอาชีพ ดา้นนโยบาย และการบริหาร ดา้นวิธี

ปกครอง และบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 

ตามล าดบั 

2.1 ดา้นนโยบาย และการบริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุนมากท่ีสุดคือ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบมีความชดัเจน 

เท่ ากับ การก าหนดนโยบายท่ีใช้ในการบริหารมีความชัดเจน รองลงมา คือ พอใจงานท่ี

ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย และ พอใจงานท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย ตามล าดบั 

2.2 ด้านความมัน่คงในอาชีพอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุนมากท่ีสุดคือ องค์กรมีความมัน่คง  รองลงมาคือ ต าแหน่ง

งานในปัจจุบนัมีความมัน่คง และองค์กรของมีต าแหน่งหน้าพร้อมท่ีจะท าให้ท่านไดมี้โอกาสกา้สู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามล าดบั 

2.3 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุนมากท่ีสุดคือ ไดรั้บน ้ าใจ และความช่วยเหลือ

จากเพื่อน รองลงมาคือในองค์กรมีความสมคัรสมานสามคัคี และการยอมรับฟังความคิดเห็นของ

เพื่อน ตามล าดบั 

2.4 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุนมากท่ีสุดคือ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ

ท างาน รองลงมาคือ สภาพแวดลอ้มรอบมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน และ ความสะอาดของ

สภาพแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑดี์ เท่ากบั สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการท างาน ตามล าดบั 
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2.5 ดา้นวิธีปกครอง และบงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดับส่ิงท่ีค  ้ าจุนมากท่ีสุด ผูบ้ ังคบับัญชาของท่านมีเหตุผลกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รองลงมาคือ ผูบ้งัคบั บญัชาของท่านมีความยุติธรรมในการปกครองบงัคบั และ

ผูบ้งัคบับญัชาช่วยเหลือแนะน า และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีในเร่ืองงาน ตามล าดบั 

2.6 ดา้นเงินเดือน และสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุนมากท่ีสุดคือ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ซ่ึงเท่ากบั เงินเดือน / 

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบอยู่ในระดบัท่ี รองลงมาคือ สวสัดิการท่ี

ไดรั้บ ตามล าดบั 

2.7 ด้านสถานะทางอาชีพ  อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุนมากท่ีสุดคือ งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีมีเกียรติ และศกัด์ิศรี อยู่

ในระดบัท่ี รองลงมาคือ งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมอยูใ่นระดบัท่ี และงานท่ี

ท าอยูไ่ดรั้บการเผือ่แพร่สู่สาธารณชน อยูใ่นระดบัท่ี ตามล าดบั 

2.8 ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวัอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัส่ิงท่ีค  ้าจุนมากท่ีสุดคือ งานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายส่งผลกระทบ

ต่อวิถีการด าเนินชีวิต เท่ากบั งานท่ีไดรั้บมอบหมายส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

รองลงมาคือ การโยกยา้ยต าแหน่งมีผลกระทบต่อตวัท่าน และครอบครัวอยูใ่นระดบัท่ี ตามล าดบั 

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานในบริษทั เค พี เอ็น 

กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จ  ากดั ในการวิจยัน้ีจ  านวน 78 คน โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉล่ีย  และค่า

เบ่ียงเบนมารตรฐาน (S.D.) พบวา่ระดบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ของพนกังานในบริษทั ในภาพรวม อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัจาก

ค่าเฉล่ีย 3 ล าดับ ส่ิงท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือ มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานภายในองค์กรโดยรวม รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในองค์กรท่ีได้มีส่วนช่วยในการ

พฒันาประเทศ และมีความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหอ้งคก์รมีความกา้วหนา้ ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาซ ้ าในเร่ืองน้ี โดยเวน้ระยะห่างประมาณ 1 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกและทศันคติของแต่ละคน ท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้

ตามเวลาและสภาพแวดล้อม  ห รือแม้แต่ เม่ือมีการเป ล่ียนแปลงโครงส ร้างห รือ
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ผูบ้งัคบับญัชาระยะหน่ึง รวมถึงควรมีการศึกษาความพึงพอใจในเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

เช่น การส่ือสารภายในองค์กร การน านโยบายไปปฏิบติั เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้การศึกษา

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน รวมถึงควรแบ่งกลุ่มพนักงานระหว่างสานักงาน และหน่วยงาน

ก่อสร้าง จะทาใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีแทจ้ริงมากกวา่ท่ีศึกษาในภาพรวมอยา่งเดียว 

2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ท าให้มีขอ้จ ากดัสา

หรับการวิเคราะห์ผลท่ีได้รับ เพื่อให้การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้ง 

และครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน การวิจยัคร้ังต่อไปควรใช้วิธี

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถามดว้ย โดยกระจายสอบถามใน

ทุกระดบัต าแหน่งงาน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต  มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟของ

นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต และเพื่อศึกษาปัจจยัส าคญัในการ

ตดัสินใจบริโภคกาแฟได้ใช้การสุ่มแบบบังเอิญจากนักศึกษา 60 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มนกัศึกษา จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมามีแบบสอบถามท่ีมี

ขอ้มูลสมบูรณ์ 60 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.0  สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย  มีอายุระหวา่ง 18-20 ปี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5,000-15,000 บาท   มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน 3-4 คน 

ทางดา้นพฤติกรรมการบริโภคพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกด่ืมกาแฟร้านกาแฟอเมซอน  

เลือกบริโภคกาแฟป่ัน รสชาติกาแฟท่ีด่ืมคือเอสเปรสโซ่  รับประทานกาแฟคู่กบัเบเกอร่ี โดยเหตุผล

คือชอบบรรยากาศภายในร้าน บริโภค 2คร้ัง/สัปดาห์  ส่วนใหญ่บริโภคในเวลากลางวนั  โดยมี

ค่าใชจ่้าย 61-80 บาท  ส่วนมากนิยมด่ืมในร้าน   

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิตผูต้อบแบบสอบถามเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาด โดยเรียงล าดบัคามส าคญัของปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่ มีกาแฟให้เลือกหลากหลายชนิด 

มีเบเกอร่ีจ าหน่ายควบคู่ภายในร้าน ราคาของกาแฟเหมาะสมกับคุณภาพกาแฟแล้ว  บรรยากาศ

ภายในร้านชวนใหด่ื้มกาแฟ  มีโปรโมชัน่แลกซ้ือสินคา้ของทางร้าน 

 

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 ด่ืมคือ 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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บทน า 

             จากอดีตถึงปัจจุบนัเปล่ียนไปมาก มีการน ากาแฟมาสร้างประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง 

กาแฟสร้างทั้งเงินมหาศาลและงานให้กบัมนุษย ์สร้างความพึงพอใจ สร้างสังคมสัมพนัธภาพอนัดี

ให้กบัมนุษยช์าติ จะเห็นวา่ไม่มีแมแ้ต่วนัเดียวเลยท่ีมนุษยไ์ม่บริโภคกาแฟ ซ่ึงไม่ทางตรงคือการด่ืม

กาแฟทั่วๆไป หรือไม่ก็ทางอ้อมซ่ึงมีกาแฟเป็นส่วนผสมอยู่ดังนั้นจะเห็นว่าเราสัมผสักาแฟอยู่

ตลอดเวลาของการด ารงชีวติไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ถึงแมบ้างท่านจะไม่ชอบกาแฟแต่สักวนัก็ตอ้งได้

บริโภคกาแฟโดยไม่รู้ตวั เหตุเพราะกาแฟเขา้ไปเป็นส่วนผสมอยูใ่นหลากหลายผลิตภณัฑด์งักล่าว 

              จะเห็นวา่กาแฟใหป้ระโยชน์อยา่งมหาศาลกบัมนุษยน์อกจากจะมีประโยชน์และรสชาติท่ีมี

อยูใ่นตวั ยงัสร้างงาน สร้างเงินและอ่ืนๆอีกมากมายหลายอยา่ง 

              ดงันั้น กาแฟ จึงถูกยกให้เป็นพืชเศรษฐกิจอนัดบัตน้ๆ ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัโลกมนุษยแ์บบ

ไม่มีท่ีส้ินสุดและไม่มีวนัหมด และนบัวนัจะส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆตามสมยันิยมของคนรุ่นใหม่ ท่ีมี

การน ากาแฟไปประยุกต์เป็นรูปแบบต่างๆออกไป เพื่อพฒันาการให้สอดคล้องกบัยุคสมยัใหม่ 

ความนิยมในกาแฟนับวนัมีแต่จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากอดีตสู่ปัจจุบนั และในอนาคตต่อไปอีกชั่ว

นิ รั น ด ร                                                           ( ท่ี ม า  :  kkp_phung@hotmail.com 

/http://student.nu.ac.th/phung/coffee9.html ) 

            ตลาดและแนวโน้มธุรกิจกาแฟของประเทศไทยตลาดผลิตภณัฑ์กาแฟมีแนวโน้มเติบโตดี

อย่างต่อเน่ืองในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา จนปัจจุบันมีมูลค่าตลาดมากถึง 29,000 ล้านบาท จึงมี

ผูป้ระกอบการหลายรายเขา้มาลงทุนในธุรกิจกาแฟ พร้อมกบัทุ่มงบประมาณเพื่อช่วงชิงส่วน แบ่ง

ตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมในการบริโภคของชาวไทยท่ีไดห้ันมาบริโภค เคร่ืองด่ืมกาแฟเพิ่ม

มากข้ึน โดยเฉพาะ อยา่งยิ่งในกลุ่มผูบ้ริโภคสมยัใหม่ จึงท า ให้ประเทศไทยไดรั้บความสนใจจาก

นักลงทุนชาวต่างชาติหลายรายในการเข้ามาประกอบธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั้ ง

บริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศไทยเองท่ีมีกิจการเก่ียวข้องกบักาแฟธุรกิจร้านอาหาร    การบริโภค

กาแฟของคนไทยในขณะน้ียงัถือวา่มีปริมาณนอ้ยโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 0.5 กก./คน/ปี เท่านั้น เม่ือ

เทียบกบัชาวต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกาท่ีด่ืมกาแฟเฉล่ียประมาณ 2.0 และ 4.5 กก./

คน/ปี ตามล าดบั ดงันั้นโอกาสในการขยายตวัเติบโตของธุรกิจกาแฟในประเทศไทยยงัมีไดอี้กมาก

(ท่ีมา: http://coffeemixed.wordpress.com) 

http://coffeemixed.wordpress.com/
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 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ 

3. เพื่อน าขอ้มูลจากการศึกษาท่ีไดรั้บไปประยกุคใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 สมมุติฐาน 

1. ปัจจยัดา้นภูมิหลงัของประชากรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

2.  ปัจจยัดา้นการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

ขอบเขตการวจัิย                                                                                                                                                                                                                 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่ (นกัศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต(                                                                                                 

การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟโดยจะก าหนดกลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาโดย

เนน้กลุ่มนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ( Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation ) 

            Maslow เช่ือวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใชแ้นวโนม้ของ

บุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะท าใหชี้วติของเขาไดรั้บความตอ้งการ ความปรารถนา และไดรั้บ

ส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงท่ีจะกล่าววา่กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหวัใจของ

ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเช่ือวา่มนุษยเ์ป็น “สัตวท่ี์มีความตอ้งการ” (wanting animal) 

และเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดบัขั้นความ

ตอ้งการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความพึง
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พอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของ

มนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่างๆ อยูเ่สมอ  

          Maslow กล่าววา่ความปรารถนาของมนุษยน์ั้นติดตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ี

จะเรียงล าดบัขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั  

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) 

Maslow เรียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้นต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงัน้ี  

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )  

2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )  

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )  

4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )  

5. ความต้องการทีจ่ะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs )  

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโล มีการเรียงล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นต ่าสุดจะตอ้งไดรั้บ

ความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผา่นพน้ไปสู่ความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นสูงข้ึนตามล าดบั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

           ในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติ

หลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นจะช่วยใหน้กัการตลาดมองเห็นช่อง

ทางการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

ขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ                                                                  

1( การท าใหเ้กิดความตอ้งการ                                                                                                                                            

2( การแสวงหาขอ้มูล                                                                                                                                                         

3( การประเมินทางเลือก                                                                                                                                                   

4( การตดัสินใจซ้ือ                                                                                                                                                               

5( ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
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             แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ช้ีใหเ้ห็นประเด็นความแตกต่างของรูปแบบของ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นผูว้จิยัจึง

น าเอาแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากประเด็นความ

แตกต่าง อาจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)  

 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคม อาจจะเพิ่มขนาดตลาดบางส่วน ลดขนาดของ

ตลาดบางส่วน หรือช่วยไรการสร้างตลาดใหม่ๆ ดงันั้นการเขา้ใจถึง ส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคมทั้งใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ดา้นประชากรศาสตร์ และดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงท่ีจา

เป็นสาหรับธุรกิจในปัจจุบนั หากสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่

คู่แข่งยอ่มเปิดโอกาสใหส้ามารถนามาก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดดี้กวา่และสามารถชนะใจ

ผูบ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด (อรชร มณีสงฆ.์2552(  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา

ใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาก่อนแลว้

และมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระทาดงักล่าว (ธงชยั สันติวงษ,์2549(ดงัน้ี  

 การศึกษาแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีกอยา่ง

หน่ึงวา่ S-R Theory เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิด

ส่ิงกระตุน้ (S-Stimulus) ท่ีทาใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดของผู ้

ซ้ือ (Buyer’s black box) และทาใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้จึงมีผลทาใหเ้กิดการปฏิบติัตอบสนอง 

(R-Response)  

 1( ส่ิงกระตุน้ (S-Stimulus) สามารถเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายและจากส่ิงกระตุน้

ภายนอกซ่ึงถือวา่เป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการบริโภคสินคา้ (Consumer Motive) สาหรับส่ิงกระตุน้

ภายนอกและส่ิงกระตุน้ภายในซ่ึงส่ิงกระตุน้ภายนอก ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ (ศริวรรณ เสรีรัตน์

,2541(  

 1.1( ส่ิงกระตุน้ภายนอก  

             1.1.1( ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  
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ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึง

ประกอบดว้ย  

 ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถเสนอขายใหก้บัตลาดเพื่อเรียกร้องความสนใจ

และความเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์การใชห้รือเพื่อบริโภคเป็นส่ิงท่ีสนองความจาเป็นและความ

ตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย ตวัสินคา้และบริการ ตราสัญลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การใช้

เทคโนโลย ี 

 ราคา (Price) คือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีแสดงออกมาในรูปของจานวนเงิน การ

ก าหนดราคามีวธีิการดงัน้ี  

- การตั้งราคาต ่ากวา่ราคาตลาด  

- การตั้งราคาสูงกวา่ราคาตลาด  

- การตั้งราคาเท่ากบัราคาตลาดทัว่ๆไป  

             ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมการนาผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดไวอ้อกสู่ตลาด

เป้าหมาย ในส่วนประสมน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสถานท่ีจาหน่ายอยา่งเดียว แต่เป็นการพิจารณาว่า

จะจาหน่ายผา่นคนกลางต่างๆอยา่งไรและมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งไร  

ส่วนประสมในการจดัจาหน่ายประกอบดว้ย  

 - ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) กล่าวคือ กิจกรรมในดา้นการตลาดโดยมี

วตัถุประสงค์หลกัคือการปรับปรุง การโยกยา้ย การขนถ่าย การส่ือขอ้ความ การดาเนินการด้าน

อรรถประโยชน์สูงสุดเก่ียวกบัเวลา สถานท่ี และค่าใชจ่้าย  

 - การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ี เก่ียวข้องกับการ

เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม หรือ การขนส่งและการเก็บ

รักษาตวัสินคา้ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจาหน่ายของธุรกิจนั้น  

 การส่งเสริมตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้ดัจาหน่ายและตลาด

เป้าหมาย เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
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พฤติกรรมการซ้ือการส่งเสริมตลาดอาจทาได4้แบบดว้ยกนั เรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริมตลาด 

หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ย  

 -การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบการให้ข่าวสารเก่ียวกับสินค้า บริการหรือ

ความคิด โดยไม่ใชบุ้คคลและตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เพื่อจูงใจโดยหวงัผลทางดา้นยอดขาย และสามารถ

ระบุผูเ้ป็นเจา้ของช้ินงานโฆษณานั้นได ้ 

 -การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) หมายถึงการใช้พนักงานขาย ซ่ึงจะทาหน้าท่ี

ผูแ้ทนของบริษทัท่ีไปพบผูท่ี้คาดหวงั โดยมีวตัถุประสงค์ว่าจะเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูท่ี้

คาดหวงัใหเ้ป็นลูกคา้  

 -การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง การจูงใจท่ีเสนอคุณค่าพิเศษ หรือการจูง

ใจผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค คนกลาง หรือหน่วยงานขาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการสร้างยอดขาย

ในทนัที เช่น คูปองส่วนลด ของแถม การชิงโชค การแลกซ้ือ เป็นตน้  

 -การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) หมายถึง การ

ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติ ความน่าเช่ือถือ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดแก่องค์กรกบักลุ่ม

ต่าง ๆ อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มต่าง ๆ และให้ขอ้มูลดา้นบวกเก่ียวกบัธุรกิจ 

เช่น การใหส้ัมภาษณ์ การจดันิทรรศการ การเป็นสปอนเซอร์ การตีพิมพเ์อกสาร เป็นตน้ 
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 กรอบความคิดในการวจัิยตลาด 

           ตวัแปรตน้ 

ปัจจยัทางดา้นภูมิหลงัของผูบ้ริโภค 

เพศ 

อาย ุ

รายได ้

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

                                                                                              

                                                                                     

                    ปัจจยัดา้นการตลาด 

                                                                                           

ดา้นผลิตภณัฑ ์                                       

ดา้นราคา                                                                     

ดา้นการบริการ                                                

ดา้นสถานท่ี                                                        

ดา้นการส่งเสริมการตลาด                                                                                                                                                       

 

3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประกรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  

 กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป โดยเลือกสุ่มจากกลุ่มนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน  600  คน โดยแบ่งเก็บแบบสอบถาม

ภายในคณะบริหารธุรกิจทั้งหมดดว้ยการเก็บตวัอยา่งจ านวน 60 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญการ

ตวัแปรตาม 

การตดัสนิใจเลอืกบริโภคกาแฟของนกัศกึษา

คณะบริหารธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรังสติ 
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ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง นอกจากจะเลือกใช้ตารางของ Yamane แลว้ยงัอาจจะหาขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณใชสู้ตรของ Yamane ดงัน้ี   ขอ้สรุปของ Yamane   n    =  

21 Ne

N

  

  เม่ือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N แทน ขนาดของประชากร 

   e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ียอมรับได ้(Sampling 

Error)ในท่ีน้ีก าหนดใหไ้ม่เกิน .05 

 

วธีิท า เม่ือ   N = 600 หน่วย และ e =      0.05 

     n = 
600

1+600 x (0.05)2 

     = 240 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัคร้ังน้ีจ  าแนกออกเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัน้ี                                 

ตวัแปรอิสระ  ก าหนดไว ้2 ปัจจยัไดแ้ก่ 

ปัจจัยทางด้านภูมิหลงัของผู้บริโภค 

        -    เพศ 

        -    อายุ 

        -    รายได ้

        -    จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
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 ปัจจัยด้านการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นการบริการ 

- ดา้นสถานท่ี 

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ตัวแปรตามได้แก่    

การตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยการตลาด 

              ในการวจิยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 60 ชุดโดยแต่ละ

ชุดจะประกอบดว้ย 5 ส่วน มีทั้งหมด จ านวน 43 ขอ้ 

 ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามให้นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต  ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนที ่2แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟสดจ านวน 9 ขอ้ 

ส่วนที ่3แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี  ดา้นส่งเสริมการตลาด จ านวน 25 

ขอ้ ก าหนดการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัโดยก าหนดการให้คะแนนดงัน้ี                                                                          

ระดบัท่ี  5  หมายถึง  ระดบัความส าคญั มากท่ีสุด                                                                     

ระดบัท่ี   4 หมายถึง  ระดบัความส าคญัมาก                                                                                  

ระดบัท่ี               3           หมายถึง  ระดบัความส าคญั ปานกลาง                                                              
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ระดบัท่ี  2  หมายถึง  ระดบัความส าคญั นอ้ย                                                                             

ระดบัท่ี   1 หมายถึง  ระดบัความส าคญั นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที ่4  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนที ่5 แบบสอบถามให้เขียนขอ้เสนอแนะ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดม้าทุกฉบบัและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์ 

2. ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSSVersion 24.0 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

           สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่การหาค่าแจกแจง

ความถ่ี การหาค่าร้อยละการหา ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.การวเิคราะห์ข้อมูล 

             การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใชเ้พื่อวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 

(means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่ม

ตวัอยา่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1. ใชอ้ธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้

และสถานภาพ โดยแจกแจงเป็น ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

2. ใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยการหา ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1148 
 

 

1. สมมติฐานข้อที ่1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ,รายได,้ จ านวนสมาชิก ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟท่ีแตกต่างกนั 

1.1 เพศกบัการตดัสินใจซ้ือ ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-Test 

1.2 อาย ุ รายได ้และจ านวนสมาชิกในครอบครัวกบัการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ ใชก้าร

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test 

2. สมมติฐานข้อที ่2 คือ การตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ คือการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภตกาแฟโดยใชก้ารวเิคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

            ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

            ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

43.3 มีอายรุะหวา่ง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ มีอายรุะหวา่ง 21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 

28.3  และ 24-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระหวา่ง 26 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 15.0  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 5,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.7  รองลงมารายไดม้ากกวา่ 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

26.7 รายได ้15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3  และรายได ้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 13.3   มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน 3-4 คนคิดเป็นร้อยละ 38.3  รองลงมาจ านวน 4-6 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.3   และจ านวน 4-6 คนข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 18.3  และจ านวน1-2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.0 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .878a .771 .603 .50062 
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ค่า R คือระดบัความสัมพนัธ์  

             พบตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก มีค่า R. = .878  โดยมี

ความสามารถพยากรณ์ เท่ากบั R2. = .771 หรือร้อยละ 77  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.754 25 1.150 4.589 .000b 

Residual 8.521 34 .251   

Total 37.275 59    

ค่า F มีค่า 4.589      ค่า Sig มีค่า .000 

              โดยรวมพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟ

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.505 1.062  2.359 .024 

Product1 .069 .128 .082 .539 .594 

Product2 -.008 .140 -.010 -.054 .957 

Product3 .056 .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 

 

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า  

         ด้านผลติภัณฑ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

         ด้านบริการมีนัยส าคัญทางสถิติ     

         Service 2  คือ  มีอาหารจ าหน่ายควบคู่ภายในร้านมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภค

กาแฟ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

         Service 3 คือ มีพนกังานท่ีมีความรู้ในเร่ืองของกาแฟคอยแนะน ามีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

         Service 4 คือ มีบริการส่งนอกสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

         ด้านราคาไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

         ด้านสถานทีม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 

         Place 2 คือ สถานท่ีตั้งร้านสะดวกแก่การไปใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

บริโภคกาแฟ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

        Place 3 คือ ตกแต่งร้านทนัสมยัมีเอกลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

       สรุปผลจากการวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดบั

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 600 คน โดยใชว้ธีิการแจก

แบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม 

         ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีอายรุะหวา่ง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

36.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.70  มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวน 3-4 คนคิดเป็นร้อยละ 38.3  

ผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการทดสอบสมมติฐาน            

         การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกบริโภคกาแฟอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่   

          Service 2  คือ  มีอาหารจ าหน่ายควบคู่ภายในร้านมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

บริโภคกาแฟ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

         Service 3 คือ มีพนกังานท่ีมีความรู้ในเร่ืองของกาแฟคอยแนะน ามีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

         Service 4 คือ มีบริการส่งนอกสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

         Place 2 คือ สถานท่ีตั้งร้านสะดวกแก่การไปใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

บริโภคกาแฟ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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        Place 3 คือ ตกแต่งร้านทนัสมยัมีเอกลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอจัฉรียาเทศสีหา(2551( ไดท้  าการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อการ

ซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขาประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรี พบวา่การตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขาประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรีในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการรองลงมาคือดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้น

การส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลางผูบ้ริโภคท่ีมีเพศอายรุะดบัการศึกษาอาชีพและรายได้

ต่างกนัการตดัสินใจซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรดโฮมโปรสาขาประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรีไม่

แตกต่างกนั            

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังนี้ 

         จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ระดบัปริญญาตรี

จ านวนหน่ึงท่ีไม่นิยมบริโภคกาแฟงานวจิยัในคร้ังต่อไปผูว้จิยัขอเสนอแนวความคิดวา่ควรท าการ

วจิยัถึงสาเหตุวา่เพราะเหตุใดนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ระดบัปริญญาตรี

จ านวนนั้นจึงไม่นิยมบริโภคกาแฟ และตอ้งใชว้ธีิใดในการชกัจูงใหก้ลุ่มนั้นหนัมาบริโภคกาแฟ 

หรือผูท่ี้บริโภคกาแฟอยูแ่ลว้แต่นอ้ยหนัมาบริโภคกาแฟสดกนัมากข้ึน 

       เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพิจารณา พฒันา ปรับปรุง การผลิตใหมี้คุณภาพท่ีตรงความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
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เอกสารอ้างองิ 

สมเกยีรติ เป็งโต (2547) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน
กาแฟวาว ีในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปาณชนกโพธิสุนทร(2549( ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

สายสมรแกนางได้ท าศึกษา (2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคกาแฟสดนม
สดและเบเกอร่ี 

อจัฉรียาเทศสีหา(2551) ไดท้  าการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟ
ฟ่ีโรดโฮมโปรสาขาประชาช่ืนจงัหวดันนทบุรี 

นายธเนศแกล้วกล้า(2549) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนร้านกาแฟสดบริเวณดา้นหนา้
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC) ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ช้ันปีที ่4 มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

กานดา ศรีทอง, อารีวรรณ คลองบ่อ, วรเทพ ยอดด าเนิน 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผูบ้ริหาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
เฉลมิพร เยน็เยือก 

หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ( Survey  Research) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ทศันคติของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัรังสิตต่อการเลือกอาชีพในยุคประชาคม

อาเซียน (AEC) และศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพโดยก าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างดว้ยวิธีการของ Yamane ไดน้ักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 370  

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามเชิงส ารวจ ซ่ึงจะประกอบดว้ย ส่วนท่ี 

1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัความตอ้งการท่ีมีผลต่อการเลือก

อาชีพ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ค่าตอบแทน ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

และดา้นเพื่อนร่วมงานและส่วนท่ี 3แบบสอบถามดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ และวิเคราะห์

โดยเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานอธิบาย ร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และมีการ

ทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใชค้่าT-Test, One way ANOVA และ Regression 

Analysisวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.5  

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-22ปี  เป็นนกัศึกษา

กลุ่มคณะวชิาเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยพบวา่มีเกรดเฉล่ียสะสม อยูใ่นช่วง 2.51 - 3.00 รายได1้5, 001 

- 20,000 บาท 

ส่วนผลของการศึกษาดา้นต่างๆในงานวจิยัท่ีส่งผลต่อการต่อการเลือกอาชีพในยคุประชาคมอาเซียน 

(AEC( พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัเก่ียวกบัทศันคติในการเลือกอาชีพในทุกๆดา้นในระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกนั 
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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. 

บทน า 

ในปีน้ีประเทศไทยของเราไดเ้ขา้สู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอยา่งเป็นทางการ โดย
มีจุดเร่ิมต้นท่ีประเทศไทยนั้ นได้ร่วมมือกันก่อตั้ งเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
วฒันธรรม กบัประเทศเพื่อนบา้นในแถบภูมิภาคเดียวกนัโดยในคร้ังแรกตั้งแต่ปี พ.ศ 2504 แต่ก็ยงั
ไม่ไดจ้ดัตั้งกนัส าเร็จก็มีเหตุให้ตอ้งหยุดติการก่อตั้งลงในไม่ช้าจนในท่ีสุดในส้ินปี พ.ศ 2558  เราก็
ไดร่้วมมือกนัเขา้สู่AECอีกคร้ังโดยมีช่ือวา่  สมาคมประชาชาติแห่งตะวนัออกเฉียงใต(้Association 
of South East Asian Nations : ASEAN) ส่ิงท่ีประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในคร้ังน้ี คือการได้
ขยายฐานเศรษฐกิจ และมีโอกาสเพิ่มมากข้ึน จากการรวมเป็นหน่ึงเดียวของแต่ละประเทศ ในส่วน
ของภาษีท่ีจะลดลงตามมาจะช่วยในดา้นการคา้ส่งระหวา่งประเทศให้แก่กนั บรรดาผูผ้ลิตหรือนกั
ธุรกิจก็จะส่งสินคา้ไปขายในตลาดท่ีกวา้งข้ึนน้ี ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็จะมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
มากข้ึนในการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีราคาถูกลงด้วยความท่ีไทยตั้ งอยู่ในจุดก่ึงกลางบนภาคพื้น
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แผ่นดินใหญ่อาเซียน ย่อมไดรั้บประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งท่ีจะเพิ่มข้ึนในอาเซียน
และระหวา่งอาเซียนกบัจีน 

ต่อมาประเทศสมาชิกอาเซียนไดจ้ดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ดา้นคุณสมบติัในสาขา
วชิาชีพต่างๆท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนมีศกัยภาพและมีความพร้อม เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
เขา้ไปท างานและจดัตั้งธุรกิจต่างๆ และการเดินทางเขา้ไปใหบ้ริการในต่างประเทศของบุคลากร
วชิาชีพ ปัจจุบนัไดล้งนาม MRA ไว8้ สาขา ดว้ยกนัซ่ึงไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล นกับญัชี 
นกัส ารวจ สถาปนิก วศิวกร และบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว โดยมีการใหภ้าครัฐและภาคเอกชนได้
ร่วมมือกนัในการจดัสรร ฝึกฝน ใหค้วามรู้แก่เยาวชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 

ปัญหาท่ีส าคญัคือในภาพรวมประเทศไทยภายในอนาคตอนัใกลน้ี้อาจจะเกิดภาวะขาด
แคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือของคนในกลุ่มอาชีพทั้ง 7 นั้น ผูท่ี้จบจากสายวชิาชีพดงักล่าว
จะสามารถมัน่ใจไดว้า่ไม่มีใครท่ีอาจจะตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มากมารองรับทั้งในไทย และใน
ประเทศอาเซียน ซ่ึงในส่วนของสายอาชีพอ่ืนๆจะมีผลทั้งดา้นบวกและลบต่อนกัศึกษาปริญญาตรี 
จากการหลัง่ไหลเขา้มาท างานในประเทศไทยของคนในอาเซียนดว้ยกนั หรือการไปท างานใน
ต่างประเทศของคนไทย ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหาการวิจยัการเลือกประกอบอาชีพของนกัศึกษา
ปริญญาตรีในปัจจุบนัท่ีจะตอ้งแข่งขนักนัในหลายๆดา้นทั้งความสามารถทางภาษา ประสบการณ์ 
ความรู้ ทกัษะความเช่ียวชาญ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาทศันคติของนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิตต่อการเลือกอาชีพ 

2.  ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4มหาวทิยาลยัรังสิต 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ คณะท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม และรายไดข้องนกัศึกษามีผลต่อ

ทศันคติการเลือกอาชีพในยคุประชาคมอาเซียน (AEC) 

2. ปัจจยัดา้นความตอ้งการ ลกัษณะงานค่าตอบแทนและสวสัดิการความกา้วหนา้ในอาชีพและความ

มัน่คงในการท างานเพื่อนร่วมงานส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีตั้งของท่ีท างานมีผลต่อทศันคติการเลือก

อาชีพในยคุประชาคมอาเซียน (AEC) 
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ประโยชน์ของผลการวจัิย 
1. ทราบถึงทศันคติของนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิต ต่อการเลือกอาชีพ 

2. ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

กรอบแนวความคิด 

ในการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพในยคุประชาคมอาเซียน (AEC) ของ

นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิตประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

                 ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.เกรดเฉล่ียสะสม 

4.คณะท่ีก าลงัศกึษา 

5.รายได้ของนกัศกึษา 

ทศันคติการเลือกอาชีพในยุค

ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 
ปัจจัยด้านความต้องการ 

1.ลกัษณะงาน 

2.ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

3.ส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีตั้งของท่ี

ท างาน 

4.เพื่อนร่วมงาน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

วิธีด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงมุ่งท่ีจะศึกษาทศัคติของของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิตคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิตจ านวน 370 คน 
 
วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวดัระดับการตดัสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิต โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงลกัษณะ
ค าถามจะเป็นแบบหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) ประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบั 
เพศ อาย ุเกรดเฉล่ียสะสม คณะท่ีก าลงัศึกษา และรายได ้

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค าถามขอ้ท่ี 1 เพศ คือ เพศชายและหญิง โดยใช้มาตรการวดัขอ้มูลประเภท นามบญัญติั (Nominal 
Scale) 

ค าถามขอ้ท่ี 2 อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ค าถามขอ้ท่ี 3 เกรดเฉล่ียสะสมใช้มาตรการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) แบ่งเป็น 4 
กลุ่มดงัน้ี    ต ่ากวา่ 2.00,2.01-2.50,2.51-3.50และ 3.51 ข้ึนไป 

ค าถามขอ้ท่ี 4 คณะท่ีก าลงัศึกษา ใชม้าตรการวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) แบ่งเป็น5 
กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  , กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย,ีกลุ่มคณะวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,กลุ่มคณะวชิาศิลปะและการออกแบบ และ 
กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุรกิจ: วิทยาลัยรัฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี วิทยาลัยการ
ท่องเท่ียวและการบริการ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

ค าถามขอ้ท่ี 5 รายไดต่้อเดือนของนกัศึกษา ใชม้าตรการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังน้ี คือ 5,000 - 10,000, 10,001 – 15,000,15,001 – 20,000,20,001-30,000 และ 
มากกวา่ 30,000 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจยัความต้องการท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ 
ได้แก่ ด้านลกัษณะงาน ค่าตอบแทน ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเพื่อนร่วมงาน ใช้ระดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั  
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ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัรังสิต ใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั  

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

แหล่งข้อมูล (Source of Data) การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC( ของ
นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 370 
ตวัอย่าง เม่ือผูว้ิจยัไดร้วบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว้ ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ของแบบสอบถาม เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

2.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีมีผู ้รวบรวมไวท้ั้ ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนไดแ้ก่ หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์และ รายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ร้อยละ (Percentage( ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุเกรดเฉล่ียสะสม คณะท่ีก าลงัศึกษา และรายได ้

ค่าเฉ ล่ีย (Mean( ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D( ใช้วิ เคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถาม เก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัปัจจยัความตอ้งการท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใช้อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอย่างในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

1.ใช้อธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ เกรดเฉล่ีย กลุ่ม

คณะและ รายได ้โดยแจกแจงเป็นค่าร้อยละ (percentage) 

2.ใช้อธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อายุ โดยแจกแจงเป็น

ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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3.ใช้อธิบายข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC) ของ

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้ นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยแจกแจงเป็นค่าเฉล่ีย (means) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมติฐานต่างๆท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันัยส าคญัทาง

สถิติ 0.05 ดงัน้ี 

1.สมมติฐานขอ้ท่ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อายุ เกรดเฉล่ียสะสม คณะท่ีศึกษา 

และรายไดข้องนกัศึกษามีผลต่อทศันคติการเลือกอาชีพในยคุประชาคมอาเซียน (AEC) 

1.1 เพศใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test 

 1.2 อาย ุใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ การวเิคราะห์การถดถอย (regression analysis) 

1.3  เกรดเฉล่ียสะสม คณะท่ีศึกษา และรายได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

way analysis of variance (ANOVA) : F-test 

2.สมมติฐานขอ้ท่ี2 ปัจจยัด้านความตอ้งการ คือ ด้านลกัษณะงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ด้านส่ิงแวดล้อมและสถานท่ีตั้ ง ด้านเพื่อนร่วมงาน และทัศนคติท่ีมีต่อการเลือกอาชีพในยุค

ป ระช าค ม อ า เซี ยน  (AEC)ใช้ ก าร วิ เค ร าะ ห์ ค่ าส ถิ ติ แบ บ  ก ารวิ เค ร าะ ห์ ก ารถ ด ถ อ ย 

(regression analysis) 

 
ผลของการวจัิย 

ตอนท่ี 1ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์โดยเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นร้อยละจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นเพศมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จ านวน 230 คนคิดเป็นร้อยละ 62.2 และ
เป็นเพศชาย 140 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 

ปัจจยัด้านอายุพบว่าส่วนใหญ่ มี22 ปีมีจ านวน 216คนคิดเป็นร้อยละ 58.1รองลงมาคือ 21ปี มี
จ  านวน 71คน คิดเป็นร้อยละ 19.2และน้อยท่ีสุดคือ 25 ปี มีจ  านวน 2 คนคนคิดเป็นร้อยละ 0.5 
ปัจจยัดา้นเกรดเฉล่ียสะสม ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่ มีเกรดเฉล่ียสะสม อยู่ในช่วง 2.51 - 3.00 มี
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จ านวน 204 คนคิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ 3.01 - 3.50 มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 
และนอ้ยท่ีสุดคือ 3.51 ข้ึนไป มีจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 8.1 

ปัจจยัดา้นคณะ ผลการวิจยัพบวา่ส่วนมากคือ กลุ่มคณะวชิาเศรษฐกิจและธุรกิจ มีจ  านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ25.1 รองลงมาคือ กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ  านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 และน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ มีจ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.1 

ปัจจยัดา้นรายได ้ผลการวจิยัพบวา่ ส่วนใหญ่ คือ 15,001 - 20,000 บาทมีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.2 รองลงมาคือ 10,001 - 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.2และน้อยท่ีสุดคือ มากกว่า 30,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ7.3 

ตอนท่ี 2ผลการวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยความต้องการท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพโดยเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

องคป์ระกอบปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.1 

เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า ความเจริญก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉ ล่ียสูงสุดท่ี 

4.4(S.D.0.77( รองลงมาคือ งานท่ีเลือกมีความเป็นอิสระ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.4(S.D.0.654( และนอ้ยท่ีสุด

คือ งานทีเลือกมีเวลาในการปฎิบติังานท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียท่ี 3.9(S.D.0.801( 

องค์ประกอบปัจจยัด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อการเลือก
อาชีพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.1เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ หน่วยงานท่ีเลือก
ประกอบอาชีพให้เงินเดือนเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.5833 (S.D. 
0.60848( รองลงมาคือ หน่วยงานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีโบนสัประจ าปีให้มีค่าเฉล่ียท่ี 4.3687 (S.D. 
0.78944( และนอ้ยท่ีสุดคือ หน่วยงานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีการสนบัสนุนดา้นการ พฒันาความรู้ 
ความสามารถ ฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียท่ี 3.3864 (S.D. 0.64019( 

องค์ประกอบปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมและสถานท่ีตั้งท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อการเลือก
อาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.9เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ หน่วยงานท่ี
เลือกมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและรวดเร็วในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.17(S.D. 1.047( 
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รองลงมาคือ หน่วยงานท่ีเลือกมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอกมีค่าเฉล่ียท่ี 
4.03(S.D.0.706( และนอ้ยท่ีสุดคือ สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียท่ี 3.49(S.D. 1.08( 

องคป์ระกอบปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.1เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ งานท่ีเลือกมีเพื่อนร่วมงานท่ีไม่
เก่ียงกนัท างาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.3(S.D.0.571( รองลงมาคือ งานท่ีเลือกมีเพื่อนร่วมงานท่ีท าใหมี้
ความสุขในการท างานมีค่าเฉล่ียท่ี 4.3(S.D.0.803( และนอ้ยท่ีสุดคือ งานท่ีเลือกมีวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีเนน้เร่ืองความสามคัคีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียท่ี 3.9 (S.D.0.809( 

ตอนท่ี 3ผลการวเิคราะห์ทศันคติท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพโดยเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น
ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

องคป์ระกอบปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการ

เลือกอาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.2เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ งานท่ี

เลือกท าใหท้่านมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.43(S.D.0.692( รองลงมาคือ 

งานท่ีเลือกช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติของท่านมีค่าเฉล่ียท่ี 4.35(S.D.0.728( และนอ้ยท่ีสุดคือ งานท่ี

เลือกท าใหท้่านเกิดการพฒันาและมีความคิดสร้างสรรค ์มีค่าเฉล่ียท่ี 3.89(S.D.1.074( 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ คณะท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม และรายได้

ของนกัศึกษามีผลต่อทศันคติการเลือกอาชีพในยคุประชาคมอาเซียน (AEC) 

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีไม่มีผลต่อทศันคติการเลือกอาชีพใน

ยุคประชาคมอาเซียน (AEC(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ( t=2.195, sig = 0.868 อายุไม่ มี

ความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า F = 0.108และมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ร้อยละ 17เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกันมีไม่มีผลต่อทศันคติการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน 

(AEC(ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ( f=0.5, sig = 0.683(คณะท่ีแตกต่างกนัมีไม่มีผลต่อทศันคติการเลือก

อาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC(ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ( f=0.5, sig = 0.683(รายไดท่ี้แตกต่าง
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กนัมีไม่มีผลต่อทศันคติการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC(ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ( 

f=1.018, sig = 0.398( 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความตอ้งการ ลกัษณะงานค่าตอบแทนและสวสัดิการความกา้วหน้าใน

อาชีพและความมัน่คงในการท างานเพื่อนร่วมงานส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีตั้งของท่ีท างานมีผลต่อ

ทศันคติการเลือกอาชีพในยคุประชาคมอาเซียน (AEC) 

จากการทดสอบสมมติฐานระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยั

ทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า F เท่ากบั 275.217และมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เท่ากบัร้อยละ 97มีค่า

ความสามารถในการพยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 94โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.11742 งสามารถ

แยกประเภทไดด้งัน้ี 

ดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ 

ในด้านลกัษณะงานท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ พบว่า มี 4 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05คือ

งานท่ีเลือกตรงกบัสายท่ีเรียนมา งานท่ีเลือกมีการก าหนดหน้าท่ีของงานอย่างชดัเจน งานท่ีเลือกมี

เวลาในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและ งานทีเลือกมีความเจริญกา้วหนา้ในงานรถท่ีให้บริการรักษา

ความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ 

ในด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพพบว่า มี 4ขอ้ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05คือหน่วยงานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีขอ้ระเบียบชดัเจนในการเล่ือนต าแหน่ง หน่วยงาน

ท่ีเลือกประกอบอาชีพให้เงินเดือนเหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณงาน  หน่วยงานท่ีเลือกประกอบ

อาชีพใหส้วสัดิการท่ีเหมาะสมและ หน่วยงานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีโบนสัประจ าปีให ้

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีตั้งท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ 

ในดา้นส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีตั้งท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพพบวา่ ทุกขอ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ดา้นเพื่อนร่วมงาน 

ในดา้นเพื่อนร่วมงานพบวา่ มี 4 ขอ้ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คืองานท่ีเลือกมีหวัหนา้งานท่ี
พร้อมจะช่วยเหลือและร่วมแกปั้ญหามีผลต่อการตดัสินใจ งานท่ีเลือกมีหัวหน้างานท่ีเป็นธรรมใน
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การพิจารณาความดีความชอบมีผลต่อการตดัสินใจ งานท่ีเลือกมีเพื่อนร่วมงานท่ีไม่เก่ียงกนัท างานมี
ผลต่อการตดัสินใจและ งานท่ีเลือกมีเพื่อนร่วมงานท่ีท าให้มีความสุขในการท างานมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพในยุคประชาคมอาเซียน (AEC( ของนกัศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 มหาวทิยาลยัรังสิตสามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ในภาพรวมของนกัศึกษาตดัสินใจเลือกอาชีพจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นความตอ้งการ

ไม่มีผลต่อทศันคติในการเลือกอาชีพ 

จากการทดสอบตวัแปรทุกตวัพบวา่ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัศึกษา

ไม่ยอมรับสมมติฐานและผลการทดสอบท่ีได้คือนักศึกษากลุ่มตัวอย่างปริญญาตรี ชั้ นปีท่ี 4 

มหาวิทยาลัยรังสิตมีการตัดสินใจเลือกอาชีพตามทัศนคติของตนเอง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า

มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเปิดเป็นจ านวนมากซ่ึงมีสาขาท่ีเปิดให้นกัศึกษาเลือก

เรียนไดอี้กเป็นจ านวนมากเช่นกนั เช่นสาขาบญัชีการเงินการธนาคารการตลาดการขายการจดัการ

และการบริการเป็นตน้ฉะนั้นเม่ือจบจากมหาลยัน้ีไปนกัศึกษาจะสนใจท่ีจะเลือกอาชีพตามทศันคติ

และความเหมาะสมกบังานท่ีตนเลือก 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอให้ขอ้เสนอแนะในการน าผล

การศึกษาไปใชป้ระโยชน์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. จากการศึกษาปัจจยัต่างๆในงานวิจยัเห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลมาให้
ความส าคญัและต่ืนตวักบัการท างานในยุคประชาคมอาเซียน(AEC( องค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน เป็นก าลงัส าคญัในการส่งเสริมบุคลากรเม่ือจบการศึกษาให้มีงานท าประกอบ
อาชีพต่างๆ โดยจะตอ้งท าให้มีบุคลากรในประเทศว่างงานให้น้อยท่ีสุดจึงควรจะสร้าง
นโยบายขอ้บงัคบัให้สอดคลอ้งกบัประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีศกัยภาพและมีความพร้อม 
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเขา้ไปท างานของบุคลากรจบใหม่ 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1166 
 

2. สถาบนัการศึกษามากมายภายในประเทศก็เร่ิมจะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัคณะท่ีเปิดการเรียน
การสอนให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ร่วมมือกนัในการจดัสรร ฝึกฝน ให้
ความรู้แก่เยาวชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส่งผลดีต่อนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่
สามารถเลือกศึกษาตามสถาบนัท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายไดต้ามความตอ้งการและความสนใจ 

3. ด้านครอบครัว บิดา มารดา หรือ ญาติ ควรจะมีส่วนร่วมและพิจารณาการตดัสินใจของ
นักศึกษา ให้มาก เพื่อไม่ให้ เกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาดได้ และมีการสนับสนุนใน
ความสามารถ ความถนดั ของนกัศึกษา 
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มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการบริโภคการแฟสตาร์บัคส์  
ของบุคลากรมหาวทิยาลัยรังสิต 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING TO CONSUMPTION  
OF  OFFICERS IN RANGSIT UNIVERSITY 

 

ภัทรภรณ์ อยู่นาน, ภารว ีอยู่จุ้ย, นันทยิา เข็มเพช็ร 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผูบ้ริหาร 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

เฉลมิพร เยน็เยือก 
หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
และปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ โดยใชแ้บบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรมหาวิทยาลยั รังสิต จ านวน 50 คน เคร่ืองมือสถิติส าหรับวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ในการพรรณนาใชเ้คร่ืองมือ คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้เคร่ืองมือทางสถิติ คือ การทดสอบแบบ Independent Samplet-
test , ความแปรปรวนทางเดียว One-way Anovaและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ  Multiple 
Regression Analysis  

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด มีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท เป็นบุคลากร
คณะบริหารมีความเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ี และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีความเห็น
เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกาแฟสตาร์บคัส์มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ไม่
แตกต่างกนั และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดในขอ้แจกคูปองส่วนลดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
พอใจในการบริโภคการแฟสตาร์บคัส์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 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. 
 
บทน า 

 ในปัจจุบนัเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ เขา้มามีบทบาทในในชีวติประจ าวนัในดา้นการบริโภค โดย

เป็นท่ีนิยมบริโภคของคนในสังคมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยเพิ่มความสดช่ืนและ

ลดความเหน่ือยล้าในการท างาน อีกทั้งร้านกาแฟในปัจจุบันมีเพิ่มข้ึน สะท้อนให้เห็นถึงความ

ตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน จากรายงานของสถาบนัอาหารแจง้วา่โอกาสในเติบโตของธุรกิจกาแฟใน

ประเทศไทยยงัมีไดอี้กมาก จึงท าให้ธุรกิจร้านกาแฟไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนชาวต่างชาติใน

การเขา้มาประกอบธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั้งบริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศไทยเองท่ีมีกิจการ

เก่ียวขอ้งกบักาแฟ ธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนผูป้ระกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)เขา้

มาลงทุนในธุรกิจน้ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีคาดว่าส้ินปี 2558 ธุรกิจร้านกาแฟจะมีมูลค่า 18,300 ลา้นบาท 

เติบโตจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 5.0 โดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟคอฟฟ่ีช็อปท่ีมีอตัราการเติบโตร้อยละ 

8.9% แต่เป็นการเติบโตในอตัราท่ีต ่ากวา่ปี 2557 เพียงเล็กนอ้ย เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตวั แต่ร้านกาแฟระดบัพรีเม่ียมจะไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มผูมี้รายได้

สูง อยา่งไรก็ตามเม่ือเศรษฐกิจในประเทศเขา้สู่สภาวะปกติ ธุรกิจร้านกาแฟสามารถเติบโตในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 6.7 ต่อปี โดยในปี 2561 คาดว่าธุรกิจร้านกาแฟจะมีมูลค่า 22,500 ล้านบาท ซ่ึงปัจจยั
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ส าคญัมาจากการเพิ่มจ านวนของร้านกาแฟ โดยเฉพาะการขยายสาขาของผูป้ระกอบการชาวไทย

และต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บัธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นสถานศึกษาท่ีมีประชากรหลากหลายวยั เช้ือชาติซ่ึงรวมทั้งนกัศึกษา

และบุคลากร อีกทั้งสถานท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณแหล่งประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากประกอบไปดว้ย

นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปท่ีมีรสนิยมแตกต่างกนัไป บริเวณโดยรอบมีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถ

เช่ือมโยงไดท้ั้งในต่างจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อยา่งเช่น ฟิว

เจอร์ปาร์ค รังสิต, ซีเปลล์ และโรบินสัน สาขาศรีสมาน ซ่ึงมีร้านคา้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ

รวมไปถึงร้านสตาร์บคัส์ 

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ด าเนินงานโดยบริษทั สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย( จ ากดั ซ่ึงเป็น

สาขาของบริษทั สตาร์บคัส์ คอร์ปเปอเรชั่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดด าเนินการในประเทศ

ไทยสาขาแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม 2541 ปัจจุบนัมีสาขาทั้งหมด 169 สาขา ทัว่ประเทศไทย สตาร์

บคัส์มุ่งมัน่ท่ีจะมอบ ประสบการณ์สตาร์บคัส์ ให้กบัผูบ้ริโภคในประเทศไทย ขณะเดียวกนัก็มุ่งมัน่

ในการให้ความช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มบริเวณแหล่งปลูกกาแฟ เช่น กาแฟ

ม่วนใจ๋ เบลนด ์สตาร์บคัส์ มุ่งมัน่ในการสร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อมอบบริการท่ีดี

ท่ีสุดให้แก่ผูบ้ริโภค พนัธกิจของสตาร์บคัส์คือ เป็นแรงบนัดาลใจและหล่อหลอมจิตวิญญาณของ

มวลมนุษย ์คร้ังละคน คร้ังละแกว้ และคร้ังละชุมชน ปัจจุบนัจากร้านกาแฟท่ีมีอยู่มากกวา่ 17,400 

ร้านใน 60 ประเทศ สตาร์บคัส์ถือไดว้า่เป็นผูค้ ัว่บดกาแฟและผูค้า้ปลีกกาแฟคัว่พิเศษระดบัพรีเมียร์

ของโลก ยิ่งกว่านั้น มุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ไดส้ัมผสัความมีชีวิตชีวาของมรดกและประสบการณ์อนั

โดดเด่นของเราในทุกแกว้ท่ีเสิร์ฟ สตาร์บคัส์ก าหนดรูปแบบกิจการของตวัเองให้แตกต่างจากบริษทั

อ่ืนแลว้ตั้งแต่แรก รูปแบบท่ีไม่ไดมี้เพียงจุดเด่นอยูท่ี่กาแฟและวถีิประเพณีดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยงัน ามา

ซ่ึงความรู้สึกผกูพนัอีกดว้ย (สตาร์บคัส์,2558)  

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ ของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ ของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต  

 

http://th.starbucks.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81--%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%A9-%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%9E-%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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ขอบเขตการศึกษา 

ในการวจิยัน้ีเป็นการท าวจิยัเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต วิทยาเขตเมือง

เอก จงัหวดัปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2559 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                           ตัวแปรตาม   

     

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539)  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย  อาย ุ เพศ  ขนาด

ครอบครัว  สถานภาพครอบครัว  อาชีพ  รายได ้ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมในการใชแ้บ่ง
ส่วนตลาด  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย      ในขณะท่ีดา้นจิตวทิยาและสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและ
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผล
ต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน  ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์
ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

ความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- รายได ้
- สถานภาพ 
- การศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 
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1. อาย ุ(Age)  เน่ืองจากผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายแุตกต่าง  นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของ
ส่วนตลาด 
 2.  เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั  เพราะในปัจจุบนัตวัแปร
ทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้
ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัยิง่ข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค 

4. รายได ้การศึกษา อาชีพ และ สถานะภาพ (Income, Education, Occupation and Status) 
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความ
ร ่ ารวย  แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้  ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 
ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัการช้ีการมี
หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้  ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑ์
รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษาเป็นตน้ 
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)  ไดมี้การแบ่งระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
ตลาดออกเป็น (Kotler, 1984) ระดบัแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดย
การตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกัคือ การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้(brands)แบบท่ีเคย
มุ่งเนน้กนัมา โดยการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัขั้นน้ีจะมุ่งใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาด 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1. ผลติภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือ
ในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อ
ใชใ้นการผลิต การใหบ้ริการ หรือด าเนินงานของกิจการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) 
 2.ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรใน
อตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวมของมูล
ค่าท่ีผูซ้ื้อท าการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือ
บริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)(ณฐั อิรนพไพบูลย ์2554) 
 3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เนน้ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอยา่งดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็น
เส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผา่นก็ได ้ใน

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
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ช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) 
หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทาง
การตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไป
ยงจุดท่ีตอ้งการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลก าไร (ณฐั อิรนพไพบูลย ์2554)  
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการ
ขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางดา้นของ
การสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพนัทางด้าน
อารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนิน
กลยุทธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้
สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั(ณฐั อิรนพไพบูลย ์2554) 
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาให้เกิดความ
ตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องดา (Buyer’s 
Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่มี
ส่ิงมากระตุน้ทาให้เกิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) 
(ศิริวรรณเสรีรัตน์. 2538 อา้งถึงในชยัณรงคท์รายคา, 2552) 
 แนวคิดด้านพฤติกรรมผู ้บ ริโภค  (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อให้การศึกษามีความเป็นไปไดช้ดัเจนจึงมีผูพ้ยายามเสนอแนวคิด  (concept) 
หรือแบบจาลอง (model) ข้ึนหลายรูปแบบในท่ีน้ีขอเสนอตามลาดบักนัไปดงัต่อไปน้ี 
 แบบจ าลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง (model of consumer behavior by Philip Kotler 
and Gary Armstrong) ฟิลิปคอตเลอร์เป็นผูมี้ช่ือเสียงทางด้านการตลาดในยุคปัจจุบนัได้ก าหนด
แบบจ าลองของการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 
 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน (marketing and other stimuli ส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาดได้แก่ปัจจยัท่ีเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบด้วยตัวผลิตภัณฑ์ 
(product) ราคา (price) การวางจาหน่าย (place) และการส่งเสริมการจาหน่าย (promotion) ส่วน
ปัจจัยกระตุ้นอ่ืนๆได้แก่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic) เทคโนโลยี (technological) การเมือง 
(political) และวฒันธรรม (cultural)  
 ก ล่ อ งด าข อ งผู ้ ซ้ื อ  (buyer’s black box) ป ระก อบ ด้ ว ย ลัก ษณ ะขอ งผู ้ ซ้ื อ  (buyer 
characteristics) และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer decision process)  

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
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  การตอบสนองของผูซ้ื้อ (buyer responses) ไม่วา่ดา้นการเลือกผลิตภณัฑ์การเลือก
ตราสินคา้การเลือกผูจ้ดัจาหน่ายเวลาท่ีซ้ือและจานวนท่ีซ้ือ 
 การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนับเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการกล่าวคือผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดใดยี่ห้อใดราคาเท่าใดเม่ือไรและจ านวนเท่าใดก็หลังจากท่ีได้ผ่าน
ขั้นตอนกระตุน้ทางการตลาดและอ่ืนๆผ่านเขา้มาในขั้นของกล่องด าผสมผสานกบัทศันคติและ
ส่งผลไปยงัการตดัสินใจซ้ือ (สุดาพรกุณฑลบุตร. 2552)  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ณัฐนนัท์วิบูลยนุ์กูลกิจ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะ
ประชากรศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีกบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์
บคัส์โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและ
เป็นลูกคา้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆในเขตกรุงเทพมานครจ านวน 400 ตวัอยา่งสถิติต่างๆ
ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA  

มนสันนัทธ์นาพุ่มเพง็ (2556( ไดศึ้กษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์(Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ
สตาร์บคัส์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือ
กาแฟสตาร์บคัส์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิผลในการตดัสินใจซ้ือกาแฟ
สตาร์บัคส์โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผู ้บ ริโภคทั้ งเพศชายและเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเป็นลูกค้าของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆจ านวน 400 
ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่
ค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-Test F-Test สถิติ ANOVA และ Multiple Regression 
Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐานณระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาในขั้นแรกจะเร่ิมจากการเลือกศึกษาในหวัขอ้ท่ีสนใจและคน้หาขอ้มูลจากเอกสาร

งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและท าการส ารวจกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามจากนั้นน าข้อมูลท่ี

ไดม้าวิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้วิธีการบรรยายโดยการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ ของมหาวทิยาลยัรังสิตโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

การก าหนดประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลยัรังสิตจ านวน 

100 คน สุ่มเลือกจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน ใช้วิธีการเลือกสุ่มอย่างง่ายโดยใช้การจบัฉลาก

(simple random sample)เลือกจ านวนบุคลากรจ านวน 50 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นจ านวน 60 ชุด โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสังกดั/หน่วยงาน รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ไดแ้ก่ 
ความถ่ีในการซ้ือในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง รสชาติกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีชอบ ช่วงเวลาใน
การซ้ือ การเดินทางมาซ้ือกาแฟกบัใครและรู้จกัสตาร์บคัส์จากไหน 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภค
กาแฟสตาร์บคัส์ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ี ด้านราคาและด้านส่งเสริมการตลาด โดยให้
เลือกตอบ 5 ระดบั Likert Scale 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกาแฟสตาร์บคัส์ โดยให้

เลือกตอบ 5 ระดบั Likert Scale 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจยั ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงศึกษาขอ้มูลเก่ียวขอ้งจากอินเตอร์เน็ต 

 2. ขอ้มูลปฐมภูมิเน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจจึงท าการเก็บขอ้มูล 

โดยใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนาแบบร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากนั้นวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงปริมาณดว้ย
เคร่ืองมือทางสถิติ คือ Independent Samplet-test , One-way ANOVA และMultiple Regression  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 50 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 68 และเพศชายจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 มีระดับการศึกษาระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 94 และระดบัปริญญาโท จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6 มีสถานภาพโสด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และสถานภาพสมรส  จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20-25 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 40 รองลงมา คือ 
อายรุะหวา่ง 26-30 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 34  และอายรุะหวา่ง 36-40 ปี จ  านวน 4 คน คิด
เป็น ร้อยละ 8 มีรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 10.001-20,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 76 รองลงมา 
คือ รายได้ระหว่าง 20.001-30,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 22 และรายได้ระหว่าง 
30.001-40,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 2 เป็นบุคลากรคณะบริหาร จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14 รองลงมา คือ เป็นบุคลากรคณะศิลปะศาสตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมา 
คือ เป็นบุคลากรคณะศิลปะศาสตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ และคณะทนัตแพทยศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ การทูตและการต่างประเทศ ดนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร การบินและเศรษฐศาสตร์ มีจ านวนคณะละ 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 2 
    พฤติกรรมบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 50 คนส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือในการ
ซ้ือ 1 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์จ านวน 15 คน 
และทุกวนัจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยูร่ะหวา่ง 100-200 บาท จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68 และมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังระหว่าง 201-300 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
ชอบด่ืมกาแฟลาเต ้จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมา คือกาแฟคาปูชิโน จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 และกาแฟมอคค่า จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 เลือกด่ืมกาแฟสตาร์บคัส์เวลา 
8.00-12.00 จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48รองลงมาคือเวลา 12.01-16.00จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34  และเวลา 20.01-24.00จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 เดินทางมากบัเพื่อน จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38  รองลงมาคือเดินทางมาคนเดียว จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และเดินทางมา
กบัแฟน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 รู้จกัสตาร์บคัส์โดยเพื่อนแนะน า จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44  รองลงมาคือจาก Social media จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34  และจากนิตยสาร 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
    ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ โดยปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ พบวา่ เมนูกาแฟสตาร์บคัส์มีความหลากหลาย
ใหเ้ลือก มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 4.96มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.19795โดยมีระดบัความคิดเห็นใน
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ระดบัมากท่ีสุด กาแฟของสตาร์บคัส์มีคุณภาพท่ีดี มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 4.86มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .63920โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด บรรจุภณัฑ์ท่ีใส่กาแฟมีความทนทาน
และคุณภาพดีมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย4.86มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .63920โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด และตราสินค้ามีความเป็นเอกลกัษณ์ง่ายต่อการจดจ ามีระดบัความพึง
พอใจเฉล่ีย4.92มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .34047โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยั
ด้านราคาท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ พบว่า ราคาเคร่ืองด่ืมกาแฟมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพและรสชาติมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  4.66  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .55733 โดยมีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟ
สตาร์บคัส์ พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่า ท าเล ท่ีตั้งของสตาร์บคัส์แต่ละสาขามีความ
สะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการของผูบ้ริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉล่ีย4.52มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .76238 โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด จ านวนสาขาของสตาร์บคัส์มี
ใหเ้ลือกใชบ้ริการมากมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  4.70มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .67763โดยมีระดบั
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ปัจจยัด้านด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟ
สตาร์บคัส์ พบวา่โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ  มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  4.72  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
.45356  โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด การแจกคูปองส่วนลดมีระดบัความพึงพอใจ
เฉล่ีย  4.62มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .63535โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด บตัรเงินสด
เพื่อสมนาคุณลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  4.70มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .70711  โดยมีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีส่วนลด  10%  เม่ือเป็นสมาชิกมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  4.62มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .72534โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มีการโฆษณาโปรโมชัน่
ตามส่ือต่างๆมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  4.76มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .47638โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
    ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อกาแฟสตาร์บัคส์ 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกาแฟสตาร์บคัส์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.66 เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่า พนักงานให้บริการสุภาพเรียบร้อยกนัเองมีระดบัความคิดเห็น
เฉล่ีย 4.90มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.50508โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด พนักงาน
รับค าสั่งซ้ือรวดเร็วมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 4.72มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.60744โดยมีระดบั
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด พนักงานให้ค าแนะน าดีมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  4.70มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน.61445โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ความพึงพอใจเม่ือน าสะสม
ตราประทบัมาและของขวญัมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 4.96  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.19795โดยมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด สตาร์บคัส์สนบัสนุนโครงการพฒันาสังคมมีระดบัความพึง
พอใจเฉล่ีย 4.00   มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.88063 โดยมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 
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สมมติฐานข้อที่ 1ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาย ุ
รายได ้สังกดั/หน่วยงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์แตกต่าง
กัน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ รายได้ สังกัด/
หน่วยงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2จากการทดสอบสมติฐานระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามในภาพรวม 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์
บคัส์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า F เท่ากบั .851 และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
เท่ากบัร้อยละ 46.5 มีค่าความสามารถในการพยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 21.6 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน
เท่ากบั 0.32162 และมีค่า sig. เท่ากบั .601 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด
ในขอ้แจกคูปองส่วนลดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการบริโภคการแฟสตาร์บคัส์ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผล 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ปัจจยัทางด้านส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต กลุ่มตวัอยา่ง
คือบุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต วทิยาเขตเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2559 จ  านวน 50 คน 

ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มี
อายอุยูร่ะหวา่ง 20-25 ปี มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10.001-20,000 บาท เป็นบุคลากรคณะบริหาร โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 
โดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือในการซ้ือ 1 คร้ัง/สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ระหวา่ง 100-200 
บาท ชอบด่ืมกาแฟลาเต ้ในช่วงเวลา 8.00-12.00 โดยเดินทางมากบัเพื่อน รู้จกัสตาร์บคัส์โดยเพื่อน
แนะน า โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ คือ เมนูกาแฟสตาร์บคัส์มีความหลากหลายให้เลือก มี กาแฟของสตาร์บคัส์มีคุณภาพท่ีดี 
มีบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่กาแฟมีความทนทานและคุณภาพดี และตราสินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ง่ายต่อ
การจดจ า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดปัจจัยด้านราคา คือ เคร่ืองด่ืมกาแฟมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพและรสชาติมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย คือ ท าเล ท่ีตั้งของสตาร์บคัส์แต่ละสาขามีความสะดวกสบายในการเดินทางมาใชบ้ริการ
ของผูบ้ริโภค จ านวนสาขาของสตาร์บคัส์มีใหเ้ลือกใชบ้ริการมากมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก
ท่ีสุด ปัจจยัดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ  การแจกคูปองส่วนลด บตัรเงิน
สดเพื่อสมนาคุณลูกคา้ มีส่วนลด  10%  เม่ือเป็นสมาชิกมี มีการโฆษณาโปรโมชัน่ตามส่ือต่างๆมี
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ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกาแฟสตาร์บัคส์ให้ความส าคัญกับ พนักงานให้บริการสุภาพเรียบร้อยกันเอง 
พนกังานรับค าสั่งซ้ือรวดเร็ว พนกังานใหค้  าแนะน าดี ความพึงพอใจเม่ือน าสะสมตราประทบัมาและ
ของขวญัมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด และสตาร์บคัส์สนบัสนุนโครงการพฒันาสังคมมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาย ุ
รายได้ สังกดั/หน่วยงาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี  2 พบว่า มีปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดในข้อแจกคูปองส่วนลดมี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการบริโภคการแฟสตาร์บคัส์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
   อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาย ุรายได ้สังกดั/หน่วยงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ณัฐนันท์วิบูลยนุ์กูลกิจ(2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพมีผลต่อการรับรู้ใน IMC ของ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
มนสันนัทธ์นาพุ่มเพง็ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า เพศและระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ท่ีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
กาแฟสตาร์บคัส์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนัสนันท์ธนาพุ่มเพ็ง (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั
การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัส์ (Starbucks) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคส์ของผูบ้ริโภคยกเวน้ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เท่านั้น ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 

ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1. สตาร์บคัส์ควรมีการจดัท าโปรโมชัน่ใหมี้ความหลากหลายมากกวา่เดิม เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10.001-20,000 บาท 

2. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือในการซ้ือ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ดงันั้นผูป้ระกอบการควร

พิจารณาแนวทางและกลยทุธ์ในการเพิ่มความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือนใหเ้พิ่มมากข้ึน 

3. สตาร์บคัส์ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ Social media ต่างๆใหม้ากข้ึน เพื่อ

เป็นการสร้างความรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภครายเก่าและผูบ้ริโภครายใหม่ 

จากการศึกษาและวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการท าวจิยั

คร้ังต่อไปใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนดงัน้ี 

1. ในการงานวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรมีการปรับปรุงและพฒันาแบบสอบถามใหดี้ยิง่ข้ึน 

เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจ และตอบแบบสอบถามไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 

2. ผูว้จิยัควรให้เวลาในการท างานวจิยัอยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน เน่ืองจากตอ้งมีการแจก

แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ 

3. ผูว้จิยัควรใหค้วามส าคญัในการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อให้

งานวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี 
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การศึกษาปัจจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผู้ปกครอง  
ศึกษาเฉพาะจังหวดัปทุมธานีและนนทบุรี 
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คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ  

การค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจยัทางการเลือกสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศของผูป้กครองศึกษาเฉพาะจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุรีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วจิยัคือศึกษาปัจจยัทาง การเลือกของผูป้กครองเฉพาะสถาบนัสอนภาษาท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ใน

จงัหวดั ปทุมธานีและจงัหวดันนทบุรีจ านวน 50 ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์คือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อย (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบนเบ่ียงมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการ

ทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ค่า ANOVA และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อหาค่า t-Test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการก าหนด 

(R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.5  

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 40 ถึง 49 

ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามนั้นเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน และมีระดบัรายไดส้วนใหญ่อยูท่ี่ 20,001 ถึง 30,000 บาท  

ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลจากการศึกษาพบวา่ผูป้กครองท่ีส่ง บุตร-หลาน 

เพื่อศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มนั้นพบวา่ผูป้กครองใหค้วามส าคญัในทุกๆดา้นของส่วนประสมทาง

การตลาดในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  
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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  

บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา : 

ในภาวะปัจจุบนัท่ีอิทธิพลของโลกาภิวตัน์ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและยงัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ

นั้นท าให้การเรียนรู้ภาษาของประเทศอ่ืนย่อมไดเ้ปรียบในการท ากิจการต่างๆเพราะคงไม่มีใครจะ

ติดต่อส่ือสารและรู้เร่ืองไดดี้เท่ากบัการพูดภาษาเดียวกนัเคยมีเร่ืองเล่ากนัเล่นวา่ประเทศไทยท่ีคา้ขาย

กบั ประเทศสิงคโปร์, มาเลยเ์ชีย, ฮ่องกง และไตห้วนัไม่ไดก้็เน่ืองมาจากประเทศเหล่านั้นเม่ือติดต่อ

กับ ประเทศไทยแล้วส่ือสารกันยงัไม่ชัดเจนซ่ึงเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้ นล้วนแล้วแต่ให้

ความส าคญั กบัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีอาจคิดได้

ว่าเป็นภาษาสากลท่ีหลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหน่ึงนอกจากภาษาของ

ตวัเองแน่นอนวา่ประเทศท่ีใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นั้น
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ยอ่มทราบดีวา่คนจะเรียนรู้ภาษาให้ซาบซ้ึงสามารถใชภ้าษาเขา้สู่สังคมและวฒันธรรมและสามารถ

ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสังคมวฒันธรรมตามสถานการณ์ไดใ้นทุกทกัษะของภาษาและ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสารไดดี้จะมีโอกาสในการจา้งงานและ

ไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมในงาน ในหน้าท่ีให้ยิ่งข้ึนไปมากกว่าผูท่ี้ไม่มีทกัษะทางภาษาเลยดงั

ตวัอยา่งท่ีหน่วยงานห้างร้านบริษทัท่ีประกาศรับพนงังานแต่แนบทา้ยดว้ยค าวา่มีความสามารถทาง

ภาษาท่ีสามารถเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นสูงข้ึนการสอนทกัษะการพูดและการ

ฟังจึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่งและผูส้อนอนัเป็นต้นแบบจะต้องพฒันาความรู้ทางภาษาให้ใกล้เคียงกับ

เจา้ของภาษาให้มากท่ีสุดมิฉะนั้นแลว้จะเขา้ลกัษณะแม่ปูสอนลูกให้เดินให้ตรงในเร่ืองน้ีปัจจุบนัแม้

จะแกไ้ดบ้า้งโดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีบนัทึกเสียงการพูดคุยการออกเสียงท่ีถูกตอ้งไวแ้ลว้ก็ตามแต่การ

แสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นก็ยงัตอ้งใช้เจา้ของภาษามาเป็นผูส้อนถึงจะท าให้เกิด

การเรียนรู้ทางภาษาไดเ้ร็วการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆจะส่ือสารกนัไดอ้ยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ตอ้งฟังรู้

เร่ืองก่อนแล้วจึงจะท าให้สามารถพูดโตต้อบได้หรือพูดไดพู้ดเป็นหรือใช้เป็นและเป็นประโยชน์

นอกจากการโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศกันก็คงรวมไปถึงการเล่าเร่ืองบรรยายแสดง

ความคิดความเห็นความรู้สึกวิพากษ์วิจารณ์ซึงก็ต้องมีการประเมินส่ิงท่ีได้ยินได้ฟังมาจากการ

วิเคราะห์สังเคราะห์อีกทีหน่ึงจึงถือว่าสุดยอดในการเรียนรู้ทางภาษาและจากท่ีประเทศเราก าลัง

ประสบกบัภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจตามเศรษฐกิจกระแสโลกและวิกฤติการเมืองการเรียนรู้ภาษาให้

แตกฉานก็เป็นการช่วยบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจในขณะน้ีไดอ้นัเน่ืองมาจากท่ีรัฐบาลประกาศให้

การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติการเขา้ใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจะท าให้การติดต่อส่ือสารกบั

ชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทยดีข้ึน เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจให้เขา้มาเท่ียว

ประเทศไทยมากข้ึน สถาบนัการศึกษาท่ีมีศกัยภาพ น่าจะมีส่วนส่งเสริมช่วยเหลือประเทศในแง่น้ีได ้

อีกทั้งในปัจจุบนัสถาบนัสอนภาษามีการแข่งขนัท่ีรุนแรงและดุเดือดผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาซ่ึงสถาบนัสอนภาษา

เกิดข้ึน ใหม่มากมายให้ผูใ้ช้บริการเลือกใช้ได้อย่างกวา้งขวาง ผูว้ิจยัจึงอยากศึกษาข้อเท็จจริงท่ี

ตอ้งการ ทราบโดยผูว้จิยัไดน้ าองคค์วามรู้ กรอบแนวคิด และทฤษฏีต่างๆท่ีไดศึ้กษามาใชใ้นการเก็บ

รวบรวม ขอ้มูลและวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบท่ีส าคญัและน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีมา

เป็นขอ้ ปรับปรุงใหก้บัทางสถาบนัสอนพิเศษท่ีสนใจ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย  

 ในการคน้ควา้อิสระการปัจจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผู้ปกครอง 

ศึกษาเฉพาะจังหวดัปทุมธานีและนนทบุรี คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษา 
2. เพื่อน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจการของสถาบนั 

สอนภาษาใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ขอบเขตการวจัิย  

ศึกษาปัจจยัทางการเลือกของผูป้กครองเฉพาะสถาบนัสอนภาษาท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ใน

จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดั นนทบุรีเท่านั้น 

สมมุติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัการศึกษาท่ีผูป้กครองจะ
ตดัสินใจ 
เลือกใหบุ้ตร-หลาน 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาท่ี
ผูป้กครองจะตดั สินใจเลือกใหบุ้ตร-หลาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษา 
2. ไดน้ าผลการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจการของสถาบนั สอน

ภาษาใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าจ ากดัความในงานวจัิย 

・สถาบันสอนภาษา  หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดตั้ งโดยมีว ัตถุประสงค์เพื่ อนสอนเสริมด้าน

ภาษาต่างประเทศโดยมีวธีิการด าเนินการท่ีแตกต่างจากโรงเรียนประเภทอ่ืนๆโดยก าหนดเวลาเรียน

เป็นคร้ังคราวเช่นเรียนเฉพาะวนัหยดุหรือเฉพาะในภาคฤดูร้อน 

・การเลือก หมายถึง การคดัส่ิงท่ีมีจ  านวนมากกวา่หน่ึงข้ึนไปเพื่อเอาไวห้รือเอาออกตามตอ้งการ 
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・การตดัสินใจ (Decision making) หมายถึง การพิจารณาตกลงใจช้ีขาดในการเลือก ทางเลือก 

(alternative) ใดทางเลือกหน่ึง ท่ีมีอยู่มากกว่า 1 ทางเลือก ในการจะด าเนินกิจกรรมของตนเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยตั้งอยู่บนทดัฐานท่ีว่าทางท่ีเลือกนั้นมีโอกาสบรรลุเป้าหมายไดม้าก

ท่ีสุด ( หรือมีความเส่ียงท่ีจะลม้เหลวต ่าท่ีสุด( โดยท่ีมีการพิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้น

อยา่งรอบคอบแลว้ 

・ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Promotional Mix) หมายถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัในการ 

ด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสม

การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์  (Product) การจดั

จ าหน่าย (Place)         การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- สถานท่ี 
- โปรโมชัน่ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ - อาย ุ
- การศึกษา - อาชีพ 
- รายได ้

 

 

 

การตัดสินใจเลือก 

สถาบันสอนภาษา 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1187 
 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาวิจยัปัจจยัทางการเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครองศึกษา

เฉพาะจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุรีผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัหวัขอ้

ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาดทางประชากรศาสตร์ 
2. ส่วนประสมทางการตลาด 
3. ส่วนประสมของตลาดบริการ 
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาดทางประชากรณ์ศาสตร์ 

เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลกัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยขนาด ความหน่า

แน่น ท าเลท่ีตั้ ง อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ และลักษณะอ่ืนหรือเป็นการ แบ่งส่วนตลาดตามขนาด

โครงสร้างและการกระจายประชากรการแบ่งส่วนตลาดตามปัจจยัทาง ประชากรศาสตร์ท่ีนิยมใช้

กัน อย่างแพรหลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษาและ อาชีพซ่ึงใช้ในการ

แยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้ โดยถือเกณฑ์จากความตอ้งการของลูกคา้ และพฤติกรรมการ

ใชผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้ซ่ึงมกัจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์  

1. อายุ ความชอบ และความสามารถของลูกคา้ จะเปล่ียนแปลงไดต้ามอายุ แต่อย่างไร ก็

ตามตวัแปรน้ีอาจเป็นตวัแปรลวงไดเ้ช่นการขายสินคา้ท่ีมีคนวยัหนุ่มสาวเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่กลบั

มีผูสู้งอายมุาซ้ือแทนทั้งน้ีมาสาเหตุมาจากตลาดเป้าหมายนั้น ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มท่ีมีอายตุ่างกนัตามปีเกิด

แต่เกิดจิตวทิยาภายในของคนเราท่ีคิดวา่ตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู ่ 

2. เพศ ผูห้ญิง และผูช้ายมีแนวโน้ม  ท่ีจะมีทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั โดยผูห้ญิง

มกัจะมีความละเอียดอ่อนและตอ้งการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ใหม้ากข้ึนก่อนท าการตดัสินใจ ส่วนผูช้าย

มกัจะมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูงและมกัจะมุ่งมัน่ท่ีบางส่ิงบางอยา่งท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลุตาม

เป้าหมายได ้ 

3. รายได ้การแบ่งส่วนตลาดตามรายได ้เป็นอีกวิธีการหน่ึงส าหรับการแบ่งส่วนตลาดท่ีใช้

มาเป็นเวลานานส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการ เช่น รถยนต์ เส้ือผา้หรือ เคร่ืองส าอางค์และการ

ท่องเท่ียว แต่ตวัแปรดา้นรายไดก้็ยงัไม่ถือวา่เป็นตวั คาดการณ์กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑ ์

ในตลาดโทรทศัน์สี กลุ่มผูใ้ช้แรงงานจะเป็นผูซ้ื้อกลุ่มแรกของตลาดน้ี เพราะวา่การซ้ือโทรทศัน์มี
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ราคาถูกกวา่ การไปชมภาพยนตร์ หรือรับประทานอาหารในร้านอาหาร คนจนมากๆส่วนใหญ่จะไม่

ซ้ือรถยนตร์าคาประหยดัแต่เลือกท่ีจะนึกถึงความปรารถนาของตนเองอยา่งอ่ืน ในทางกลบักนัส่วน

ตลาดของชนชั้นท่ีร ่ ารวยในแต่ละชั้นทางสังคมจะซ้ือรถยนตท่ี์มีระดบัปานกลางและสูงได ้ 

4. อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการ

ท่ีแตกต่างกัน เช่นเกษตรกรหรือชาวนาก็จะซ้ือสินค้าท่ีเป็นปัจจัยการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วน

พนกังานท่ีท างานในบริษทัต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะ

ซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นนักธุรกิจก็จะซ้ือสินคา้ เพื่อสร้างภาพพจน์ให้กบัตนเอง เป็นต้น นักการตลาด

จะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัท เป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะ

จดัเตรียมสินคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ส่วนประสมทางการตลาด 

เพราะมองเห็นว่าคุ้มค่ารวมถึงการมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้  

3. ส่วนผสมของตลาดบริการ 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้ง

บริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมายซ่ึงไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด

ไวด้งัน้ี 

1.ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้

ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย

สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์การบริหารบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์มีมูลค่าใน

สายตาของลูกคา้ จึงมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑ์สามารถขายได ้ 

2.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตวัเงินราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดมาถดั

จากผลิตภณัฑ์กบัราคา ผลิตภณัฑ์นั้นถ้าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะ ตดัสินใจซ้ือดงันั้น กลยุทธ์ดา้น

ราคาตอ้งค านึงถึง  

   2.1 คุณค่าท่ี รับรู้ (Product Value) ในสายตาของผู ้บริโภคซ่ึงต้อง  พิจารณาว่า
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ผูบ้ริโภคยอมรับในคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น  

2.2 ตน้ทุนสินคา้ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3 การแข่งขนัของคู่แข่งในท่ีมีอยูใ่นตลาด  

2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและ

กิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออก

สู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การ

ขนส่ง การคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัการจดัจ าหน่ายซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

   3.1 ช่ องทางการจัดจ าห น่ าย  (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทาง ท่ี

ผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย

ผูผ้ลิตคนกลางผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

   3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึง 

กิจกรรม                ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้

ช่องทางอุตสาหกรรม                       การกระจายตวัสินคา้ จึงประกอบดว้ยงานท่ีส าคญัดงัน้ี  

3.2.1. การขนส่ง (Transportation) 

3.2.2. การเก็บรักษาสินคา้ (Storage) และการคลงัสินคา้ (Warehousing)  

3.2.3 การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory management)  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวขอ้งผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ

และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสาร อาจใช้พนักงานท าการขาย (Personal Selling) และการ

ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (No Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร หลายประการ ซ่ึง

อาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งโดย

บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้คร่ืองมือส าคญัต่อไปน้ี 
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   4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร

และ (หรือ( ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธ์ในการ

โฆษณาเก่ียวขอ้งกบั  

    4.1.1. กลยทุธ์การสร้างสรรคก์ารโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์

การโฆษณา (Advertising) กลยทุธ์ส่ือ (Media strategy)  

4.2.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และน าเสนอในลกัษณะการวจิยัเชิง

พรรณนา (Descriptive) ในการศึกษาถึงปัจจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของ

ผูป้กครองศึกษาเฉพาะจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุรี เพื่อให้ได้ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรการวิจยั หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกแบบสอบถามซ่ึงสอบถามความคิดเห็น

ของผูป้กครองท่ีเลือกสถาบนัสอนภาษาใหแ้ก่บุตรหลานของตนในจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุรี 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างและวิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง (Sample) หมายถึง ผูป้กครองท่ีเลือกสถาบนั

สอนภาษาใหแ้ก่บุตรหลานของตนใน จงัหวดัปทุมธานี และนนทบุรีท่ีถูกเลือกมาเป็นตวัอยา่งเพื่อใช้

เป็นตวัแทนประชากรโดยใช ้สูตรการสุ่มตวั อยา่งของ TARO YAMANE ท่ีระดบัการมีนยัส าคญัท่ี 

0.05 และขนาดของความ คลาดเคล่ือนเป็นร้อยละ 0.05 ในการก าหนดขนาดของตวัอยา่งค านวณได้

จากสูตรดงัน้ี 

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง     n   =  
𝑁

[1+(𝑁𝐸)2]
 

  โดย       n  คือ  จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 

         N คือ ขนาดของประชากร 
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         E คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 

 

จากกการแทนค่าจากสูตร                n =  
60

[1+(60×0.052)]
 

             = 52.173 

ดงันั้น จ  านวนตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประมาณ 50 ราย ซ่ึงขนาดของกลุ่ม ตวัอยา่งหา

ไดโ้ดยใชว้ิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูป Taro Yamane และการวิจยัจะใช้การ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากกลุ่มผูป้กครองท่ีนัง่รอบุตร-หลาน ท่ีก าลงัเรียนในสถาบนัสอนภาษา 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ตัวแปรอสิระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และ อาชีพ  
2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัทางการเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครองศึกษา

เฉพาะจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุรี 

  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัปัจจยัทางการเลือกสถาบนั

สอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครอง ศึกษาเฉพาะจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุรี จ านวน 3ตอน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะ

เลือกตอบ (check list) ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ้ 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกับการ

ตดัสินใจเลือกเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครอง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 5 

point scale ratio  
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  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้นการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของ

ผูป้กครอง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 5 point scale ratio 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 

(means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่ม

ตวัอยา่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1.ใช้อธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

และ รายได ้โดยแจกแจงเป็นค่าความถ่ี (frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage) 

2.ใช้อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครอง 

โดยการหา ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปอิสระและตวัแปรตาม ตามสมติฐานต่างๆท่ีตั้งไว ้โดยนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆดงัน้ี 

1.สมมติฐานขอ้ท่ี1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครองท่ี

แตกต่างกนั 

 1.1 เพศกบัการตดัสินใจเลือก ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test 

 1.2 อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ กับการตัดสินใจเลือก ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance (ANOVA): F-test 

2.สมมติฐานขอ้ท่ี2 คือ การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครอง ใช้สถิติในการ

วเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression Analysis (MRA) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศชายจ านวน 11 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 22.0 เปอร์เซนต์ เป็นเพศหญิงจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 เปอร์เซ็นต์ และมี

อายอุยูร่ะหวา่ง 40 – 49 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 เปอร์เซนต ์รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 

30 – 39 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 เปอร์เซนต์ และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุน้อยท่ีสุดมี

อายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีระดับวุฒิการศึกษาอยู่ท่ี

ระดบัปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 เปอร์เซนต ์รองลงมามีระดบั การศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 เปอร์เซนต ์และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ

มีระดบั การศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาชั้นตน้ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 เปอร์เซ็นต ์และมีอาชีพ

เป็นพนักงานบริษทั จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 เปอร์เซนต์ รองลงมามี อาชีพคา้ขายหรือ

ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 เปอร์เซนต ์และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด

คืออาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 เปอร์เซ็นต ์และมีรายไดใ้นครัวเรือน

เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เปอร์เซนต์ รองลงมามี

รายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 เปอร์เซนต ์และนอ้ยท่ีสุดมี

รายไดต่้อเดือน 15,001- 20,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 เปอร์เซนต ์

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ 

 จากตารางพบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกสถาบันภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียคือ 2.34 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .248 โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความส าคญัในเร่ืองเก่ียวกบั 

เจา้หนา้ท่ีท่ีคอยใหค้  าปรึกษา มีค่าเฉล่ียคือ 2.72 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .701 รองลงมาคือสามารถ

ระบุส่ิงท่ีตอ้งการเรียนเองได ้มีค่าเฉล่ียคือ 2.66 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .717 และปัจจยัดา้นราคา

พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียคือ 2.13 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .3.75 โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั 

เก่ียวกบัราคาคอร์สเรียนท่ีสูงแต่รับประกนัคุณภาพมีค่าเฉล่ียคือ 2.48 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .667 

รองลงมาคือวิธีการช าระเงินแบบผ่อนจ่าย มีค่าเฉล่ียคือ 2.38 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .987 และ
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ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียคือ 2.52 และ                   ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  .414 โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละ ข้อแล้วพบว่าในเร่ืองเก่ียวกับสถานท่ีรอมี

เคร่ืองด่ืมและwifiฟรี มีค่าเฉล่ียคือ 2.98 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .915 รองลงมาคือ บุตร-หลาน 

สามารถเดินทางไปกลบัในการมาเรียนดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ียคือ 2.64 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .942 

และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียคือ 2.35 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .374 โดยเม่ือ

พิจารณาผลในแต่ละขอ้แลว้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ ความส าคญักบัการส่งเสริมแบบการโฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียคือ 2.82 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.155รองลงมาคือปัจจยัการส่งเสริม

การตลาดแบบการแจกคูปองส่วนลดต่างๆตามโรงเรียน มีค่าเฉล่ียคือ 2.70 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.074 ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้ความส าคญัในทุกๆดา้น

พอๆกนั ยกเวน้แต่ดา้นการเลือกสถาบนัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจ พบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ เม่ือพิจารณาจากค่า F 

=1.140 และมีความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรร้อยละ 73.7 มีค่าความสามารถในการพยากรณ์ ร้อยละ 

54.3 โดยมีค่า ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.35057 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านราคาหัวขอ้

ค าถาม ราคาคอร์สเรียนท่ีถูกมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  สรุปผลวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอน

ภาษาต่างประเทศของผูป้กครอง 

 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.0  

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษา 

แต่เม่ือพิจารณารายคู่พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาถูกมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีระดบันยัส าคญัท่ี0.05 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจ

การตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครองอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ศึกษาการ

ตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของผูป้กครองพบวา่ โดยรวมไม่มีความสันพนัธ์กนั

อาจเป็นเพราะ สภาวะแวดลอ้มปัจจยัด้านอ่ืน เช่น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ลกัษณะบุคลิกภาพ

ของแต่ละบุคคล 

 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ

จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ

ของผูป้กครอง พบวา่ ภาพรวมส่วนมากมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งนอ้ยและดา้นท่ีให้ค่าความสัมพนัธ์

สูงสุดคือดา้นราคาเน่ืองจากในปัจจุบนั สถาบนัสอนภาษามีการเล่นราคาเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งซ่ึงใน

ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงมาก ดงันั้นสภาบนัสอนภาษาจึงเน้นทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดั

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะเร่ืองของราคาค่าเรียนท่ีมีการเน้นมากเป็นพิเศษเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะน้ี 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังนี้ 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยทางการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของ

ผูป้กครองศึกษาเฉพาะจงัหวดัปทุมธานีและนนทบุรีอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.สถาบนัสอนภาษาควรค านึงถึงราคาให้มากข้ึนเน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองใน

เร่ืองของราคาท่ีถูกเน่ืองจากปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง จึงท าให้ผูป้กครองตอ้งค านึงถึงเร่ือง

ราคาเงินก่อนเป็นปัจจยัส าคญั หากมีสถาบนัสอนภาษาใดสามารถแบ่งราคาคอร์สให้มีราคายอ่มเยา

มากข้ึนจะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึนไดซ่ึ้งก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบเหนือสถาบนัสอน

ภาษาอ่ืนๆท่ีเป็นคู่แข่ง 
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2.หากเปรียบเทียบราคากบัเน้ือหาการเรียนการสอนของสถาบนัสอนภาษาแล้วนั้นพบว่า

สถาบนัสอนภาษายงัมีค่าใช้จ่ายในการเรียนท่ีสูงเน่ืองจากปัจจยัหลายๆดา้น ซ่ึงถา้ทางสถาบนัสอน

ภาษาสามารถลดราคาลงตามระดบัคอร์ส เช่น การมีราคาคอร์สแบ่งไดห้ลากหลายระดบัโดยในแต่

ละระดบัก็มีการใชค้รูและหนงัสือท่ีต่างกนัตามสมควร อาจน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบทางการตลาด 

3.ปัจจุบนัการช าระเงินค่าเรียนมกัขายคอร์สพร้อมกบัการส่งเสริมการตลาดในส่วนลดต่างๆ 

ก็ควรมีการเพิ่มการเล่นรายการช าระเงินแบบผอ่นจ่ายผา่นบตัรเครดิต เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้าย

ของผูป้กครองใหมี้ความยดืหยุน่มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1.ควรศึกษาปัจจยัดา้น People, Physical evidence,Process ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากดา้น

ประสมทางการตลาด 

2.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป้กครองท าให้ไดข้อ้มูลส่วนหน่ึงของ                         

ปัจจยัทางการเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศเท่านั้น หากมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆเพิ่มเติม

เช่น                   ตวัผูเ้รียนจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความแตกต่างท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ใน

ส่วนของการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาผา่นเฟซบุ๊คต่อการตดัสินใจซ้ือครีม
บ ารุงผิวขาวเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ผูใ้ช้งานสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(Facebook) จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ  านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบผลต่างของค่าเฉล่ีย (Independent 
Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance/ANOVA) 
และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis/MRA)จากผลการวิจยั พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษามีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาทผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือ
โฆษณาผ่านเฟซบุ๊คท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวมากท่ีสุดพบว่าแอนนิเมชั่นท่ีใช้มี
ความสวยงามน่าสนใจและความรวดเร็วในการ Download มีส่วนท าให้เข้าขมบ่อยและผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัดา้นการตลาดและการไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวมากท่ีสุด 
พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ คือ ด้านความมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของตราสินค้าและสินค้ามี
หลากหลายตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ปัจจยัดา้นราคา คือ ดา้นราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ดา้นความน่าเช่ือถือของเพจในเฟซบุ๊ค(Facebook) ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การจดักิจกรรมผา่นเฟซบุ๊ค(Facebook) และปัจจยัดา้นการไวว้างใจคือ สินคา้
ท่ีขายผ่านเฟซบุ๊ค(Facebook) มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริง ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิว
ขาวแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05การรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และปัจจยั
ดา้นการตลาดและการไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาว อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 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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บทน า 
ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาและแพร่หลายไปทัว่โลก อีก

ทั้งยงัมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์เช่ือมต่ออยา่งเช่นคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนท่ีสามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ทุกท่ีทุกเวลาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ดว้ยสาเหตุน้ีระบบธุรกิจจึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินธุรกิจไปจาก
เดิมท่ีมีการซ้ือขายและเปล่ียนสินคา้ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายโดยตรงผา่นทางหนา้ร้านเท่านั้น มาเป็น
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางทางการค้า
ระหวา่งผูค้า้กบัผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดท้ัว่โลกอยา่งเสรี จึงเป็นเหตุให้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Commerce) เติบโตข้ึนอย่างมาก ดังนั้ นการท าส่ือโฆษณาผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ตเพื่อท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภคผา่นอุปกรณ์เช่ือมโยงต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดการ
รับรู้ของผูบ้ริโภคต่อสินค้านั้นๆได้ ธุรกิจในปัจจุบันจึงมีการลงทุนกับการท าการตลาดผ่านส่ือ
โฆษณาออนไลน์เป็นจ านวนมาก 
 ปัจจุบนัส่ือโฆษณาออนไลน์ได้มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน และเข้ามามีบทบาทในการสร้าง
ภาพลกัษณ์และการจดจ าสินคา้ของผูบ้ริโภค  เน่ืองจากผูบ้ริโภคใชเ้วลาในการเล่นโซเชียลมีเดียต่อ
วนัเป็นเวลาหลายชัว่โมง และในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน จึง  
ปฎิเสธไม่ไดว้า่อิทธิพลของโซเซียลมีเดียและเทคโนโลยไีร้สาย ก าลงัเขา้มามีบทบาทในหลากหลาย
สายงานไม่วา่จะเป็นในดา้นวงการศึกษา วงการบนัเทิง รวมทั้งทางดา้นธุรกิจต่าง ๆ ท่ีตอ้งพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อให้ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคหรือแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินคา้นั้นๆมาเป็นของตนเองให้ได ้โดยปกติธุรกิจจะสามารถด าเนินอยู่
ไดต้อ้งมีการปรับตวัในดา้นการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งหลากหลาย รวดเร็วและทัว่ถึง ท าให้เกิดความสะดวกแก่ผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภค 
อีกทั้งยงัเป็นขอ้ดีส าหรับผูป้ระกอบการท่ีต้องการพฒันาระบบเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงาน 
เพราะเพียงแค่มีเวบ็ไซตห์น่ึงเวบ็ไซต์ ก็เปรียบเสมือนวา่มีร้านคา้อยูท่ ัว่โลกและสามารถเปิดการคา้
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดโ้ดยตรง รวมทั้งการท าโฆษณาส่ือสารกบัลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็วผา่นเวบ็ไซตห์รือหนา้เพจทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ได ้
 โซเซียลมีเดีย เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางธุรกิจรวมทั้งสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ช่นกนั การส่ือสารผา่นทางโซเชียลสามารถท าไดห้ลากหลาย
รูปแบบทั้ งภาพ  เสียง และคลิปวิ ดีโอ และผู ้บ ริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ ช่วยใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้
ไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ทั้งยงัมีโอกาสสนทนาหรือสอบถามรายละเอียดจากผูใ้ห้บริการไดท้นัที ถือ
เป็นทางเลือกท่ีธุรกิจนิยมใชม้ากท่ีสุดในยคุปัจจุบนัก็วา่ได ้ 
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 เน่ืองจากในปัจจุบนัโซเซียลมีเดียมีหลากหลายรูปแบบ และมีลกัษณะท่ีโดดเด่นต่างกนั แต่
มีโซเซียลมีเดียท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดจากการส ารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย( 
(Digital Advertising Association (Thailand)) หรือ DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ MarketingOops.com 
ในปี 2014 คือ เฟซบุ๊ค เพราะเป็นโซเซียลมีเดียท่ีรวบรวมข้อดีของโซเซียลมีเดียต่างๆไวใ้นท่ี
เดียวกนั เช่น การโพสตภ์าพ การเขียนระบายความรู้สึกต่างๆ และการโพสตห์รือแบ่งปันคลิปวิดีโอ 
จึงท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของผูใ้ชง้านโซเซียลมีเดีย 

จากเหตุผลต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้ส่ือโฆษณาผา่น
ทางเฟซบุ๊คต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวของผูบ้ริโภควา่เป็นอยา่งไร เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได้
ไปใชใ้นการวางแผนดา้นการตลาด การพฒันาทางดา้นส่ือโฆษณา และใชเ้พื่อดึงดูดและตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิว
ขาว 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ส่ือโฆษณาผา่นทางเฟซบุ๊คกบัการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผวิขาว 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตลาดและการไวว้างใจกบัการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผวิขาว 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผวิขาวจากการรับรู้โฆษณาในเฟซบุค๊ 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัการ
รับรู้โฆษณาในเฟซบุ๊คและปัจจยัด้านการตลาดและการวางใจ ว่ามีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาวหรือไม่ 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีอยูร่ะหวา่งช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2559 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลอา้งอิง ส าหรับแนวทางในการโฆษณาผ่านทาง

เฟซบุค๊ เพื่อสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวมากข้ึน 
 2. ผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับผูผ้ลิตในการพฒันา ปรับปรุง รูปแบบ
งานโฆษณาผา่นทางเฟซบุค๊ เพื่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
 3. ผลการวิจยัน้ีสามารถใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานทางวิชาการและแนวทางการศึกษาการรับรู้
โฆษณาผา่นทางเฟซบุค๊ ในคร้ังต่อ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การรับรู้ หมายถึง การเปิดรับ ให้ความสนใจและแปลความหมายจากขอ้มูลหรือส่ิงเร้า
ต่าง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 
 2. ส่ือโฆษณา หมายถึง ส่ือโฆษณาคือเคร่ืองมือทางการตลาด มีหน้าท่ีน าพาข่าวสารท่ี
ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคทราบและไดรั้บรู้ใหเ้กิดความตอ้งการในสินคา้ 
 3. การรับรู้ส่ือโฆษณา หมายถึง การเปิดรับรู้กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้ในการส่ือสาร
ขอ้มูลไปยงัผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสินคา้หรือตราสินคา้เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
 4. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการสินคา้นั้น ๆ 
 5. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยูเ่พื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีตนเองมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึน 
 6. การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ โดยผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 7. สินคา้ หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ ของใช้ในชีวิตประจ าวนั ท่ีจบัตอ้งได้และตอ้งเกิดการ
แลกเปล่ียนกนัระหวา่งเงินกบัสินคา้ 
 8. การซ้ือ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์
 9. ครีมบ ารุงผิวขาว หมายถึง ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีมีส่วนผสมเสริมความขาวต่าง ๆ ชนิด
ครีมเท่านั้น ท่ีมีการโฆษณาทางโซเซียลมิเดียเฟซบุค๊ ชวนเช่ือ เช่น รูปภาพ วดีีโอ เป็นตน้ 
 10. เฟซบุ๊ค หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชท้ ัว่โลกและมีโฆษณาออนไลน์และเพจร้านคา้
ขายสินคา้ต่าง ๆ  
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิว
ขาว” ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา จึงน าเน้ือหาท่ี
ทบทวนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
 พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529) กล่าววา่ ใหค้วามส าคญัในการศึกษาประชากร ไดแ้ก่ การท า
ให้สามารถค านวนคาดการณ์ถึงจ านวนประชากรในอนาคตอยา่งคร่าว ๆ และสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนดา้นต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น การจดัเก็บภาษี 
การแบ่งเขตเลือกตั้ง การจดัการสาธารณูปโภค การศึกษา การจดัสวสัดิการสังคม การกระจาย
ผลผลิตดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ          - อายุ 
- อาชีพ          - รายได ้
-การศึกษา        

 
การตัดสินใจซ้ือสินค้าครีม

บ ารุงผวิขาว 

ปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณา
ผ่านทางเฟซบุ๊ค 
- ส่ิงเร้า -ประสาทสัมผสั 
- ประสบการณ์ 
- การแปลความหมายของส่ิง
ท่ีสัมผสั 

ปัจจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจ 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นการไวว้างใจ 
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อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ บุคคลท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมกัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานการรับรู้โฆษณา 
วมิลพรรณ อาภาเวท (2553) กล่าวถึง การรับรู้ (Perception) วา่เป็นกระบวนการท่ีคนเราจะ

เขา้ใจส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึงท่ีปรากฏกบัประสาทสัมผสัส่วนใดส่วนหน่ึงของเรา การรับรู้เป็นส่ิงท่ี
ก าหนดความต้องการแรงจูงใจและทัศนคติของผูบ้ริโภค การท่ีคนเรารับรู้ว่าความตอ้งการของ
คนเราเป็นอยา่งไร แรงจูงใจของคนเราเป็นอยา่งไรนั้น การรับรู้ดงักล่าวจะก าหนดวา่ตวัเรามีทศันคติ
อย่างไรกับสินค้า ควรจะชอบหรือไม่ชอบ ควรจะเห็นคุณค่าหรือไม่เห็น สินคา้เหมาะกับตวัเรา
หรือไม่เหมาะ เป็นตน้ ท าให้ผูท้  าโฆษณาตอ้งตระหนกัวา่การโฆษณานั้นมีโอกาสเขา้ถึงการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคได้ไม่ง่าย เพราะตอ้งผ่านกระบวนการเลือกหลายขั้นตอน ในขณะน้ีมีการโฆษณาต่าง ๆ 
มากมายให้ผูบ้ริโภคดู เลือกฟัง เลือกสนใจ เลือกจ า ผูท้  าโฆษณาจึงตอ้งพยายามท าโฆษณาของเขา
ให้มีจุดเด่นออกมา เพื่อให้สามารถผ่านการเลือกแต่ละขั้นตอนของผูบ้ริโภคได้ ส่ิงท่ีจะช่วยให้
โฆษณาผา่นการเลือกจนเขา้ไปถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคได ้คือ ขนาด สี ความเขม้ขน้ (เช่น ความดงั 
ความเขม้ของสี ความส าคญัของสาร) การเคล่ือนไหว ต าแหน่งท่ีอยู่ การใช้ความตดักนัเพื่อสร้าง
จุดเด่น (เช่น สีตดักนั ขนาดท่ีผิดกนัมาก เป็นตน้) การแยกตวัอยูเ่ป็นเอกเทศ เป็นตน้ ซ่ึงก็คือ ช้ินงาน
โฆษณาท่ีดีและน่าสนใจ 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 
คอดเลอร์ (Kotler ค.ศ. 1997, p. 98) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดเคร่ืองมือทาง
การตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ คุณภาพ การออกแบบรูปร่าง ตรายี่ห้อ บรรจุภณัฑ์หรือหีบห่อ การรับประกนั ขนาดและ
รูปร่าง การบริการ เป็นตน้ ราคา (Price) ประกอบดว้ย ราคาสินคา้ ส่วนลด การรับรู้ราคาสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็นต้น สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) ประกอบด้วย ช่องทางการ
จ าหน่าย สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ สินคา้คงคลงั การขนส่ง เป็นตน้ การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
ประกอบดว้ย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายตรง การส่งเสริมการขาย
โดยผา่นตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 
 การใชส่้วนประสมทางการตลาดจะส่งผลต่อการน าเสนอสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคสินคา้และ
บริการให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ในระยะ
ยาว ดงันั้น การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยในระยะสั้ น จะท าให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทาง
การตลาดไดแ้ละในมุมของผูบ้ริโภคเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีจะแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บของผูบ้ริโภค 
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แนวคิดและทฤษฎกีารไว้วางใจ 
Ndubisi (2007) ความไวว้างใจเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั อยา่งมากต่อการสร้างความภกัดีและมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกนัระหวา่งความไวว้างใจและความภกัดีของลูกคา้ ในการสร้างความมัน่ใจของ
ลูกคา้และการส่งมอบคุณภาพการบริการน าไปสู่องคก์รท่ีส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนความไวว้างใจของลูกคา้ 
มีการศึกษาความไวว้างใจหลากหลายสาขา รวมทั้ง ทางดา้นจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในดา้นจิตวิทยา 
จากการศึกษาท่ีผ่านมา ความไวว้างใจโดยทั่วไปมุ่งเน้นในด้านลักษณะประจ าตัวบุคคล (Personal 
Characteristics) ไดแ้ก่ อุปนิสัย ทศันคติและแรงจูงใจ 

แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, p. 48) ได้อธิบายถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคว่า 

ประกอบดว้ยบุคคลหรือกลุ่มคน ท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือ  
 ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The Stages of the Buying Decision Process) 
 1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการ ซ่ึงความตอ้งการหรือ
ปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Need)  
 2. การแสดงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้
หรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผูบ้ริโภค ก็จะท าการแสดงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการ โดย
แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นท่ี 2 แลว้ ในขั้น
ต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือกโดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งก าหนด
เกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน 
 ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือรถยนต ์จะมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณา เช่น ยี่ห้อ ราคา 
รูปแบบ การตกแต่งภายใน ภายนอก บริการหลงัการขาย ราคาขายต่อ เป็นตน้ 
 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว 
ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการในดา้นต่าง ๆ  
 5. พฤติกรรมภายหลงัการตดัสินใจซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้ นกัการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงั
การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัท่ี
คาดหวงั ถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริงตรงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีไดค้าดหวงั
เอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีได้รับจริงต ่ากว่าท่ี
คาดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจพฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์
ของคู่แข่งขนัและมีการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืน ๆ ดว้ย 
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งานวจัิยอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
พิชามญช์ มะลิขาว (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

สตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค”กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้เฟซบุ๊ค เพศหญิงในประเทศไทยท่ีซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่สตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค รวมจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 15,000 บาท การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความไวว้างใจ
ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ดา้นผูข้ายสินคา้ ดา้นระบบอินเตอร์เน็ต
และด้านค่าใช้จ่าย ด้านจ านวนคร้ังและด้านจ านวนช้ินท่ีซ้ือในทิศทางเดียวกัน ส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก ้ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ดา้นค่าใชจ่้ายในทิศทางเดียวกนัและส่วนประสม
การตลาดท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น ด้านจ านวนคร้ังและ
จ านวนช้ินท่ีซ้ือในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสินคา้และการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฐิติมา โสมบุญเสริม (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การรับรู้ส่ือโฆษณาและความตอ้งการดา้นการ
ส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อพฤติกรรมการมาใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลลใ์นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชน โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
เท่ากับ 10,000 บาท การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี
พฤติกรรมในการใชบ้ริการดา้นจ านวนเงินในการใช้จ่ายซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั, อาย ุ
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการดา้นจ านวนเงินในการใชจ่้าย
ซ้ือสินค้าเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 , การรับรู้ของผู ้บริโภคมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัพฤติกรรมในการใช้บริการด้านจ านวนเงินในการใช้จ่ายซ้ือ
สินค้าเฉล่ียต่อคร้ัง ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01, ความต้องการด้านการส่งเสริมการขายของ
ผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้บริการดา้นจ านวนเงินในการใช้จ่ายซ้ือสินคา้
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เฉล่ียต่อคร้ัง, ระดบัความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกบัระดบัความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

สิทธิโชค สวสัดิวฒัน์ (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปิดรับโฆษณา ทศันคติและการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอาง” พบว่า สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางต่างประเทศ การเปิดรับโฆษณาเคร่ืองส าอางตราไทยและตราต่างประเทศมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางตราไทยและตราต่างประเทศ ทศันคติต่อเคร่ืองส าอาง
ตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางตราไทยและตรา
ต่างประเทศ ความพึงพอใจในโฆษณาเคร่ืองส าอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางตราไทยและตราต่างประเทศ 

กนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบขายตรง” ผลการศึกษาพบวา่ การเปิดรับข่าวสาร ไดแ้ก่ การเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางในระบบขายตรง ปัจจยัการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ ราคาและการส่งเสริมการขายมีผล
ต่อการซ้ือเคร่ืองส าอาง ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบขายตรงและลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางในระบบขายตรง 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “การรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว” เป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุง
ผวิขาวผา่นทางเฟซบุค๊ โดยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้งานบนเฟซบุ๊ค ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. 
Cochran (1953) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384.16 คน แต่เพื่อส ารองความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงได้
เก็บเพิ่มอีก 15 คน ดงันั้น ในงานวจิยัคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นผูท่ี้เคยซ้ือ
ครีมบ ารุงผวิขาวบนเฟซบุค๊เท่านั้น (Screen Question)  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามจะมี

ลกัษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Check list) จ  านวน 6 ขอ้ คือ เคยซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว, 
เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการรับรู้ส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ค (Facebook) ของครีมบ ารุงผิวขาว ซ่ึง
แบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นค าถามแสดงระดบัความคิดเห็น ใช้ระดบัการวดัแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัการตอบสนองต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเฟสบุค๊ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ตามวธีิของ Likert Scale 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดและการไวว้างใจของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
แบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นค าถามแสดงระดบัความคิดเห็น ใช้ระดบัการวดัแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัการตอบสนองต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเฟสบุค๊ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ตามวธีิของ Likert Scale 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
แบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นค าถามแสดงระดบัความคิดเห็น ใช้ระดบัการวดัแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
เฟสบุค๊ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ตามวธีิของ Likert Scale 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. การใช้อธิบายข้อมูลลักษณะปัจจัยบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได ้โดยแจกแจงเป็น ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ใช้อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ส่ือโฆณาผา่นเฟซบุ๊คและปัจจยัดา้นการตลาดและการ
ไวว้างใจ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีตั้งไว ้โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 
รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาวท่ีแตกต่างกนั เพศกบัการตดัสินใจซ้ือ
ใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample : t-Test และอายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได้
กับการตัดสินใจซ้ือ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance 
(ANOVA) : F-test 

2. สมมติฐานข้อท่ี  2 คือ ปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คของผู ้บ ริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple 
Regression Analysis (MRA) โดยการคดัตวัแปรเขา้สู่โมเดล ดว้ยวธีิ Stepwise 

3. สมมติฐานข้อท่ี 3 คือ ปัจจยัด้านการตลาดและการไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กับการ
ตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression 
Analysis (MRA) โดยการคดัตวัแปรเขา้สู่โมเดล ดว้ยวธีิ Stepwise 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 และเพศ
ชาย 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 มีอายุ 20 – 30 ปี จ  านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมามี
อายุ ต  ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และอายุ 31 – 40 ปี มีจ  านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมามีระดบั
การศึกษาต ่ากวา่มธัยมปลายหรือเทียบเท่า จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 อนุปริญญา/ปวส. มี
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และระดบัปริญญาโท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาพนกังานบริษทั จ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.5 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 รับจา้ง/อาชีพอิสระ 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มี
รายได ้10,001 – 20,000 บาท/เดือน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมามีรายได ้5 ,000 – 
10,000 บาท/เดือน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีรายได้ 20,001 – 50,000 บาท/เดือน 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000/เดือน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาว 
 ปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาผา่นเฟซบุค๊ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว พบวา่ 
แอนนิเมชัน่ท่ีใช้มีความสวยงามน่าสนใจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 และความรวดเร็วในการ Download มีส่วนท าให้เขา้
ขมบ่อยมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.63 รองลงมา คือ เสียงประกอบท าให้สินคา้หรือบริการน่าติดตามชมมีผลต่อการตดัสินใจ
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ซ้ือในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 และมีผลน้อย
ท่ีสุด คือ สามารถจดจ าไดเ้ป็นของผลิตภณัฑ์ใดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64  

ปัจจัยด้านการตลาดและการไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาว 
ปัจจยัดา้นการตลาดทั้ง 4 มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาวมากท่ีสุด โดยปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ดา้นความมีช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และสินคา้มีหลากหลายตามท่ีลูกคา้ตอ้งการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 ดา้นราคา พบวา่ ดา้น
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.43 เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ดา้นความน่าเช่ือถือของเพจ
ในเฟซบุ๊ค (Facebook) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า การจดักิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ค 
(Facebook) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 เบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.71 และปัจจยัดา้นการไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบั
มาก พบว่า สินคา้ท่ีขายผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีไดล้งประกาศจริงมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63  

สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 
รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวท่ีแตกต่างกัน  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้ท่ีแตกต่าง
กนัมีการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 โดยรวมพบว่า การรับรู้ส่ือโฆษณาผา่นทางเฟซบุ๊คมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจาก F = 139.518 Sig.  
= 0.000  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูใ้ช้งานเฟซบุ๊ค (Facebook) ท่ีรับรู้ส่ือโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ค 
(Facebook) สามารถจดจ าไดเ้ป็นของผลิตภณัฑ์ใดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิว
ขาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.00 เสียงประกอบท าให้สินค้าหรือบริการน่าติดตามชมมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 ความรวดเร็วใน
การ Download มีส่วนท าให้เขา้ขมบ่อยมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 ระยะเวลาของโฆษณามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.00 ใช้ภาพประกอบท่ีน่าสนใจท าให้อยากติดตามชมจนจบมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 มีการใช้สีได้
สวยงามดูง่ายไม่แสบตาหรือ่านขอ้มูลยากมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.019 ต าแหน่งท่ีอยูโ่ฆษณามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิว
ขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 เบอร์โทรศพัทใ์นการติดต่อมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผิวขาวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.015 เคร่ืองหมายทางการคา้มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.037 

โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัมากท่ีสุด R = 0.874 และ R2 = 0.763 แสดงให้เห็นว่าการ
รับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ค (ทั้งหมด 9 ตวัแปร) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว
ร้อยละ 76.3 ท าให้ทราบว่ายงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวอีกร้อยละ 23.7 ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาว โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.164 

ดังนั้ นตัวแปรอิสระของการรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว มีทั้งหมด 9 ตวัแปร จึงสามารถเขียนสมการถดถอยในรูปของคะแนน
ดิบไดด้งัน้ี 

Y   =  1.129+0.226X1+0.156X2+0.190X3+0.061X4+0.095X5+0.058X6+0.050X7+ 
-0.064X8+-0.035X9 

 โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากท่ีสุด คือ  
สามารถจดจ าได้เป็นของผลิตภณัฑ์ใด โดยมีค่าเบตา้มาตรฐานเท่ากบั 0.435 รองลงมา คือ ความ
รวดเร็วในการ Download มีส่วนท าให้เข้าขมบ่อย โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ 0.360 เสียง
ประกอบท าให้ สินค้าหรือบริการน่าติดตามชม โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ  0.295 ใช้
ภาพประกอบท่ีน่าสนใจท าให้อยากติดตามชมจนจบ โดยมีค่าเบตา้มาตรฐานเท่ากบั 0.159 ต าแหน่ง
ท่ีอยู่โฆษณา โดยมีค่าเบตา้มาตรฐานเท่ากบั 0.127 ระยะเวลาของโฆษณา โดยมีค่าเบตา้มาตรฐาน
เท่ากบั 0.118 มีการใชสี้ไดส้วยงามดูง่ายไม่แสบตาหรือ่านขอ้มูลยาก โดยมีค่าเบตา้มาตรฐานเท่ากบั 
0.114 และตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ เคร่ืองหมาย
ทางการค้า โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ -0.069 เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ โดยมีค่าเบต้า
มาตรฐานเท่ากบั -0.139 ตามล าดบั จึงสามารถเขียนสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานได้
ดงัน้ี 

Z   =  0.435Z1+0.360Z2+0.295Z3+0.159Z4+0.127Z5+0.118Z6+0.114Z7+-0.069Z8+ 
-0.139Z9 

สมมติฐานข้อที่ 3 โดยรวมพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดและการไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจาก F = 342.516 
Sig. = 0.000 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของตรา
สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 ดา้นราคา
ท่ีมีการแสดงราคาสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซ้ือมี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 ดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีการให้ค  าแนะน า/ปรึกษา เก่ียวกบัขอ้สงสัยต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผิวขาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.00 ด้านการไว้วางใจสินค้าท่ีขายผ่านเฟซบุ๊ค 
(Facebook) มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริงและผูข้ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มี
ขอ้ตกลง เง่ือนไข การรับประกนัในการสั่งซ้ือสินคา้อยา่งชดัเจนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผวิขาวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.00 

โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัมากท่ีสุด R = 0.916 และ R2 = 0.839 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยั
ทางดา้นการตลาดและการไวว้างใจ (ทั้งหมด 6 ตวัแปร) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิว
ขาวร้อยละ 83.9 ท าให้ทราบวา่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวอีกร้อยละ 16.1 ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาว โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.134 

ดงันั้นตวัแปรอิสระของปัจจยัทางดา้นการตลาดและการไวว้างใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว มีทั้งหมด 6 ตวัแปร จึงสามารถเขียนสมการถดถอยในรูปของคะแนน
ดิบไดด้งัน้ี 

Y   =  0.627+0.155X1+0.359X2+-0.046X3+0.121X4+0.147X5+0.101X6 
โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด คือ ด้าน

ราคาท่ีมีการแสดงราคาสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีค่าเบตา้มาตรฐานเท่ากบั 0.519 รองลงมา คือ ดา้น
การไวว้างใจ สินคา้ท่ีขายผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีไดล้งประกาศจริง โดยมีค่า
เบตา้มาตรฐานเท่ากบั 0.277 ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีการให้ค  าแนะน า/ปรึกษา เก่ียวกบัขอ้
สงสัยต่าง ๆ โดยมีค่าเบต้ามาตรฐานเท่ากับ 0.256 ด้านการไวว้างใจ ผูข้ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค 
(Facebook) มีข้อตกลง เง่ือนไข การรับประกันในการสั่งซ้ือสินค้าอย่างชัดเจน โดยมีค่าเบต้า
มาตรฐานเท่ากับ 0.238 ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของตราสินค้า โดยมีค่าเบต้า
มาตรฐานเท่ากับ 0.230 และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซ้ือมี
อิทธิพลต่อตวัแปรตามเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม โดยมีค่าเบตา้มาตรฐานเท่ากบั -0.123 

Z   = 0.519Z1+0.277Z2+0.256Z3+0.238Z4+0.230Z5+-0.123Z6 
5.สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว” 
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน เก็บขอมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นผูท่ี้เคยซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวบนเฟซบุ๊ค
เท่านั้น (Screen Question) และน าขอ้มูลท่ีไดน้ าไปวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป  ซ่ึง
สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

จากการวจิยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบ วา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 และชาย 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ส่วน
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ใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาร้อยละ 
26.5 พนกังานบริษทั 23.5 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจร้อยละ 23.2 รับจา้ง / อาชีพอิสระร้อยละ 
13.5 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 13.3 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท 

สมมติฐานข้อที่ 1 พบวา่ อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
ซ้ือครีมบ ารุงผวิขาวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทาง
เฟซบุ๊คมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีอิทธิพลการรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊คท่ีมีมากท่ีสุด คือ 
สามารถจดจ าไดเ้ป็นของผลิตภณัฑใ์ด รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการ Download มีส่วนท าใหเ้ขา้
ขมบ่อย, เสียงประกอบท าใหสิ้นคา้หรือบริการน่าติดตามชม, ใชภ้าพประกอบท่ีน่าสนใจท าให้อยาก
ติดตามชมจนจบ, ต  าแหน่งท่ีอยูโ่ฆษณา, ระยะเวลาของโฆษณา, มีการใชสี้ไดส้วยงามดูง่ายไม่แสบ
ตาหรือ่านขอ้มูลยาก, เคร่ืองหมายทางการคา้และเบอร์โทรศพัทใ์นการติดต่อ ตามล าดบั  

สมมติฐานข้อที่ 3 คือ ปัจจยัดา้นการตลาดและการไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว ขาว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดและการไวว้างใจมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิขาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีอิทธิพลท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นราคาท่ีมีการแสดงราคาสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 
รองลงมา คือ ดา้นการไวว้างใจ สินคา้ท่ีขายผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีไดล้ง
ประกาศจริง, ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีการให้ค  าแนะน า/ปรึกษา เก่ียวกบัขอ้สงสัยต่าง ๆ , ดา้น
การไวว้างใจ ผูข้ายสินคา้ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีขอ้ตกลง เง่ือนไข การรับประกนัในการสั่งซ้ือ
สินคา้อยา่งชดัเจน, ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซ้ือ ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได ้ท่ี
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาวแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา โสมบุญเสริม (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ส่ือโฆษณาและความ
ตอ้งการดา้นการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อพฤติกรรมการมาใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้
เดอะมอลล์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการดา้นจ านวนเงินในการใชจ่้ายซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง
แตกต่างกนั ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ พิชามญช์ มะลิขาว 
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(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค พบว่า อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่สตรีผา่นส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ค พบว่า การรับรู้ส่ือ
โฆษณาผา่นทางเฟซบุค๊มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยัของ ฐิติมา โสมบุญเสริม (2547) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ส่ือ
โฆษณาและความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อพฤติกรรมการมาใชบ้ริการท่ี
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ผู ้บริโภครับรู้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ภายในห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ใน
ระดบัมากและส่ือภายนอกได้ในระดบัปานกลางและการรับรู้ของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกบัพฤติกรรมในการใช้บริการดา้นจ านวนเงินในการใช้จ่ายซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิทธิโชค สวสัดิวฒัน์ (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง
การเปิดรับโฆษณา ทัศนคติและการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง พบว่า การเปิดรับโฆษณา
เคร่ืองส าอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางตราไทย
และตราต่างประเทศ ทศันคติต่อเคร่ืองส าอางตราไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางตราไทยและตราต่างประเทศ ความพึงพอใจในโฆษณาเคร่ืองส าอางตรา
ไทยและตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางตราไทยและตรา
ต่างประเทศ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปิดรับ
ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบขายตรง” ผลการศึกษาพบว่า การ
เปิดรับข่าวสาร ไดแ้ก่ การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบขายตรง 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นการตลาดและการไวว้างใจ พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาด
และการไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวขาว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสินคา้และการบริการ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิชามญช์ มะลิขาว (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ความไวว้างใจในการซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ดา้นผูข้ายสินคา้ ดา้นระบบอินเตอร์เน็ตและดา้นค่าใชจ่้าย 
ด้านจ านวนคร้ังและด้านจ านวนช้ินท่ีซ้ือในทิศทางเดียวกัน ส่วนประสมการตลาด ได้แก้ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นด้านค่าใช้จ่ายในทิศทางเดียวกันและส่วนประสมการตลาดท่ีใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ ดา้นจ านวนคร้ังและจ านวนช้ินท่ีซ้ือใน
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกนาฏ สง่า
เนตร (2541) ได้ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางใน
ระบบขายตรง” ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ ราคาและการส่งเสริมการขาย
มีผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอาง ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบขายตรง 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยัสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ดงัน้ี 

1. เป็นแนวทางส าหรับผูผ้ลิตส่ือโฆษณาในการพฒันาโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ค เพื่อสร้าง
การรับรู้ของผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
 2. ผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิวขาวผ่านทางเฟซบุ๊ค ควรเพิ่ม สินคา้มีคุณภาพ, มี
สินคา้หลากหลายตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ, การติดตามหลงัการขาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป 
 3. การใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ค ควรเพิ่ม ความน่าเช่ือถือของเพจ
ในเฟซบุ๊ค (Facebook), การสั่งสินคา้ผา่นช่องทางจดัจ าหน่ายใชง้านง่าย, การจดักิจกรรมผา่นเฟซบุ๊ค 
(Facebook), การซ้ือผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) มีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ใหเ้กิดความน่าเช่ือถือจนน าไปสู้การไวว้างใจในท่ีสุด 
 4. การใชช่้องทางการช าระเงิน ควรเพิ่ม เช่ือมัน่ในความปลอดภยัของการช าระเงิน ในการ
โอนเงินแต่ละคร้ังของผูบ้ริโภคบางคร้ัง ค านึงถึงความปลอดภยัในการสั่งซ้ือและช าระเงิน จึงท าให้
ไม่เป็นหน่ึงในทางเลือกของผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการท าวิจยั
คร้ังต่อไปใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือโฆษณาในสังคม
ออนไลน์ เพราะโฆษณาบางชนิดส่งผลให้เกิดความรู้สึกต่อตา้นโฆษณา เน่ืองจากการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลส่งผลให้เกิดความร าคาญ หรือโฆษณานั้นมีเน้ือหาท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการรับรู้ก็จะไม่เกิด
ความสนใจกลบัท าใหร้ าคาญได ้ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการตอบสนองในการรับรู้ของผูบ้ริโภค  
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 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาจากส่ือโฆษณาในสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น ไลน์,  
ยูทูป, ทวิตเตอร์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรับรู้ส่ือออนไลน์ในแต่ละสังคม
ออนไลน ์
 3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากกลุ่มตวัอยา่งใน
สังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เพื่อใหค้รอบคลุมและมีผลการวจิยัท่ีน่าเช่ือมากยิง่ข้ึน 
 4. ขั้นตอนในการเก็บรวมรวบขอ้มูล ควรจะมีการพฒันาแบบสอบถามให้มีคุณภาพมากข้ึน
และให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจถึงจุดประสงค์ของค าถามในแบบสอบถาม เพื่อไม่ให้เกิดความ
เขา้ใจผดิ 
 5. การแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมค่อนขา้งมาก 
เพราะกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสังคมออนไลน์จึงไม่สามารถทราบเวลาในการตอบของผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดจึ้งตอ้งอาศยัตวัแทนจ าหน่ายสินคา้เป็นผูช่้วยกระจายแบบสอบถาม ดงันั้นควรมี
การติดต่อกบัตวัแทนในการกระจายแบบสอบถามท่ีสามารถไดรั้บแบบสอบถามใหไ้วท่ีสุด 
 6. การทดสอบสมมติฐานควรจะมีการทดสอบการแจกแจงและความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรเสียก่อนเพื่อทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั เพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้ตกลง
ของสถิติตอนนั้น ๆ 
 7. ควรหาผลการวิจยัจากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อยืนยนัผลการวิจยัท่ีไดมี้ความสอดคลอ้ง
ในระดบัสากลมากนอ้ยเพียงใด 
 8. ขอ้ควรระวงัในการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ การสร้างแบบสอบถามควรจะมีการปรึกษาและ
ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ขอ้แต่ละตวัแปรมากข้ึน เพื่อให้ไดข้อ้มูลมากกวา่น้ี สามารถเพิ่มค าตอบงานวจิยั
และมีประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจศึกษาต่อคร้ังต่อไป 

9. ควรมีการศึกษาและวิจยัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาพสังคมออนไลน์นั้นเปล่ียนแปลง
กา้วหนา้ตามกระแสนิยมและความรู้สึกของบุคคล จึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลไม้อบแห้งของผู้บริโภค 
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รุจาภา  แพ่งเกษร 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไม้อบแห้งใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 คน และใชว้ิธีการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล

หาค่าสถิติเบ้ืองตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่า T-test F-test ท่ีนยัส าคญั 0.05 

 ผลการวิจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลไมอ้บแห้ง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุ 15-25 ปี มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-

30,000 บาท ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือ

คือ รสชาติของผลไมอ้บแห้ง เลือกราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และท าเลท่ีตั้งของร้านมีความสะดวก

ในการหาซ้ือ แสดงระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ค าส าคัญ : ผลไมอ้บแหง้, ขนมขบเค้ียว, ผูบ้ริโภค, การแปรรูปอาหาร  
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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 

 

บทน า 

 ในอดีตชีวิตของคนไทยมกัปลูกผลไมไ้วต้ามบา้นเรือน สมยัก่อนประชาชนจึงมกัแจกจ่าย

ผลไม้ไปตามบ้านเรือนเม่ือรับประทานไม่ทนั ผลไม้อบแห้งถือเป็นการถนอมอาหารท่ีมนุษย์

คุน้เคยมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบนัการถนอมอาหารไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนทัว่

โลก เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปล่ียนแปลงจากยคุสมยัก่อนไปมาก คนส่วนใหญ่

ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมอาหารแต่ละวนั จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ทางด้านการ

ถนอมอาหารเขา้มาสู่ความต้องการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และยิ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือยๆใน

อนาคต โดยส่วนใหญ่คนไทยจะบริโภคผลไมอ้บแห้งในลกัษณะของขนมขบเค้ียวหรืออาหารวา่ง 

ด้านการผลิตการอบแห้งมีหลายวิธี ในอดีตคนไทยใช้การอบแห้งโดยการตากแดดถือเป็นวิธี

โบราณท่ียงัคงใชก้นัอยูใ่นหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สามารถท าให้ผลิตภณัฑ์แห้งโดยใช้

พลงังานความร้อนจากแสงแดด คือน าผลไมท่ี้ผา่นกระบวนการเตรียมวตัถุดิบใส่ถาด ตากแดดจน

แห้ง แต่ตอ้งมีการกลบัเป็นระยะๆ เพื่อใหแ้ห้งอยา่งสม ่าเสมอ เวลา ข้ึนอยูก่บัชนิดของผลไม ้ขนาด
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ช้ิน และอุณหภูมิ ทั้ งน้ีอาจปรุงแต่งกล่ินหรือรสด้วยส่วนประกอบอ่ืนท่ีเหมาะสม จึงเป็นวิธีท่ีมี

ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด แต่เป็นวิธีท่ีมีความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการแปรปรวนของ

สภาพอากาศและยากต่อ การควบคุมให้มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ ผกัผลไมห้ลายชนิดสามารถ

ใชว้ธีิการตากแดดได ้เช่น แอพพริคอตพีชแพร์ กลว้ย องุ่น ฯลฯ  

(ธนเดช เตชะยนั,2550 : 1) 

 การบริโภคผลไม้อบแห้งนั้ นถือเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย

อาจจะมีบางครัวเรือนหรือบางท้องถ่ินจะผลิตผลไมอ้บแห้งเพื่อการคา้ ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน ในระยะหลงัไม่ก่ีสิบปีท่ีผา่นมาการผลิตผลไมอ้บแหง้มีความเป็นอุตสาหกรรมมากข้ึน มี

การน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิต ท าให้ผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบแห้งมีความ

หลากหลายของชนิดผลไมม้ากข้ึน สะอาด มีบรรจุภณัฑ์ท่ีมีทั้งความสวยงามและคุณภาพ รวมไป

ถึงมีการเก็บรักษาไดย้าวนานยิ่งข้ึน นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแหง้ยงัสามารถส่งออกไปขายยงั

ต่างประเทศและเป็นรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดอี้กทาง (ธนเดช เตชะยนั, 2550:1) 

 ดว้ยเหตุต่างๆเหล่าน้ี จะพบวา่ผลไมอ้บแห้งนั้นยงัคงเป็นขนมขบเค้ียวท่ีอยูคู่่คนไทยมาโดย

ตลอด และมีปัจจัยเก้ือหนุนต่างๆ มากมาย คงเป็นท่ีน่าสนใจทีเดียวหากผลไม้อบแห้งท่ีเป็น

ผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาไทยจะกลายเป็นขนมท่ีมีความนิยมแซงหนา้ขนมประเภทอ่ืนๆ หากกระท า

ไดก้็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยก

รรม เกษตรกรและผูป้ระกอบการก็จะมีรายไดม้ากข้ึน ซ่ึงกวา่จะถึงจุดนั้นได ้ส่ิงส าคญัท่ีขาดมิไดคื้อ 

ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัจะทราบถึงปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมอ้บแห้งของผูบ้ริโภค เพื่อจะได้

น ามาก าหนดกลยุทธ์การตลาดในการด าเนินการประกอบธุรกิจผลไมอ้บแหง้ ใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลไม้

อบแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีท าการศึกษากลุ่มตัวแปรต้นคือ ด้านประชากรศาสตร์ ท่ี

ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนตวัแปรตามในท่ีน้ีคือ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจประกอบดว้ย ดา้นราคา, ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ การเลือกซ้ือ

ผลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวนทั้งส้ิน 420 คน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

         ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 
- ด้านราคา 
- ด้านผลิตภณัฑ์ 
- ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ด้านการสง่เสริมทาง

การตลาด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัในการเลือกซ้ือผลไมอ้บแห้งของกลุ่มตวัอย่าง ได้ทราบถึงขอ้มูล

และปัจจยัส่วนประสมในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค และสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาผลิตและ

ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หต้รงความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 2. ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบนั ช่องทางและโอกาสพฒันาผลิตภณัฑ ์

ช่องทางการขยายตลาดของผลไมอ้บแหง้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ผลไม้อบแห้ง หมายถึง ผลไมท่ี้ถูกอบแห้งและผูบ้ริโภคใช้ในการรับประทานเป็นขนม

ขบเค้ียวหรือของทานเล่น เช่น มะม่วง มะละกอ สตรอเบอร์ร่ี สับปะรด มะพร้าว เป็นตน้ 

 2. ขนมขบเคีย้ว หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทขนม ครอบคลุมถึงขนมห่อท่ีผลิตจากวตัถุดิบ

ต่างๆ เช่น ขา้วสาลี มนัฝร่ัง เป็นตน้ รวมถึงหมากฝร่ังและท็อฟฟ่ี ลูกอมต่างๆ ขนมไทยและช็อคโก

แลต ฯลฯ 

 3. ผู้บ ริโภค  หมายถึง ผู ้บ ริโภค ท่ี มีการเลือก ซ้ือสินค้าผลไม้อบแห้ ง ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 4. การแปรรูปอาหาร หมายถึง การน าอาหารมาผา่นกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์

อาหารท่ีมีลกัษณะตามตอ้งการ มีคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคยอมรับและบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยั อีกทั้งยงั

เป็นการเตรียมอาหารให้เหมาะกบัการบริโภคและอาจช่วยให้สามารถเก็บรักษาอาหารไวไ้ดร้ะยะ

หน่ึงดว้ย 

 5. ด้านราคา หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความเหมาะสมของราคาผลิตภณัฑ์

ผลไมอ้บแห้ง ได้แก่ ราคาของผลไมอ้บแห้งท่ีมีจ  าหน่ายในร้านมีความเหมาะสมกบัปริมาณและ

คุณภาพ 

 6. ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์

ผลไม้อบแห้ง ได้แก่ รสชาติผลไม้อบแห้ง ความสด ความสะอาดของผลไม้อบแห้งและความ

หลากหลายของผลไมอ้บแหง้ 
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 7. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความเหมาะสม ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง มีรถรับจา้งหรือรถประจ าทางผา่น 

ใกลแ้หล่งชุมชน มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

 8. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความเหมาะสม 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่ การลงโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพบั 

ใบปลิว การแจง้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของร้าน การแจกบตัรลดราคาหรือแลกผลไมอ้บแห้ง

ให้กบัลูกคา้ การสะสมยอดซ้ือเพื่อน ามาลดราคาหรือแลกผลไมอ้บแห้ง การมีผลไมอ้บแห้งเป็น

แพค็เกจในราคาถูก 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (คดันางคจ์ามะริก, 2549) 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถเสนอขายให้กบัตลาดเพื่อเรียกร้องความ

สนใจ ความเป็นเจา้ของการใชห้รือเพื่อการบริโภคเป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ด ้ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยตวัสินคา้และบริการตราสัญลกัษณ์คุณภาพการบรรจุหีบห่อ

การใชเ้ทคโนโลย ี

 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีแสดงออกมาในรูปของจ านวนเงิน

การก าหนดราคามีวธีิการดงัน้ี 

  2.1 การตั้งราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด 

  2.2 การตั้งราคาท่ีสูงกวา่ราคาตลาด 

  2.3 การตั้งราคาท่ีเท่ากบัราคาตลาดทัว่ๆ ไป 

 3. การจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมการน าผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดไวอ้อกสู่

ตลาดเป้าหมายในส่วนประสมน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสถานท่ีจ าหน่ายอยา่งเดียวแต่เป็นการพิจารณา
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วา่จะจ าหน่ายผา่นคนกลางต่างๆ อย่างไรและมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งไรส่วนประสมในการจดั

จ าหน่าย (Distribution Mix) ประกอบดว้ย 

  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) คือ กลุ่มของสถาบนัหรือ

กลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีหรือกิจกรรมอนัจะน าผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้

  3.2 การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) คือกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ท่ีมีปริมาณถูกตอ้งไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสม 

 4. การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้  าหน่ายและ

ตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือการส่งเสริมทางการตลาดท าได ้4 แบบดว้ยกนัซ่ึงเรียกไดว้า่ส่วนประสมในการ

ติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 

  4.1 การโฆษณา  (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคล  (non 

Personal) โดยผ่านส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ,์ วิทยุ, โทรทศัน์, ป้ายโฆษณาและตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

ในการโฆษณา 

  4.2 การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบ

เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือซ่ึงเป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ี 

นอกเหนือจากการขายโดยใช้บุคคลการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้การซ้ือของ

ผูบ้ริโภคและประสิทธิภาพของผูข้าย 

  4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การให้

ข่าวเป็นการตอบสนองความคิดเก่ียวกับตัวสินค้าหรือบริการแบบไม่ใช้บุคคล ส่วนการ

ประชาสัมพนัธ์เป็นความพยายามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวข้ององค์กรเพื่อชกัจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความ

คิดเห็นหรือทศันคติท่ีดีขององคก์ร 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ธนเดช เตชะยนั (2550( ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไม้แปรรูปกรณีศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 19–21 ส่วนใหญ่มี

ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ โดยส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธและพกัอาศยัอยู่ในหอพกัเอกชน 

ส่วนมากมีรายได้ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับท่ีพกัอาศยั) อยู่ในช่วง 3,001–5,000 บาทต่อเดือน 

ประเภทการแปรรูปท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ การแช่อ่ิมและดองและชนิดผลไมท่ี้ไดรั้บการ

เลือกมากท่ีสุดคือ มะม่วง โดยส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือผลไมแ้ปรรูปเพราะติดใจในรสชาติ และ

รองลงมาคือ ซ้ือเพราะเป็นของกินเล่น ส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือผลไมแ้ปรรูปดว้ยความถ่ีในช่วง

น้อยกว่า 2 คร้ังต่อ 15 วนัส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต กลุ่มตวัอย่างจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 

11–20 บาท ในการซ้ือผลไม้แปรรูปหน่ึงคร้ังรูปลกัษณ์ของผลไมท่ี้ได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ 

ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีทานแลว้ไม่เลอะเทอะ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ ดู

สะอาดปลอดภยัและแบรนด์ท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ แบรนด์ดงัท่ีเป็นท่ีรู้จกั

ทัว่ประเทศ 

 จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ณัฐวดี บุญเกิด และ วชัราภรณ์ เสือเล็ก (2556( ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปประเภทสับปะรดของนักท่องเที่ยวในศูนย์ 

OTOP อ าเภอหัวหิว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” พบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ขา้งตน้แสดงให้

เห็นถึงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมแ้ปรรูปประเภทสับปะรดของนกัท่องเท่ียวในศูนย ์OTOP 

พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไม้แปรรูปประเภทสับปะรดนั้น ส่วนใหญ่

นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในดา้นการตดัสินใจซ้ือมาก รองลงมา ดา้นประเมินทางเลือกดา้นการ

รับรู้ถึงความต้องการและให้ความส าคัญในระดับปานกลางด้านพฤติกรรม ภายหลังการซ้ือ 

รองลงมา ดา้นการตดัสินใจซ้ือสอดคลอ้งกบั (ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ, 2538) เน่ืองจากกิจกรรม

เหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การรับรู้การคน้หาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitive Research) โดยมุ่งเน้นการส ารวจเชิง

บรรยาย (Descriptive Research( 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู ้บ ริโภคผลไม้อบแห้ง ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนแน่นอน จึง

ใช้การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร Conhranโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจากการค านวณ 384.16 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 420 คนโดยเลือกท าการวิจยัแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling( กบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 6 เขต เพื่อให้ครอบคลุมจงัหวดักรุงเทพมหานคร

ทั้งหมดคือ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต ้กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธน

เหนือ กลุ่มกรุงธนใต ้แบ่งเป็นกลุ่มละ 70 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม ในแบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามปิด

แบบมีตวัเลือก ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

  ส่วนท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีประกอบด้วย เพศ 

อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 4 ขอ้ (Nominal Scale) (Ordinal Scale) 

  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัในการเลือกซ้ือผลไมอ้บแหง้ จ านวน 11 ขอ้ (Multiple Choice( 

  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บแห้งท่ีประกอบดว้ย

ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด จ านวน 18 ขอ้ 

(Likert Scale(ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งระดบัการตดัสินใจเป็น 5 

ระดบั คือ 5 หมายถึง มากท่ีสุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง นอ้ย, 1 หมายถึง นอ้ย

ท่ีสุด 

 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาไดใ้ชว้ิธี การค านวณประมวลผลขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัท าตารางเพื่อเสนอสรุปผลการวจิยั 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1227 
 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical) 

  - การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะห์ผลของขอ้มูล ปัจจยัท่ี

เลือกซ้ือ และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) 

  - สถิติทดสอบแบบ t-Test โดยวิเคราะห์ในหัวขอ้กลุ่มผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง 

ใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test จะไดค้่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และค่านยัส าคญั Sig และค่า 

Sig ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัส าคญั 

  - สถิติทดสอบแบบ F-Test โดยวิเคราะห์ในหัวข้อในส่วนของ อายุ อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน จะไดค้่า F-Test และค่านยัส าคญั Sig และค่า Sig ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัส าคญั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงและเพศชาย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคาและด้านการส่งเสริมทางการตลาดในการเลือกซ้ือไม่แตกต่างกนั แต่มีการเลือกด้านการจดั

จ าหน่ายในการเลือกซ้ือแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดการ

ตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและดา้นการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ี

แตกต่างกนั ท าใหเ้กิดการตดัสินใจดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่

พบวา่ แตกต่างกนั 2 คู่ คือ (1( ประชากรท่ีมีอายุ 15-25 ปี กบั ประชากรท่ีมีอายุมากกวา่ 45 ปีข้ึนไป 

และ (2( ประชากรท่ีมีอาย ุ26-45 ปี กบั ประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 45 ปีข้ึนไป 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกันท าให้เกิดการ

ตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั

ท าให้เกิดการตดัสินใจด้านราคาต่างกนั จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า แตกต่างกนั 2 คู่ คือ (1( 

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กบั ลูกจา้งทัว่ไป/พนักงานบริษทั และ (2( อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กบั 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาดแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ แตกต่างกนั 2 คู่ คือ (1( อาชีพนกัเรียน/
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นักศึกษา กับ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ (2( ลูกจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท กับ ข้าราชการ/

รัฐวสิาหกิจ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ท าให้
เกิดการตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดการตดัสินใจดา้นราคาแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่
พบวา่ แตกต่างกนั 1 คู่ คือ (1( ประชากรท่ีมีเงินเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท กบั 50,000 บาท และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ แตกต่างกนั 3 คู่ คือ (1( ประชากรท่ีมี
เงินเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท กบั 30,000 บาท และ (2( ประชากรท่ีมีเงินเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 
บาท กบั 30,001-50,000 และ (3( ประชากรท่ีมีเงินเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท กบั ประชากรท่ีมี
เงินเดือนมากกวา่ 50,000 บาท 
สรุปผลการวจัิย 
 1. กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 และเพศหญิง จ านวน 230 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุ น้อยกว่า 15 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 มีอายุ 15-25  ปี 
จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 มีอายุ 26-45 ปี จ  านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 กบั มีอาย ุ
45 ปี ข้ึนไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ15.0 ลูกจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 87 คิดเป็นร้อยละ 21.8 มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีรายได้ 10 ,000-
30,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 มีรายได ้30 ,000-50,000 บาท จ านวน 76 คนคิด
เป็นร้อยละ 19.0 และรายได ้50,000 ข้ึนไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
ผลไมอ้บแห้งดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.94 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและจากการวิเคราะห์
เป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัได้แก่ (1) รสชาติของผลไมอ้บแห้งท่ีมีค่าเฉล่ีย 
4.24 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) ความสะอาดของผลไมอ้บแหง้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.01 อยูใ่นระดบัมาก และ 
(3) ความหลากหลายของผลไมอ้บแหง้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดบัมาก 
  3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
ผลไมอ้บแห้งด้านราคาในภาพรวมท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.85 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัได้แก่ (1( ด้านราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.01 อยูใ่นระดบัมาก (2( ราคาท่ีแตกต่างกนัของผลไมอ้บแห้งใน
แต่ละสถานท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดบัมาก (3( ราคาเหมาะสมกบัปริมาณมีค่าเฉล่ีย 3.77 อยู่ใน
ระดบัมาก 
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 4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
ผลไมอ้บแห้งดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.73 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัไดแ้ก่ (1( ท าเลท่ีตั้งของ
ร้านมีความสะดวกในการหาซ้ือท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.89 อยูใ่นระดบัมาก (2( มีขายทัว่ไปนอกจากหนา้ร้าน
ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.79 อยูใ่นระดบัมาก (3( อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างานท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.73 อยูใ่นระดบัมาก 
 5. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
ผลไมอ้บแหง้ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.82 อยูใ่นระดบัมาก (1( การออกร้านแสดง
สินคา้ตามโอกาสต่างๆท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดบัมาก (2( การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
ต่างๆ ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.86 อยู่ในระดบัมาก (3( มีพนกังานขายคอยให้แนะน าในการซ้ือมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.74 อยูใ่นระดบัมาก 
อภิปรายผลการวจัิย 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความ

แตกต่างกบัการเลือกซ้ือผลไมอ้บแห้งของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตั้งใจไว ้ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจลักษณ์มุสิกะชะนะ (2553) ได้

ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในจงัหวดั 

สุราษฎร์ธานีพบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความ

แตกต่างกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเบเกอร่ีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลไม้อบแห้งของ
ผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ใชท้ฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งคือหลกัการตลาด 4 P’s อนั
ได้แก่ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมทาง
การตลาด (Promotion) โดยกลุ่มตวัอย่างได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ด้านผลิตภณัฑ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างได้ให้ความส าคญักับรสชาติของผลไม้อบแห้งทั้ งน้ี
เน่ืองจากผลไม้อบแห้งนั้นยงัคงเป็นขนมขบเค้ียวท่ีอยู่คู่คนไทยมาโดยตลอดและรสชาติท่ีดีจะ
กลายเป็นขนมท่ีมีความนิยมแซงหน้าขนมประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปิยพร ศรีกลิน่สุวรรณ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูป ร้านบา้น
กลว้ย ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูปของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ 
รสชาติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัมองวา่ ปัจจยัดา้นราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพเพราะผลไมมี้
ความเพียบพร้อมในดา้นสารอาหารและประโยชน์ต่อร่างกายซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยพร 
ศรีกลิ่นสุวรรณ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูป ร้านบา้นกลว้ย 
พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูปของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือราคาและ
คุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ขอ้ไดเ้ปรียบของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลไมอ้บแห้งท่ีส าคญัอีก
หน่ึงดา้นคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายซ่ึงส่งผลให้ท าเลท่ีตั้งของร้านมีความสะดวกในการหาซ้ือ 
เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปล่ียนแปลงจากยุคสมยัก่อนไปมาก คนส่วนใหญ่
ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกทานอาหารวา่งในระหวา่งวนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปิยพร ศรีกลิน่สุวรรณ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูป ร้าน
บ้านกล้วย พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกซ้ือผลไม้แปรรูปของกลุ่ม
ตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ ความสะดวกเม่ือเดินทางมาท่ีร้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 รวมทั้งปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาดท่ีมีการออกร้านแสดงสินค้าตามโอกาสต่างๆ เพื่อ

กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มีมากข้ึนเพื่อตดัสินใจซ้ือซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยพร 

ศรีกลิ่นสุวรรณ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูป ร้านบา้นกลว้ย 

พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกซ้ือผลไมแ้ปรรูปของกลุ่มตวัอย่างมาก

ท่ีสุดคือความสะดวกเม่ือเดินทางมาท่ีร้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากการศึกษาวิจยัดา้นประชากรศาสตร์จะสังเกตเห็นวา่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา
นิยมผลไมอ้บแห้งเพราะรสชาติของผลไมอ้บแห้งดงันั้นผูป้ระกอบการควรน าผลวิจยัคร้ังน้ีไปวาง
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบรับกลุ่มลูกคา้พร้อมทั้งหาวธีิขยายฐานลูกคา้เพิ่มข้ึน 
 2. จากการวิจยัคร้ังน้ีผูป้ระกอบการควรพิจารณาพฒันากลยุทธ์ทางดา้นส่งเสริมทางการ
ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองโดยเฉพาะการออกร้านแสดงสินค้าตามโอกาสต่างๆ 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในส่วนน้ีเป็นอยา่งมาก   
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผลไมอ้บแห้งแบบเจาะจง 
ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาในส่วนของประเภทลกัษณะผลไมอ้บแห้งแบบกระจาย
โดยทัว่ไปไดอี้ก 
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 2. ส าหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาไวแ้ลว้ เช่น ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีของจงัหวดัต่างๆ เป็นตน้ 
 3. การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้งของสินคา้แต่ละแบรนด์
ในทอ้งตลาดทัว่ไป เพื่อจะไดท้ราบถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของแต่ละแบรนด ์
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ระดบัความภูมิใจในสถาบนั ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยจ าแนกตามปัจจยัทางดา้นคุณภาพและด้านช่ือเสียง ซ่ึงในการศึกษาน้ี ใช้

วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโควตา (Quota Sampling( คือการเลือกตวัอยา่ง โดยก าหนดคุณลกัษณะ และ

สัดส่วนท่ีตอ้งการไวล่้วงหนา้ เช่น เพศ กลุ่มคณะ ชั้นปีการศึกษา และเกรดเฉล่ีย การวิจยัคร้ังน้ีเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณโดยการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 

400 คน ซ่ึงใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ 

รวมทั้ งใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียแบบการ

วเิคราะห์ และความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ กลุ่มคณะ ชั้นปีการศึกษา และเกรดเฉล่ีย มี

ความแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความภูมิใจในสถาบนัของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรังสิต 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความ

ภูมิใจในสถาบันด้านคุณภาพในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 และการวิเคราะห์ความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัความภูมิใจในสถาบนัด้านช่ือเสียงในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.20 

ค าส าคัญ : ความภูมิใจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต  

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1234 
 

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 

 

บทน า 

 สังคมไทยในปัจจุบันมีค่านิยมด้านการศึกษาในเร่ืองของการเข้ารับการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีช่ือเสียง

มหาวิทยาลยัของภาครัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน เป็นตน้  ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ีลว้นเกิดจากแรงกดดนั

ของคนในครอบครัวและคนในสังคม  โดยส่วนมากครอบครัวและญาติผูใ้หญ่จะมีความเช่ือว่า 

มหาวิทยาลยัของภาครัฐหรือมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงนั้นยอ่มมีมาตรฐานท่ีดีสามารถท าให้ลูกหลาน

ไดรั้บความรู้ไดม้ากกวา่มหาวิทยาลยัท่ีไม่มีช่ือเสียงเม่ือถูกปลูกฝังให้มีความเช่ือและค่านิยมเหล่าน้ี

มาตั้งแต่เด็ก จึงท าให้เด็กและวยัรุ่นในปัจจุบนัมีความเช่ือและค่านิยมท่ีมีการแบ่งแยกและจ ากดัค่า
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ของบุคคลตามช่ือเสียงของสถาบันการศึกษา ตัว ดิฉันและเพื่อนเป็นเยาวชนท่ี เข้าศึกษาท่ี

มหาวทิยาลยัรังสิตซ่ึงมีช่ือเสียงและมาตรฐานในอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ มีความตอ้งการท่ีจะศึกษา

และวิจยัเด็กวยัเดียวกนัท่ีศึกษาอยู่ในสถาบนัว่า มีความภาคภูมิใจในสถาบนัมากหรือน้อยแค่ไหน

ภายใตแ้รงกดดนัของสังคมภายนอกท่ีมองมหาวทิยาลยัเอกชนวา่ มีมาตรฐานไม่ดี  

 ความภูมิใจเป็นดา้นหน่ึงของคุณภาพชีวิตในการท างานหรือการจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถือวา่

มีความส าคญัเน่ืองจากความภูมิใจในองคก์ารหรือสถาบนั ถือวา่เป็นประเภทหน่ึงของอารมณ์ ซ่ึงมี

ลกัษณะเฉพาะเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบติั

ตน และยงัสามารถบ่งบอกไดว้า่ องคก์ารหรือสถาบนันั้นมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ซ่ึงความภูมิใจ

ในสถาบนัสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน และหากมีความภูมิใจในสถาบนัรับรู้ในดา้นท่ีดีจะท าให้มี

ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจและมีความสุขในการเรียน

(งานวจิยัคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่( 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัไดม้องเห็นว่า สถาบนัท่ีจะประสบความส าเร็จใน

อนาคตจะตอ้งเป็นสถาบนัท่ีสามารถคน้พบวิธีการสร้างให้นกัศึกษาให้เกิดความภูมิใจ และรู้สึกมี

คุณค่าท่ีไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในสถาบนัซ่ึงจะสามารถส่งผลให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีมีมาตรฐาน

และสามารถน าไปใช้ไดจ้ริงรวมทั้งภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถาบนัจะช่วยส่งเสริมให้ผูท่ี้ตดัสินใจเขา้

ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตมีหน้ามีตาในสังคมได้ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคัญจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึงความภูมิใจของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรังสิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา

สถาบนัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความภูมิใจในสถาบนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตโดยจ าแนกตาม

ปัจจยัทางดา้นคุณภาพและดา้นช่ือเสียง 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลถึงระดับความภูมิใจในปัจจยัทางด้าน

คุณภาพและดา้นช่ือเสียงของสถาบนัท่ีแตกต่างกนั 
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ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล 

1. เพศ 

2. กลุม่คณะ 

3. ปีการศกึษา 

4. เกรดเฉล่ีย 

 

 

 

ความภาคภมูิใจในสถาบนั 

1. ด้านคณุภาพและสถาบนั 

2. ด้านช่ือเสียง 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาระดบัความภูมิใจท่ีมีต่อสถาบนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

โดยมีขอบเขตในการวจิยัดงัน้ี 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง :  ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ Taro Yamane โดยก าหนดให้ค่าความเช่ือมัน่ 

95% ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 392 คน และไดเ้พิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งอีก 8 คน รวมทั้งส้ิน 400 คน 

และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชากรดว้ยวธีิแบบโควตา้ (Quota Sampling) 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา/ตวัแปร : ด้านคุณภาพ และด้านช่ือเสียงของสถาบนัมหาวิทยาลยั

รังสิต ศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  กลุ่มคณะ  ปีการศึกษา  เกรดเฉล่ีย 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา : ระยะเวลาในการท าวจิยั คือ ตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ – วนัท่ี 15 

มีนาคม 2559 

 4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : เก็บขอ้มูลเฉพาะนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ

มหาวทิยาลยัรังสิตได ้

 2. เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการวางกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัรังสิตได ้

 3. เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาความภูมิใจในสถาบนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปีท่ี

ศึกษาอยูท่ี่มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัส่วนตวัของนกัศึกษา 

 3. เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง 

 4. ปีการศึกษา หมายถึง จ านวนปีท่ีเข้ามาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต แบ่ง

ออกเป็น นกัศึกษาปี 1 / นกัศึกษาปี 2 / นกัศึกษาปี 3 / นกัศึกษาปี 4 หรือมากกวา่ 

 5. เกรดเฉลี่ย หมายถึง ผลการเรียนรวมของภาคการศึกษาล่าสุดของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

รังสิต แบ่งออกเป็น ต ่ากวา่ 2.00 / 2.00 – 2.49 / 2.50 – 2.99 / 3.00 ข้ึนไป 

 6. ความภูมิใจในสถาบัน หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจหรือมีความ

ยนิดีท่ีไดศึ้กษาในสถาบนัท่ีตนศึกษาอยูใ่นขณะน้ี 

 7. ด้านคุณภาพและสถาบัน หมายถึง ความรู้สึกยินดีท่ีไดเ้ขา้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต มี

ความยินดีได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง มีความยินดีได้ศึกษาอยู่ ท่ี

มหาวิทยาลยัรังสิต เม่ือเปรียบเทียบกบัสถาบนัอ่ืนๆ มหาวิทยาลยัมีมาตรฐานและนโยบายการเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพและสถาบนัอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ 

 8. ด้านช่ือเสียง หมายถึง ความรู้สึกยินดีท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี 

และเป็นท่ียอมรับของคนในประเทศ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตของการวิจัยในเร่ืองของความภูมิใจท่ีมีต่อสถาบันของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความภูมิใจในสถาบัน 

ความหมายของความภูมิใจ 

 ความภูมิใจมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึกวา่ ตนเองเป็นท่ียอมรับและตอ้งการของ

ผูอ่ื้นมีความสามารถ มีเกียรติ มีคุณค่ามีศกัด์ิศรีและมีประโยชน์ต่อสังคมส่ิงเหล่าน้ีเป็นเสมือนพลงัท่ี

ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกบัอุปสรรคปัญหานานาประการท่ีผา่นเขา้มาในชีวติไดด้ว้ยความมัน่ใจ

สามารถด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ประภสัสร, 2541) นอกจากน้ียงัมีค าอ่ืนๆ ท่ี

มีความหมายคลา้ยคลึงกบัความภูมิใจเช่นการยอมรับตนเองการรับรู้ในคุณค่าตนเองความเช่ือมัน่ใน

สมรรถนะตนเองการค านึงถึงตนเองการเห็นคุณค่าในตนเองภาพพจน์เก่ียวกบัตนเองความมัน่ใจใน

ตนเองและการเคารพตนเอง 

 พจนานุกรมภาษาไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความภูมิใจว่า 

เป็นอาการกระหยิม่ใจ ความรู้สึกวา่ มีเกียรติยศ 

 พจนานุกรมของ Oxford (1996) ไดใ้ห้ความหมายของความภูมิใจวา่ หมายถึงความรู้สึกพึง

พอใจจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 ระจิตรแก้ว (2542) สรุปความหมายของความภูมิใจว่า หมายถึง การพิจารณาตดัสินและ

ประเมินคุณค่าของตนเองด้วยความเช่ือมัน่ในตนเองว่า ตนมีความสามารถมีความส าคญัประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไวมี้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมเป็นท่ียอมรับทั้งของตนเอง

และบุคคลรอบๆ ขา้ง 

 Rice (1996) กล่าวว่า ความภูมิใจ หมายถึง การรับรู้ตนเองว่าตนเองมีคุณค่าตามท่ีตนเอง

รับรู้ซ่ึงการประเมินคุณค่าน้ีน าไปสู่การยอมรับตนเองมีความพอใจในตนเองและมีความสอดคลอ้ง

กนั 
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ระหวา่งมโนทศัน์ของตนเองกบัจินตนาการส่วนตน 

 James (1950, อา้งถึงในประภสัสร, 2541) กล่าววา่ ความภูมิใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีอยูใ่น

ตวัเราการไม่ท าให้เราเกิดความลม้เหลวต ่าตอ้ย ความรู้สึกของเราก็จะอยูค่รบครันภายหลงัจากท่ีเรา

ไดท้  าอะไรส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีซ่ึงเปรียบเสมือนวา่ ความภูมิใจเป็นอตัราส่วนของคุณภาพท่ีเป็นจริง

ระหวา่งความส าเร็จกบัความคาดหวงั 

 Gomori (1977, อ้างถึงในองัคณา, 2543) ให้ความหมายของ ความภูมิใจ ว่าเป็นคุณค่าท่ี

บุคคลมีให้แก่ตวัเองเป็นตวัแทนความรู้สึกเก่ียวกบัตวัเองทั้งหมดและเก่ียวกบัการท่ีเราคาดหวงัให้

ผูอ่ื้นปฏิบติัต่อเรา ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เราไดเ้รียนรู้ท่ีจะรู้จกัตวัเองวา่ ผูอ่ื้นมองเราอยา่งไรรวมถึงเราจะ

ไดใ้นส่ิงท่ีเราตอ้งการมาอยา่งไรซ่ึงความภูมิใจประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นร่างกายวิญญาณ

และจิตใจเราตอ้งรักษาความสมดุลของทั้ง 3 ส่วนเพื่อความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 จากความหมายของความภูมิใจท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า ความภูมิใจ 

หมายถึง ความรู้สึก การรับรู้ ทศันคติและการประเมินคุณค่าเก่ียวกบัความสามารถความส าเร็จและ

การยอมรับนบัถือจากสังคมและบุคคลท่ีอยูร่อบขา้งอนัก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการกระท าส่ิงต่างๆ 

ใหป้ระสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละจากความหมายของความภูมิใจดงักล่าวเม่ือน ามา

ปรับใชก้บัความภูมิใจในสถาบนั 

แนวคิดเกีย่วกบัความภูมิใจ 

 ผูว้ิจยัมีความเช่ือวา่ ความภูมิใจในสถาบนัการศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัดา้นหน่ึงใน

คุณภาพชีวติระหวา่งเขา้รับการศึกษาซ่ึงถา้สถาบนัการศึกษามีวธีิพฒันาปรับปรุงท่ีดีมีการเสริมสร้าง

ให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจในสถาบันการศึกษาได้ก็จะสามารถส่งผลให้สถาบันนั้ นประสบ

ความส าเร็จโดยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของผลการเรียนสูงสุดตามเป้าหมายท่ี

สถาบนัการศึกษาตั้งไว ้ผูว้ิจยัจึงเลือกเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของ Huse และ 

Cumming ซ่ึงเปรียบเสมือนการประเมินคุณภาพชีวิตระหวา่งเขา้รับการศึกษา เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่ 

มีเน้ือหาใกลเ้คียงและครอบคลุมและในดา้นต่างๆ ของคุณภาพชีวิตในระหว่างการศึกษาค่อนขา้ง

ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
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 Huse และ Cummings (1985) ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตการท างานของ  Walton 

(1973) และน ามาประยุกต์ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนซ่ึงความภูมิใจในองค์การ 

(Organizational Pride) เป็นหน่ึงในแปดของลกัษณะด้านต่างๆท่ี Huse และ Cummings (1985) ได้

แบ่งไว ้โดย 

 Huse และ Cummings (1985) ให้ความหมายของความภูมิใจในองค์การ  (Organizational 

Pride) หมายถึงความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีความภูมิใจท่ีได้ปฏิบติังานในองค์การท่ีมีช่ือเสียงและ

ได้รับรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมความภูมิใจเป็นส่วนหน่ึงของความ

เขา้ใจตนเองหรืออตัมโนทศัน์ (Self Concept) ซ่ึงหมายถึง 

ความรู้สึกนึกคิดทั้ งหลายท่ีคนมีต่อตนเองความเข้าใจตนเองนับว่าเป็นส่ิงส าคัญเพราะเป็น

ตวัก าหนดพฤติกรรมความเขา้ใจตนเองมีความสัมพนัธ์กบัความภูมิใจเพราะคนท่ีมีความเข้าใจ

ตนเองในทางท่ีดีจะมีความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อตนเองและจะประเมินตนเองในทางบวกท าใหเ้กิดความ

ภูมิใจสูงตรงกนัขา้มกบัคนท่ีมีความเขา้ใจในทางไม่ดีเขายอ่มจะมีความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่ดีต่อตนเอง

เช่นคิดว่าตนมีปมด้อยไร้ความสามารถไม่เป็นท่ีตอ้งการของคนอ่ืนเป็นตน้คนกลุ่มน้ีจะประเมิน

ตนเองในทางลบท าให้เกิดความภูมิใจต ่านอกจากน้ีการมีความเขา้ใจในตนเองในทางไม่ดียงักีดกั้น

คนเราไม่ให้เรียนรู้ถึงศกัยภาพหรือความสามารถท่ีแท้จริงของตนเองท าให้ไม่มีโอกาสท่ีพฒันา

ศกัยภาพท่ีมีอยูไ่ปสู่ความตอ้งการสูงสุด (ประสิทธ์ิ, 2542)  

ความภูมิใจเป็นการประเมินความเขา้ใจในลกัษณะเป็นกระบวนการการตดัสินคุณค่าจาก

การตรวจสอบตนเองดว้ยผลงานความสามารถและคุณลกัษณะต่างๆ น ามาเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน

และค่านิยมส่วนบุคคลแลว้ตดัสินออกมาเป็นคุณค่าของตนความรู้สึกต่อตนเองอาจเป็นไปโดยรู้ตวั

หรือไม่รู้ตัวก็ได้แต่จะแสดงให้บุคคลอ่ืนเห็นได้ด้วยลักษณะท่าทางหรือการแสดงออกทาง

พฤติกรรมภายนอกความภูมิใจเกิดข้ึนจากการมีประสบการณ์เร่ืองความส าเร็จและการกระท าส่ิง

ต่างๆไดบ้รรลุตามเป้าหมายส่งผลให้ไดรั้บค าชมเชยเป็นการสะสมความพึงพอใจต่อตนเองข้ึนมาที

ละน้อยกลายมาเป็นความรู้สึกเช่ือมัน่ถึงความสามารถท่ีจะกา้วไปให้ถึงคุณค่าท่ีไดต้ั้งไวถ้้าท าได้

ส าเร็จก็จะเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองในท่ีสุด (อรอุมา, 2544) 
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องค์ประกอบความภูมิใจ 

Bary (1988) แบ่งองคป์ระกอบความภูมิใจเป็น 4 องคป์ระกอบคือ 

 1. ความรู้สึกต่อร่างกายตนเอง หมายถึง บุคคลคิดและรู้สึกต่อรูปร่างและหนา้ท่ีของร่างกาย
ตลอดจนความสามารถของหนา้ท่ีพื้นฐานของร่างกาย 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบับุคคลอ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึงของความภูมิใจท่ีบุคคลรู้สึก
เก่ียวกบัวิธีท่ีเขามีสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนไม่วา่จะเป็นคนท่ีสนิทสนมคุน้เคยหรือบุคคลท่ีพบกนั
โดยบงัเอิญ 
 3. ความส าเร็จของตนเอง หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลรู้สึกเก่ียวกบัความสามารถของเขาท่ีจะน าเขา
ไปสู่ความส าเร็จในชีวติครอบครัวการท างานการศึกษา 
 4. ความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองเป็นความรู้สึกทางนามธรรมและพฤติกรรมแสดงความ
สนใจทางศีลธรรมและจิตวญิญาณ 
ประวตัิมหาวทิยาลยัรังสิต 

 มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 295 ไร่ ต าบล หลกัหก ถนน พหลโยธิน อ าเภอเมือง 

จงัหวดั ปทุมธานี บริเวณรอบขา้งมหาวทิยาลยัเป็นชุมชน"เมืองเอก" เน้ือท่ี 4,000 ไร่มหาวิทยาลยัอยู่

ในท าเลท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีเยี่ยม ประกอบดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น สนามกอล์ฟ 

สระว่ายน ้ า  สนาม เทนนิส  เป็นต้น  มีอากาศบริสุท ธ์ิแจ่มใส เหมาะส าห รับ เป็น ท่ีตั้ งของ

สถาบนัการศึกษาขั้นสูง มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจุดมุ่งหมายส าคญัคือ 

การผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความต้องการในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจดัการเป็นส าคญัรวมถึงวิชาชีพอิสระ ท่ีสามารถ

สร้างงานของตนเองได้ความคิดท่ีจะด าเนินการจดัตั้ งมหาวิทยาลัยรังสิตมีมานานแล้ว โดยนาย

ประสิทธ์ิอุไรรัตน์ (อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัหลายจงัหวดั อดีตผูว้่าการการทางพิเศษและอดีตรอง

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร( ตั้งแต่เม่ือคร้ังยงัอยูใ่นราชการวา่ จะรวบรวมบุคคลท่ีรักใคร่ชอบพอ

สร้างกิจกรรมข้ึนอย่างหน่ึงท่ีจะอ านวยประโยชน์แก่ สังคมส่วนรวมไดเ้ต็มท่ี โดยไดต้ั้งปณิธานไว้

ว่า "เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้เป็นบณัฑิตท่ีเพียบพร้อมดว้ยวิทยาการและเพียบพร้อม

ด้วยจริยธรรม" ซ่ึงได้เร่ิมด าเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ในนามของ

วิทยาลยัรังสิต ต่อมาไดรั้บการเปล่ียนประเภทเป็นมหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2533 โดย

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เป็นองค์

ประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2533 และในปัจจุบนัมหาวิทยาลยั
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รังสิตได้เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.(ใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นระดบั “ดี

มาก” ในกลุ่มสถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตจดัการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มคณะวิชาออกเป็น ๕ 

กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ : วิทยาลยัแพทยศาสตร์คณะทนัต

แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะพยาบาลศาสตร์คณะกายภาพบ าบดั 

คณะวทิยาศาสตร์ คณะทศันมาตรศาสตร์และวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 2. กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยันวตักรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยชีีวภาพและสถาบนัการบิน 

 3. กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วิทยาลัยนวตักรรมสังคมวิทยาลัย

นานาชาติ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั 

 4. กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ : วิทยาลยัดนตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

ศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทลัอาร์ต 

 5. กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุรกิจ : วิทยาลยัรัฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี วิทยาลยั

การท่องเท่ียวและการบริการ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

 เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี 94 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 37 หลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิต 1 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 9 หลกัสูตร รวม 141 หลกัสูตร(www2.rsu.ac.th) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 กลัยรั์กษ์ ทบัทอง (2550 : บทคดัย่อ( ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความภูมิใจใน

องคก์ารกบัขวญัในการปฏิบติังานของพนกังาน การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศึกษาระดบั

ความภูมิใจในองค์การกบัขวญัในการปฏิบติังานของพนักงาน 2) ศึกษาเปรียบเทียบขวญัในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุสถานภาพสมรสระดับ

การศึกษาและอายุงาน  3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในองค์การกับขวญัในการ
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ปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีคือพนกังานบริษทัรีเอ็กซ์โปรดกัส์จ ากดั

จ านวน 225 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนประกอบด้วย 1. ด้านปัจจยั

ส่วนบุคคล 2. ดา้นความภูมิใจในองคก์าร 3. ดา้นขวญัในการปฏิบติังานของพนกังานสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

 1. พนกังานส่วนใหญ่มีความภูมิใจในองค์การและขวญัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 2. พนกังานท่ีมีเพศอายแุละสถานภาพสมรสต่างกนัจะมีขวญัในการปฏิบติังานต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3. ความภูมิใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = .813) กบัขวญัในการปฏิบติังานของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สุวรรณี  รัตนวชัรากร เกสรา สุขสว่าง (2558:บทคัดย่อ( ได้ศึกษา เร่ืองความสุขในการ

ท างานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน( การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนักงาน ศึกษา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ า ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน 

และดา้นระบบการให้รางวลักบัความสุขในการท างานของพนักงาน และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย กลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานธนาคาร กสิกร

ไทยทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6จ านวน 285 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประ

สิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานในมุมมองของพนกังานธนาคารกสิกรไทยทีมงาน
ขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากทั้งหมดได้แก่ความคิดเห็น
ดา้นลกัษณะงานรองลงมา คือดา้นระบบการให้รางวลัดา้นผูน้ าและดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน
ร่วมงาน ตามล าดบั 
 2. ความสุขในการท างานของพนักงาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากทั้งหมด
ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย รองลงมา คือ ดา้นจิตใจ ตามล าดบั 
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N 

1 + N(e) 

 

2 

20,000 

 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน ประกอบดว้ย

ดา้นผูน้ า ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นระบบการให้รางวลั กบั

ความสุขในการท างานของพนกังาน พบวา่ ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลกับความภูมิใจใน
สถาบนัของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีข้อมูลประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  การ
ทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลกาตรวจวดัและการให้คะแนนและสถิติ
ท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรของงานวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึง
เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนชั้นน าท่ีผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพให้กบัสังคมไทย โดยมีท่ีตั้งอยูท่ี่ 52/347 หมู่
บา้นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000โดยใชก้ารค านวณ
ขนาดตวัอยา่งดว้ยวธีิของ Taro Yamane โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมนั 95 
% กรณีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

 

    n =  

 

 โดย n = จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  e = ค่าความผดิพลาดท่ียอมรับได ้(ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีก าหนดให ้

e = 0.05( 

แทนค่า    n =  

 

    n =  392 

1 + 20,000(0.05) 

 

2 
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 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 392 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าการเก็บ

ตวัอยา่งเพิ่ม8แบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยค าถาม 2 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงแบ่งออกเป็น เพศ กลุ่มคณะ  ปีการศึกษา 

และ เกรดเฉล่ีย จ านวนทั้งหมด 4 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านความภูมิใจในสถาบนั ซ่ึงผู ้วิจยัสร้างข้ึนเองโดยศึกษาจาก

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพและสถาบนั และ ดา้นช่ือเสียง 

โดยมีจ านวนทั้งหมด 11 ขอ้ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนเองไปเสนอต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) และภาษาท่ีใช้ให้มีความครอบคลุม ตรงตามนิยามท่ีก าหนด จากนั้นน าแบบสอบถามมา

ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  และน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท าการตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป จากขอ้มูลท่ีเก็บ

รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด ผูว้ิจยัใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s 

Alpha Coefficient) ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี 

ระดับความภูมิใจ ค่า Cronbach ‘s Alpha 

ด้านช่ือคุณภาพ 0.829 

ด้านช่ือเสียง 0.728 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยั มีรายระเอียดดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัติดต่อ ทางมหาวิทยาลยัรังสิต ผ่านฝ่ายวิชาการพร้อมส่งหนังสือขออนุญาตเก็บ

ขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยใชแ้บบสอบถาม 

 2. เม่ือไดรั้บอนุญาต ผูว้ิจยัจึงไดส่้งมอบแบบสอบถามไปยงันกัศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

400 ชุด โดยทีมงานและกลุ่มของผูว้ิจยัเป็นผูป้ระสานงานในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ทั้งหมดโดยใหไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีผูว้จิยัไดสุ่้มตวัอยา่งไว ้มีระยะเวลาก าหนดประมาณ 5 วนั 

 3. ผูว้ิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาทั้ งหมดจ านวน 400 ชุด มาตรวจสอบความ

สมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบั 

 4. น าข้อมูลในแบบสอบถามบนัทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มา

วเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการการสุ่มตวัอย่าง เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการสุ่ม

หน่วยตวัอยา่งมาจากประชากรท่ีสนใจศึกษา ถา้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ จะเป็นการสุ่มบุคคลเพื่อตอบ

แบบสอบถาม ถ้าเป็นการวิจยัเอกสาร จะเป็นการสุ่มเอกสารหรือเน้ือหามาวิเคราะห์โดยเลือก

ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 

 เป็นการเลือกตวัอยา่งโดยก าหนดคุณลกัษณะและสัดส่วนท่ีตอ้งการไวล่้วงหนา้ คุณลกัษณะ

เช่น เพศ อาย ุเช้ือชาติ ระดบัการศึกษา เป็นตน้ 

 - ตอ้งการกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษากลุ่มคณะทั้ง 5 กลุ่มในจ านวนเท่าๆ กนั 

 - นกัวิจยัตอ้งการศึกษาเจตคติต่อมหาวิทยาลยั จึงก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน

แบ่ง ตาม กลุ่มคณะทั้ง 5 คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพจ านวน 80 คน กลุ่มมนุษยศ์าสตร์และ

สังคมศาสตร์จ านวน 80 คน กลุ่มศิลปะและการออกแบบจ านวน 80 คน กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยจี  านวน 80 คน และกลุ่มเศรษฐกิจและธุรกิจจ านวน 80 คน 
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การตรวจสอบแบบสอบถามและการให้คะแนน 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ดา้นภาษาและความถูกตอ้งของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

 2. แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ

โดยแยกตาม เพศ กลุ่มคณะ ปีการศึกษา และ เกรดเฉล่ีย 

 3. แบบสอบถามดา้นความภูมิใจในสถาบนั ขอ้ค าถามมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเป็นมาตา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงมีค าตอบในแต่ละขอ้ คือ ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยมีรายระเอียด ดงัน้ี 

ระดบัความภูมิใจ   คะแนน 

มากท่ีสุด    5 คะแนน 

มาก     4 คะแนน 

ปานกลาง    3 คะแนน 

นอ้ย     2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด    1 คะแนน 

 ในแบบสอบถามดา้นความภูมิใจในสถาบนัมีทั้งหมด 11 ขอ้เป็นขอ้ค าถามเชิงบวกทั้งหมด 

11 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพและสถาบนั จ านวน 6 ขอ้ ดา้นช่ือเสียงจ านวน 5 ขอ้ 

 จากนั้นรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัแบ่งระดบัของความภูมิใจในสถาบนัออกเป็น 5 ระดบั คือ มีความภูมิใจใน

สถาบนันอ้ยท่ีสุด มีความภูมิใจในสถาบนันอ้ย  มีความภูมิใจในสถาบนัปานกลาง  มีความภูมิใจใน

สถาบนัมาก  มีความภูมิใจในสถาบนัมากท่ีสุด   

 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยก าหนดค่าคะแนน

ดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้น 
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=   5-1 

   5 

=  0.8 

การตีความจะเป็น 

  ระดบัคะแนน   ความหมาย 

  4.21- 5.00    นกัศึกษามีภูมิใจในระดบัมากท่ีสุด 

  3.41-4.20   นกัศึกษามีภูมิใจในระดบัมาก 

  2.61-3.40   นกัศึกษามีภูมิใจในระดบัปานกลาง 

  1.81-2.60   นกัศึกษามีภูมิใจในระดบันอ้ย 

  1.00-1.80   นั ก ศึ ก ษ า มี ภู มิ ใ จ ใ น ร ะ ดั บ น้ อ ย ท่ี สุ ด 

สรุปผลการวจัิย 

 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ ชายจ านวน 220 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.1 โดยศึกษาอยูใ่นกลุ่มคณะทั้ง 5 กลุ่มทุกกลุ่มมีจ านวน 80 คนต่อกลุ่มคณะ คิดเป็น

ร้อยละ 20.0 ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 มีเกรดเฉล่ียอยู่ในระดบั 2.50-

2.99 จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับความภูมิใจในสถาบนัด้าน

คุณภาพในภาพรวม พบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้

พบวา่ ปัจจยัทางดา้นคุณภาพท่ีส่งผลต่อความภูมิใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1( ความยนิดีท่ีสถาบนั

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2( 

ความยินดีท่ีไดเ้ขา้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (3( มีการจดั

อนัดบัสถาบนัการศึกษาสถาบนัของท่านจะอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.32 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับความภูมิใจในสถาบนัด้าน

ช่ือเสียงในภาพรวม พบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่

ปัจจยัทางดา้นช่ือเสียงท่ีส่งผลต่อความภูมิใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1( มหาวิทยาลยัรังสิตเป็น

สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีและน่าสนใจท่ีจะเขา้ศึกษาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.33 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2( มี

ความรู้สึกดีท่ีจะบอกกบัผูอ่ื้นวา่ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ในอนัดบัท่ี (3( มีสองปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ไดย้ินบุคคลอ่ืนพูดถึงสถาบนัในทางท่ีดีอยู่เสมอ

และมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงด้านการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาคิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.16 อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความ

ภูมิใจในสถาบนัดา้นคุณภาพและดา้นช่ือเสียงไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูใ่นกลุ่มคณะท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้

ระดบัความภูมิใจในสถาบนัดา้นคุณภาพและดา้นช่ือเสียงแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นคุณภาพ

เป็นรายคู่พบวา่แตกต่างกนั 4 คู่ คือ (1(กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กบั กลุ่มคณะมนุษยศ์าสตร์-

สังคมศาสตร์ (2( กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กบั กลุ่มคณะศิลปะ-การออกแบบ (3( กลุ่มคณะ

วิทยาศาสตร์-สุขภาพ กบั กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี และ(4( กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์-

สุขภาพ กบั กลุ่มคณะเศรษฐกิจ-ธุรกิจ จากการวิเคราะห์ดา้นช่ือเสียงเป็นรายคู่พบวา่แตกต่างกนั 5 คู่ 

คือ (1( ก ลุ่มคณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กับ กลุ่มคณะศิลปะ-การออกแบบ (2( ก ลุ่มคณะ

วทิยาศาสตร์-สุขภาพ กบั กลุ่มคณะวศิวกรรมศาสตร์-เทคโนโลย ี(3( กลุ่มคณะวทิยาศาสตร์-สุขภาพ 

กบั กลุ่มคณะเศรษฐกิจ-ธุรกิจ (4( กลุ่มคณะมนุษยศ์าสตร์-สังคมศาสตร์ กบั กลุ่มคณะศิลปะ-การ

ออกแบบ (5( กลุ่มคณะมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ กับ กลุ่มคณะกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์-

เทคโนโลย ี 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้

ระดับความภูมิใจในสถาบันด้านคุณภาพไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี

แตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความภูมิใจในสถาบนัดา้นช่ือเสียงแตกต่างกนัจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบวา่แตกต่างกนั 3 คู่ คือ (1( ปี 1 กบั ปี 2 (2( ปี 3 กบั ปี 1 (3( ปี 4 กบั ปี 1  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1250 
 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบั
ความภูมิใจในสถาบนัดา้นคุณภาพและดา้นช่ือเสียงไม่แตกต่างกนั 
อภิปรายผลการวจัิย 

 จากสมมุติฐาน ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลถึงระดบัความภูมิใจในปัจจยั

ทางด้านคุณภาพและด้านช่ือเสียงของสถาบนัท่ีแตกต่างกันจากการทดสอบสมมุติฐานสามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิตไม่มีผลต่อ

ระดบัความภูมิใจในสถาบนัทั้งทางดา้นคุณภาพและดา้นช่ือเสียงแต่ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ กลุ่ม

คณะและ ชั้นปีการศึกษานั้นส่งผลต่อระดับความภูมิใจในสถาบันทั้งทางด้านคุณภาพและด้าน

ช่ือเสียงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยู่ท่ี .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พียงบางส่วน แสดงว่า 

ตวัแปรเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพและช่ือเสียงของสถาบนั โดยสามารถอธิบาย

ไดด้งัน้ี 

 การท่ีนกัศึกษาเขา้รับการศึกษาในคณะท่ีแตกต่างกนัจะมีผลทางบวกกบัระดบัความภูมิใน

สถาบนัดา้นคุณภาพและดา้นช่ือเสียง เน่ืองจากพื้นฐานดา้นความคิดและหลกัสูตรพื้นฐานในแต่ละ

คณะของมหาวทิยาลยัรังสิตนั้นมีความแตกต่างกนั ในการสร้างบณัฑิตให้ไดรั้บความรู้ในสายวิชาท่ี

เลือกเรียนแต่ละคณะมีพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานองคค์วามรู้ท่ีควรจะไดรั้บในแต่ละสายวชิา

ไม่เหมือนกนั เหตุผลเหล่าน้ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการศึกษาในกลุ่มคณะ

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความภูมิใจในสถาบนัดา้นคุณภาพและช่ือเสียง 

 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ีแตกต่างกนัมีผลทางบวกกบัระดบัความภูมิใจทางดา้น

ช่ือเสียงเน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นความคิดและระยะเวลาของเด็กแต่ละคนท่ีเขา้รับการศึกษา

ในมหาวทิยาลยัรังสิตนั้นไม่เท่ากนั ท าใหป้ระสบการณ์ท่ีแต่ละชั้นปีไดรั้บนั้นมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ คณะกรรมการด าเนินงานการวิจยัสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัตรัง มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2550( ศึกษาพบว่านักศึกษาปริญญาโทท่ีมีระดบัชั้นปี และ

สาขาวิชาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจดัการศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัตรัง แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 ผลจากการศึกษาวจิยัเร่ืองความภูมิใจในสถาบนัของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวทิยาลยัรังสิต 

ท าให้ทราบถึงความภูมิใจในสถาบนัดา้นช่ือเสียงและดา้นคุณภาพ และความตอ้งการของนกัศึกษา

ปริญญาตรี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัรังสิต โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ตอ้งการใหส้ถาบนัเนน้การสอนภาษาต่างประเทศมากข้ึน 
 2. ท่ีจอดรถในมหาวทิยาลยันอ้ย 
 3. ค่าเทอมมีราคาแพงยงัไม่เหมาะสมกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั 
 4. รถกอลฟ์ท่ีใหบ้ริการนกัศึกษายงัมีนอ้ยเกินไป 
 5. ภายในอาคาร 2 อากาศร้อนไม่ถ่ายเท 
 6. ตอ้งการใหมี้การดูแลความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนหรือสถาบนัอ่ืน นอกเหนือจาก
กลุ่มอยา่งและสถาบนัท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาแลว้ 
 2. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรตามให้มีหลากหลาย
ดา้นมากยิง่ข้ึน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1252 
 

บรรณานุกรม 

กัลย์รักษ์ ทับทอง.ความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงานศึกษาเฉพาะกรณพีนักงานของ บริษัท รีเอก็ซ์โปรดักส์ จ ากดั.ภาค นิ พ น ธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, 2550 

คณะกรรมการด าเนินงานการวิจยัสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัเชียงราย.ความคิดเห็น
ของนักศึกษาปริญญาโททีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอน ของมหาวทิยาลยั รามค าแหง
สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย .รายงานการศึกษาวิจยัมหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวทิยาบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัเชียงราย,2550 

จนัทร์ฉาย พิทกัษศิ์ริกุล. ผลของการจัดโปรแกรมความกล้าแสดงออกต่อความรู้สึกเห็น คุ ณ ค่ า ใ น
ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหา บัณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า
จิตวทิยาการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2532 

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่ อการวิจัย. พิมพ์คร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ : เทพเนรมิต การ
 พิมพ,์2546 

ประสิทธ์ิ ทองอุ่น. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพฯ : บริษัท เฮิร์ดเวฟเอ็ค
 คูชัน่, 2542 

สมมาตร สุวรรณทศ. ก าลังขวัญในการปฏิบัติงานราชการของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา: ศึกษา 
เฉพาะกรณโีรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร (กลุ่มการศึกษาที ่5). ภาค นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม คณะรัฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกริก, 2540 

สุวรรณี รัตนวชัรากร และเกสรา สุขสวา่ง.ความสุขในการท างานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน).วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัน
รังสิต,2558 

อภิวดี พิมพ์สุข และเกสรา สุขสว่าง.ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้า
บุคคลธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน). วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2558 

  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1253 
 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านอตัลกัษณ์ตราสินค้าบนถุงช็อปป้ิง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

PERCEIVED BRAND, AND BRAND IDENTITY ON SHOPPING BAGS AFFECTING 
CUSTOMER’S BUYING DECISION IN BANGKOK 

 

จันทกาญจน์  สุพรรณเภสัช, ณฐักานต์  เกดิแก้ว 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 รุจาภา  แพ่งเกษร 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

  งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ กลุ่มอา้งอิง และความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคผ่านอตัลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ( ของตราสินคา้บนถุงช็อปป้ิงมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดจ านวน 
400 ชุด ในการเก็บข้อมูลจากผู ้บริโภคท่ีก าลังเดินถือถุงช็อปป้ิง H&M, TOPSHOP, JASPAL, 
ZARA, DAPPER และ CC DOUBLE O บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร มา
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานสมการพยากรณ์วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 26-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001–30,000 บาท และส่วนใหญ่ช่ืนชอบและซ้ือตราสินคา้  JASPAL เป็นประจ า ผลการทดสอบ
สมมติฐาน  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ การรับรู้อตัลกัษณ์ตราสินคา้เชิงผลประโยชน์ดา้นหนา้ท่ี ดา้น
ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ ทศันคติในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทางดา้นอารมณ์ คุณค่าตราสินคา้
ในการแสดงออกถึงตวัตน และกลุ่มอา้งอิง โดยทศันคติในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทางดา้นอารมณ์ 
(ß = .837) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีการรับรู้อตัลกัษณ์ตราสินคา้เชิงผลประโยชน์ดา้นสัญลกัษณ์ ทศันคติในการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ดา้นประโยชน์ใชส้อย และความไวว้างใจ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ : การรับรู้, ตราสินคา้, อตัลกัษณ์ตราสินคา้บนถุงช็อปป้ิง 
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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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บทน า 

 สังคมเมืองกรุงเทพมหานครไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ ท่ีรับอิทธิพลจากชาวต่างชาติจึงมีผลท าให้ผูค้นมีรสนิยมมุ่งเนน้เส้ือผา้และเคร่ืองแต่ง
กายน าสมยัท่ีมีตราสินคา้ หรือ ตราสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏบนถุง 
ช็อปป้ิงใหค้วามรู้สึกวา่เป็นตราสินคา้ท่ีมีระดบั หากเม่ือถือถุงช็อปป้ิงภายใตต้ราสินคา้ท่ีมีรสนิยมจะ
ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกเป็นคนทนัสมยัมีรสนิยม สามารถช่วยถ่ายทอดบุคลิกภาพส่งเสริมภาพลกัษณ์ดู
โดดเด่นเป็นลกัษณะเฉพาะตวั เป็นท่ีสนใจแก่ผูพ้บเห็น และสะทอ้นตวัตนบ่งบอกถึงสถานภาพทาง
สังคมได้ชัดเจน มีผลท าให้เกิดทศันคติในเชิงท่ีชอบพอท่ีมีต่อตราสินคา้แลว้ส่งผลให้เกิดการซ้ือ
สินคา้อย่างต่อเน่ืองหรือส่ิงท่ีสามารถ สะทอ้นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีเคยปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ คงเส้น
คงวาในการซ้ือสินคา้ ตรายีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงซ ้ าๆ กนัอยู ่เป็นประจ า ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อ
ตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจ ผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซ ้ า
ต่อเน่ืองตลอดมา มีค ากล่าววา่ การสร้างลูกคา้ใหม่ 1 คน จะมีตน้ทุนสูงกวา่การรักษา ลูกคา้เก่า 1 คน 
ถึง 5–10 เท่า  
 ปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทาง การตลาด
มากมายเพื่อดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคเปล่ียน หรือหันไปใช้สินคา้ตราใหม่ๆ อยู่เสมอ ดงันั้น กลยุทธ์
ส าคญัทางการตลาด คือ การสร้างความภกัดีในตราสินคา้  (Brand Loyalty) การสร้างความภกัดีใน
ตราสินคา้จึงมีความจ าเป็นมาก ท าให้สร้างปริมาณการขายใหสู้งข้ึน เพิ่มราคาใหสิ้นคา้สูงข้ึน ท าให้
รักษาลูกค้าให้คงอยู่ไม่เปล่ียนไปใช้สินค้าตราอ่ืน ในความคิดของผูบ้ริโภค คุณค่าตราสินค้ามี
ความหมายเดียวกบัความภกัดีในตราสินคา้ แต่ในทางตรงกนั ขา้มคุณค่าตราสินคา้มีส่ิงส าคญัในเชิง
พฤติกรรมการซ้ือ สามารถตอบสนองความ ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้สามารถวดัความส าเร็จในการ
สร้างตราสินค้าได้จากมูลค่าของตราสินค้า ถูกจดัให้เป็นสินทรัพยข์องธุรกิจประเมินมูลค่าเป็น
จ านวนเงินได ้และดา้นผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งการสร้างความภกัดีใหแ้ก่สินคา้ของตน ดว้ยกนัทั้งส้ิน  
 ซ่ึ งเป็นเร่ืองและต้องใช้เงินทุนและเวลา แต่ถ้าท าได้ส าเร็จแล้วมีผลท าให้ เสมือน

หลกัประกนัความมัน่คงในการขายสินคา้ในอนาคตต่อไป ธุรกิจใดก็ตามท่ีมีสามารถสร้างความภกัดี

ในตราสินคา้ให้เกิดข้ึนในการรับรู้ คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ จะท าให้ตน้ทุนการด าเนิน

กิจกรรมทางการตลาดต ่าลง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ ช่วยลดระยะเวลาในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไดท้นัทีและยงัท าให้เกิดการโฆษณา แบบปากต่อปาก ผูบ้ริโภคจะ

บอกต่อๆ กนัไปอีกด้วย (Word of Mouth Advertisement) ท  าให้ตราสินคา้นั้นมีความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค อีกทั้งธุรกิจยงัสามารถใช้ความภกัดีในตราสินคา้เพิ่มสินคา้หรือบริการได้มากข้ึน จาก

งานวิจยัขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัได้ให้ความสนใจท่ีมีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ได้แก่ 
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H&M, Topshop, Jaspal, Zara, CC Double O ซ่ึงการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคเลือกสรรและ

เป็นลกัษณะเพื่อการเลือกซ้ือส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้คุณประโยชน์ด้านหน้าท่ี 

คุณประโยชน์ดา้นสัญลกัษณ์ คุณประโยชน์ดา้นประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ คุณค่าดา้นประโยชน์

ใช้สอย คุณค่าทางด้านอารมณ์คุณค่าในการแสดงออกถึงตวัตน กลุ่มอา้งอิง และความไวว้างใจ 

ในขณะท่ี กลยทุธ์หลกัๆ ของนกัการตลาดส าหรับยุคแห่งการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การสร้างความพึง

พอใจและทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ ไม่วา่จะ เป็นยคุไหน ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดของ

ธุรกิจเสมอ เพราะลูกคา้เป็นท่ีมาของรายได ้การรักษาความสัมพนัธ์ และความพึงพอใจของลูกคา้ 

จะช่วยรักษาและเพิ่มพูนรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจ  แต่อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมเส้ือผา้ในประเทศไทย 

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัรุนแรงโดยเฉพาะใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ เพื่อแยง่ชิงลูกคา้ราย

ใหม่และเพื่อรักษาลูกคา้เดิมให้คงอยู่กบัตราสินคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี ทางเลือกมากมาย ดงันั้น

แนวโน้มในการครองตลาดเส้ือผา้ในปัจจุบนัจะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ โดย

ใหค้วามส าคญัคุณค่าตราสินคา้ (http://www.novabizz.com( 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าเชิงผลประโยชน์ผ่านอตัลักษณ์ตราสินค้าท่ี

ปรากฏบนถุงช็อปป้ิง JASPAL จ  าแนกตามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. การรับรู้ทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคผ่านอตัลกัษณ์

บนถุงช็อปป้ิงแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง : ประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยซ้ือสินคา้หรือ

เคยเห็นถุงช็อปป้ิง ยีห่อ้  JASPAL, AIIZ, CC DOUBLE O, DAPPER, CPS CHAPS 

 2. ขอบเขตด้านท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจ ัยไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน จึงได้ค  านวณหากลุ่มตวัอย่างด้วยวิธี Taro Yamane โดยก าหนดให้ค่าความ

เช่ือมัน่ 95% คน รวมทั้งส้ิน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
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ด้านประชากรศาสตร์ 

5. อาย ุ

6. อาชีพ 

7. รายได้ 

8. ระดบัการศกึษา 

 

 

 

การรับรู้ผ่านอตัลกัษณ์ตราสินค้า 

3. ด้านการใช้งาน 

4. ด้านการรับรู้ 

5. ด้านความรู้สึก 

6. ด้านประสบการณ์ 

 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา/ตวัแปร : ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ด้านการใช้งาน ด้านการรับรู้ ด้านความรู้สึก 

ดา้นประสบการณ์ 

 4. ขอบเขตดา้นเวลา : ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ ตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ –วนัท่ี 

15 มีนาคม 2559 

 5. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เชิงผลประโยชน์ผ่านอตัลกัษณ์ตราสินคา้ท่ี

ปรากฏบนถุงช็อปป้ิง JASPAL ดา้นประชากรศาสตร์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ทศันคติการรับรู้คุณค่าตราสินค้า หมายถึง มุมมอง ความรู้สึก ท่ีรับรู้ถึงตวัสินคา้ผา่นตรา

สินคา้ชนิดนั้นๆ 

 2. อัตลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง อตัลกัษณ์ (Uniqueness) ลกัษณะเฉพาะบอกถึงความเป็น

ตวัตนท่ีตอ้งการส่ือถึงตวัสินคา้ 

 3. ถุงช็อปป้ิง หมายถึง ถุงท่ีมีตราสินคา้ชนิดนั้นๆ อยูบ่นถึงแสดงถึงสินคา้และสามารถส่ือ

ความหมายถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งชดัเจน 

 4. การเลือกซ้ือ หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกไดแ้ก่ ส่ิง

กระตุน้ ทางการตลาดกระบวนการตดัสินใจ และการตอบสนองของผูซ้ื้อ 

 5. การใช้งาน หมายถึง การใชง้านใดๆ ท่ีมีการกระท าใหเ้กิดประโยชน์นั้นๆ 

 6. การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั ได้ยิน รับรู้ เป็นการเรียนรู้และ

เขา้ใจ 

 7. ความรู้สึก หมายถึง  การรู้ส านึก มกัใชไ้ปในทางทางอารมณ์มากกวา่ เช่น รู้สึกหิว 

 8. ประสบการณ์ หมายถึง การพบเจอ การเรียนรู้ใดๆ ก็ตามท่ีเคยกระท าหรือพบเจอมาก่อน 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่ 
การมีส่ิงเร้ามา กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง เพื่อการแปล
ความกระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างเร่ืองความเขา้ใจ 
การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision 
making) (http://www.novabizz.com( 
  Sensing ----->Memory ------>Learning ------->Decision making 
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 กระบวนการของการรับรู้ เกิดข้ึนเป็นล าดบัดงัน้ี 
 ส่ิงเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอินทรีย ์ท าให้เกิดการสัมผสั 
(Sensation) และเม่ือเกิดการสัมผสับุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผสัและมีเจตนา (Conation) ท่ี
จะแปลสัมผสันั้น การแปลสัมผสั จะเกิดข้ึนในสมอง ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การท่ีเราไดย้ิน
เสียงดงั ปัง ปังๆ สมองจะแปลเสียงดงัปัง ปัง โดยเปรียบเทียบกบัเสียง ท่ีเคยไดย้ินวา่เป็น เสียงของ
อะไร เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงพลุ เสียงประทดั เสียงของท่อไอเสียรถ เสียงเคร่ืองยนตร์ะเบิด หรือ
เสียงอะไร ในขณะเปรียบเทียบ จิตตอ้งมีเจตนา ปนอยู่ ท  าให้เกิดแปลความหมาย และ ต่อไปก็รู้ว่า 
เสียงท่ีไดย้ินนัน่คือ เสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน เพราะบุคคลจะแปลความหมายได ้ถา้บุคคลเคย มี
ประสบการณ์ในเสียงปืนมาก่อน และอาจแปลไดว้า่ ปืนท่ีดงัเป็นปืนชนิดใด ถา้เขาเป็นต ารวจ จาก
ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี เราอาจสรุป กระบวนการรับรู้ จะเกิดไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. มีส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีจะท าให้เกิด การรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม รอบ
กาย ท่ีเป็น คน สัตว ์และส่ิงของ 
 2. ประสาทสัมผสั (Sense Organs) ท่ีท  าใหเ้กิดความรู้สึกสัมผสั เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได ้กล่ิน 
ล้ินรู้รส และผวิหนงัรู้ร้อนหนาว 
 3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้าท่ีเราสัมผสั 
 4. การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสัมผสั ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแลว้ยอ่มจะอยูใ่นความทรงจ า
ของสมอง เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า สมองก็จะท าหน้าท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมว่า ส่ิงเร้านั้นคือ
อะไร 
 เม่ือมนุษยเ์ราถูกเร้าโดยส่ิงแวดลอ้ม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผสั (Sensation)โดยอาศยั
อวยัวะสัมผสั ทั้ง 5 คือ ตา ท าหนา้ท่ีดูคือ มองเห็น หูท าหนา้ท่ีฟังคือ ไดย้นิ ล้ินท าหนา้ท่ีรู้รส จมูก ท า
หน้าท่ีดมคือ ไดก้ล่ิน ผิวหนงัท าหน้าท่ีสัมผสัคือ รู้สึกไดอ้ย่างถูกตอ้ง กระบวนการรับรู้ ก็สมบูรณ์
แต่จ ริงๆ  แล้วย ัง มีก ารสั มผ ัสภายใน อีก  3 อย่างด้วย ท่ี จะช่วยให้ เรารับสั มผ ัส ส่ิ งต่ างๆ 
(http://www.novabizz.com( 
ล าดับข้ันของกระบวนการรับรู้ 
 การรับรู้จะเกิดข้ึนได ้ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ส่ิงเร้า(Stimulus) มากระทบอวยัวะสัมผสัของอินทรีย ์ 
 ขั้นท่ี 2 กระแสประสาทสัมผสัวิง่ไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงมีศูนยอ์ยูท่ี่สมองเพื่อสั่ง
การ ตรงน้ีเกิดการรับรู้ (Perception) 
 ขั้นท่ี  3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย ความรู้เดิม 
ประสบการณ์เดิม ความจ า เจตคติ ความตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ท าให้เกิดการ
ตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง การรับรู้ (Perception) 
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 ตวัอยา่ง ขณะนอนอยูใ่นห้องไดย้ินเสียงร้องเรียกเหมียวๆๆ รู้วา่เป็นเสียงร้องของสัตว ์และ
รู้ต่อไปว่าเป็นเสียงของแมว เสียงเป็นเคร่ืองเร้า (Stimulus) เสียงแล่นมากระทบหูในหูมีปลาย
ประสาท (End organ) เป็นเคร่ืองรับ (Receptor) เคร่ืองรับส่งกระแสความรู้สึก (Impulse)ไปทาง
ประสาทสัมผสั (Sensory nerve) เขา้ไปสู่สมอง สมองเกิดความต่ืนตวัข้ึน (ตอนน้ีเป็นสัมผสั( คร้ัน
แลว้สมองท าการแยกแยะวา่ เสียงนั้นเป็นเสียงคนเป็นเสียงสัตว ์เป็นเสียงของแมวสาวเป็นเสียงแมว
หนุ่ม ร้องท าไมเราเกิดอาการรับรู้ ตอนหลงัน้ีเป็น การรับรู้ เม่ือเรารู้วา่เป็นเสียงของแมวเรียก ท าให้
เราตอ้งการรู้ว่าแมวเป็นอะไร ร้องเรียกท าไมเราจึงลุกข้ึนไปดูแมวตาม ต าแหน่งเสียงม่ีไดย้ินและ
ขานรับ สมองก็สั่งให้กล้ามเน้ือปากท าการเปล่งเสียงขานรับ ตอนน้ีทางจิตวิทยาเรียกว่า ปฏิกิริยา
หรือการตอบสนอง (Reactionหรือ Response) เม่ือประสาทต่ืนตวัโดยเคร่ืองเร้า จะเกิดมีปฏิกิริยา คือ 
อาการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
กลไกของการรับรู้ 
 กลไกการรับรู้เกิดข้ึนจากทั้ง ส่ิงเร้าภายนอกและภายในอินทรีย ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
อวยัวะรับสัมผสั (Sensory organ) เป็นเคร่ืองรับส่ิงเร้าของมนุษย ์ส่วนท่ีรับความรู้สึกของอวยัวะรับ
สัมผสัอาจอยูลึ่กเขา้ไปขา้งใน มองจากภายนอกไม่เห็น อวยัวะรับสัมผสั แต่ละอย่างมีประสาทรับ
สัมผสั (Sensory nerve) ช่วยเช่ือมอวยัวะรับสัมผสักับเขตแดนการรับสัมผสัต่างๆ ท่ีสมอง และ
ส่งผ่านประสาทมอเตอร์ (Motor nerve) ไปสู่อวยัวะมอเตอร์ (Motor organ) ซ่ึงประกอบไปด้วย
กลา้มเน้ือและต่อมต่างๆ ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวยัวะมอเตอร์ และจะออกมาในรูปใด
ข้ึนอยู่กบั การบงัคบับญัชาของระบบประสาท ส่วนสาเหตุท่ีมนุษยเ์ราสามารถไวต่อความรู้สึกก็
เพราะเซลล์ประสาทของประสาทรับสัมผสั แบ่งแยกแตกออกเป็นก่ิงกา้นแผไ่ปติดต่อกบั อวยัวะรับ
สัมผสั และท่ีอวยัวะรับสัมผสัมีเซลล์รับสัมผสั ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัจึง สามารถท าให้มนุษยรั์บ
สัมผสัได ้
 จิตใจติดต่อกบัโลกภายนอกไดโ้ดยการสัมผสั คนตาบอดแมอ้ธิบายให้ฟังว่าสีแดง สีเขียว
เป็นอย่างไร เขาก็จะเขา้ใจให้ถูกตอ้งไม่ได้เลย เพราะเร่ืองสีจะตอ้งรู้ด้วยตา เคร่ืองมือสัมผสัอย่าง
หน่ึงก็ท าหนา้ท่ีอยา่งหน่ึง คนหูหนวกยอ่มไม่รู้สึกถึงลีลาความไพเราะของเสียงเพลง ดงันั้นการสอน
จึงเน้นว่า "ให้สอนโดยทางสัมผสั" การรับรู้นับว่า เป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ การรับรู้ท่ี
ถูกตอ้งจึงจะส่งผล ให้ไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง นกัเรียนตอ้งไดก้ารรับรู้ท่ีถูกตอ้ง มิฉะนั้นความรู้ท่ีรับ
ไปก็ผดิหมด อวยัวะสัมผสั กบัการรับรู้ 
 มนุษยย์่อมมีพฤติกรรม สนองตอบส่ิงแวดล้อมกระบวนการของการรับรู้เป็นส่ิงแรกท่ี
มนุษย์สนองตอบต่อส่ิงแวดล้อมและระบบประสาท อว ัยวะสัมผ ัส  เป็นปัจจัยส าคัญของ
กระบวนการรับรู้ตอ้งมีความสมบูรณ์จึงจะสามารถรับรู้ส่ิงเร้าไดดี้เพราะอวยัวะสัมผสัรับส่ิงเร้า ท่ีมา
กระทบประสาทรับสัมผสัส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อให้สมองแปลความหมายออกมา เกิด
เป็นการรับรู้ และอวยัวะสัมผสัของมนุษย ์มีขีดความสามารถจ ากดั กล่ินอ่อนเกินไป เสียงเบาเกินไป 
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แสงน้อยเกินไปยอ่มจะรับสัมผสัไม่ได ้ดงันั้นประเภท ขนาด คุณภาพของส่ิงเร้าจึงมีผลต่อการรับรู้
และการตอบสนอง ส่ิงเร้าบางประเภทไม่สามารถกระตุน้อวยัวะสัมผสัของเราได ้เช่น คล่ืนวทิย ุ
องค์ประกอบของการรับรู้ 
 ส่ิงเร้าไดแ้ก่วตัถุ แสง เสียง กล่ิน รสต่างๆ 
 อวยัวะรับสัมผสั ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน ผวิหนงั ถา้ไม่สมบูรณ์จะท าใหสู้ญเสียการรับรู้ได ้
 ประสาทในการรับสัมผสัเป็นตวักลางส่งกระแสประสาทจากอวยัวะรับสัมผสัไปยงัสมอง
ส่วนกลาง เพื่อการแปลความต่อไป 
 ประสบการณ์เดิม การรู้จกั การจ าได ้ท าใหก้ารรับรู้ไดดี้ข้ึน 
 ค่านิยม ทศันคติ 
 ความใส่ใจ ความตั้งใจ 
 สภาพจิตใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวงั ความดีใจ เสียใจ 
 ความสามารถทางสติปัญญา ท าใหรั้บรู้ไดเ้ร็ว 
 การจดัระบบการรับรู้ 
 มนุษยเ์ม่ือพบส่ิงเร้าไม่ไดรั้บรู้ตามท่ีส่ิงเร้าปรากฏแต่จะน ามาจดัระบบตามหลกัดงัน้ี 
 หลกัแห่งความคลา้ยคลึง (Principle of similarity) ส่ิงเร้าใดท่ีมีความคลา้ยกนัจะรับรู้วา่เป็น
พวกเดียวกนั 
 หลกัแห่งความใกลชิ้ด (Principle of proximity) ส่ิงเร้าท่ีมีความใกลก้นัจะรับรู้ว่าเป็นพวก
เดียวกนั (http://www.novabizz.com( 
 หลกัแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้ส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์ข้ึน 
 ความคงท่ีของการรับรู้ (Perceptual constancy) ความคงท่ีในการรับรู้มี 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 การคงท่ีของขนาด 
 การคงท่ีของรูปแบบ รูปทรง 
 การคงท่ีของสีและแสงสวา่ง 
 การรับรู้ท่ีผิดพลาด แมว้า่มนุษยมี์อวยัวะรับสัมผสัถึง 5 ประเภทแต่มนุษยก์็ยงัรับรู้ผิดพลาด
ได ้เช่น ภาพลวงตา การรับฟังความบอกเล่า ท าให้เร่ืองบิดเบือนไป การมีประสบการณ์และค่านิยม
ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการรับรู้ถ้าจะให้ถูกตอ้ง จะตอ้งรับรู้โดยผ่าน ประสาทสัมผสัหลายทาง ผ่าน
กระบวนการคิดไตร่ตรองใหม้ากข้ึน 
(http://www.ex-mba.buu.ac.th( 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ธวชั วุฒิกาญจนธร (2548( ไดท้  าการศึกษาเร่ือง กระบวนการสร้างตราสินคา้กบั การรับรู้
และทศันคติของผูบ้ริโภคต่อตราสินค้าของบริษทั ทรูคอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน( ผลการวิจยั 
พบวา่ การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ทรู สร้างความรู้สึกและความเป็นเอกลกัษณ์ และการก าหนด
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บุคลิกภาพให้กบัตราสินคา้ ทรูมีการเปล่ียนแปลงให้มีความทนัสมยั การสร้างเอกลกัษณ์ให้กบั ตรา
สินคา้ ทรูเปล่ียนเป็นการส่ือสารแบบครบวงจรการเปิดตวั ช่ือใหม่ ของ ทรู ท่ีผา่นส่ือสร้างการจดจ า
ใหก้บัผูบ้ริโภคได ้ 

ทศธร รัศมีวงศ์ (2547( ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริโภคมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ ชาเขียวพร้อมด่ืม
แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม การซ้ือผลิตภณัฑ์ ชาเขียว
พร้อมด่ืมนั้น พบว่า ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อลกัษณะการซ้ือและเหตุผล ในการซ้ือ การเลือก
สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือและพฤติกรรมภายหลงั การซ้ือ ปัจจยั ดา้นรามีผลต่อ วตัถุประสงคใ์น
การซ้ือและการเลือกตรายี่ห้อ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของส่ือท่ีไดรับ ขอ้มูลข่าวสาร และปริมาณ
การซ้ือในอนาคต ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อ การเลือกตรายี่หอ้ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ และการ
รับรู้ตรายี่ห้อทางส่ือโฆษณา และปัจจยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกรสชาติรูปแบบ
บรรจุภณัฑแ์ละสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์
               พิ ชิต สังฆรังษี (2549( ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิและเคร่ืองด่ืมชาเขียวยูนิฟของผูบ้ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคมีปริมาณในการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิ และยู
นิฟมากท่ีสุดและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะไม่เลือกบริโภค อยา่ง
อ่ืนในขณะบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวมากบริโภคเคร่ืองด่ืมในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. โดยตดัสินใจ
บริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวด้วยตนเอง เหตุผลในการเลือกบริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคส่วน ใหญ่เลือก
บริโภคเพราะรสชาติของชาเขียว และรองลงมาคือ ประโยชน์ของชาเขียว  
 ศุภางค์ ณ เชียงใหม่ (2547( ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวส าเร็จพร้อมด่ืม ผลการวิจยั วา่ สาเหตุของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเลือกด่ืม

ชาเขียวคือเพื่อสุขภาพและผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกด่ืมมากท่ีสุดคือตวัเองรสชาติ ผูบ้ริโภคเลือกรส

ตน้ต าหรับท่ีบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือคือร้านคา้ สะดวกซ้ือ ดา้นปัจจยั มีผลต่อ

การซ้ือของผูบ้ริโภคคือประโยชน์ต่อร่างกาย ตราสินคา้  ท่ีนิยมซ้ือคือ โออิชิ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวจิยัเร่ืองการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นอตัลกัษณ์ตราสินคา้บนถุง 
ช็อปป้ิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชว้ธีิการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire( โดยไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัน้ี 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  
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 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงาม และอาศยั
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณ  ดงัน้ี 
 ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม
ความงาม ของผูใ้ช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัก าหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากบั 
.45 ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได้ 5% จะมีขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเท่าใด 
 สูตร                                                 n = P (1 - P)2 

                                                                          e2 
 จากโจทยก์ าหนดค่า                        P = .45 
 ระดบัความมัน่ใจ 95% เป็นค่า        Z = 1.96 
 ความคลาดเคล่ือน 5% เป็นค่า         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 

 ดงันั้นจะใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 380 คน จึงได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างอีก 15 คน รวม
ทั้ งส้ินจ านวน 400 คน จะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non probability 
Random Sampling( โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling( เน่ืองจากการศึกษาวิจยัน้ีจะ
เลือกส ารวจเฉพาะผูบ้ริโภคผา่นอตัลกัษณ์ตราสินคา้บนถุงช็อปป้ิง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยใช้ลกัษณะภาษาของแบบสอบถามท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
กลุ่มตวัอยา่งและผูว้จิยั โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อาย ุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นค าถามมีหลายค าตอบ ใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ขอ้ จ านวน 5 ขอ้  
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน ดา้นการรับรู้ ดา้นความรู้สึก ดา้นประสบการณ์ 
โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 25 ขอ้ รูปแบบคาถามใช ้Likert Scale โดยแต่ละค าถามจะมี
ค าตอบให้เลือกตามระดับความส าคัญ มี 5 ระดับ โดยผู ้วิจ ัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดงัต่อไปน้ี 
                                                ระดบัคะแนน 1 มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
                                                ระดบัคะแนน 2 มีความส าคญันอ้ย  
                                                ระดบัคะแนน 3 มีความส าคญัปานกลาง  
                                                ระดบัคะแนน 4 มีความส าคญัมาก  
                                                ระดบัคะแนน 5 มีความส าคญัมากท่ีสุด 
 
 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั โดยก าหนดค่าคะแนน 
จากสูตร     =  ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน                                    ความหมาย  
                4.21 - 5.00                                       ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  
                3.41 - 4.20                                      ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  
                2.61 - 3.40                                       ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  
                1.81 - 2.60                                       ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย  
                1.00 - 1.80                                        ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เก็บขอ้มูลจากการวจิยัสนาม (Field Study) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้
ผา่นการทดสอบคุณภาพแลว้ จากนั้นน าไปขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคผา่นอตัลกัษณ์
ตราสินคา้บนถุงช็อปป้ิง โดยช้ีแจงให้กลุ่มตวัอย่างเขา้ใจในวตัถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อนให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถาม และรอเก็บทนัทีเม่ือผูต้อบแบบสอบถามกรอก
เสร็จ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 316 คนคิดเป็นร้อยละ79.0 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี

จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นกัศึกษาจ านวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 

33.8 รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท  จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 และมี

ประสบการณ์ในการท าศลัยกรรม 1-2 คร้ังจ านวน 322 คนคิดเป็นร้อยละ 80.5  
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 2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงามดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและจากการวิเคราะห์เป็น

รายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัได้แก่ (1) การบริการทางการแพทยท่ี์มีมาตราฐานมี

ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) มีใบรับประกันหลังการศลัยกรรมเสริมความงามคิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.56 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ (3) สินคา้มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.55 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้

พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1) ราคาศลัยกรรมเสริมความงามคุม้ค่ากบัความงามท่ี

ไดรั้บมีค่าเฉล่ีย 4.20 อยูใ่นระดบัมาก (2) ราคาไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่

ในระดบัมาก และ (3) การมอบส่วนลดพิเศษใหเ้ม่ือตอ้งมีการแกไ้ขมีค่าเฉล่ีย 3.98 อยูใ่นระดบัมาก 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ดา้นสถานท่ีในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.80 อยูใ่นระดบัมาก จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่

ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1) มีความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉล่ีย 3.96 อยูใ่นระดบั

มาก (2) มีหลายสาขาในการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ีย 3.95 อยูใ่นระดบัมาก และ (3) มีท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่ง

ชุมชนมีค่าเฉล่ีย 3.77 อยูใ่นระดบัมาก 

 5. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.90 อยูใ่นระดบัมาก จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลเป็นรายข้อพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดับได้แก่ (1) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

แนะน าผลิตภณัฑแ์ละบริการผา่นส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้มีค่าเฉล่ีย 4.15อยูใ่น

ระดบัมาก (2) มีการรับประกนัความพึงพอใจจากการท าศลัยกรรมเสริมความงามมีค่าเฉล่ีย 4.01อยู่

ในระดับมาก และ (3) การใช้ดาราหรือนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ีย 3.91 อยูใ่นระดบัมาก 

 6. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1) มีแพทยค์อยใหค้  าแนะน า
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และช้ีแจงเก่ียวกบัขั้นตอนในการท าศลัยกรรมอยา่งละเอียดชดัเจนมีค่าเฉล่ีย 4.67 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (2) มีแพทยค์อยให้ค  าปรึกษาทั้งก่อนและหลงัท าศลัยกรรมมีค่าเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด และ (3) เจา้หน้าท่ีสามารถตอบขอ้ซักถามและคอยให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 

4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การรับรู้ภาพลกัษณ์อตัลกัษณ์ (ลกัษณะเฉพาะ( ของตราสินคา้เชิงคุณประโยชน์ดา้นหน้าท่ี 

(Functional Benefit) และคุณประโยชน์ดา้นประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ (Experiential Benefit) มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นว่า ถุงช็อปป้ิงภายใตต้ราสินคา้มีการ

ออกแบบสวยงาม น่าดึงดูดใจ ผลิตจากวสัดุคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทานสามารถกลบัมาใชไ้ด้

อีก มีความสะดวกในการถือหรือใชง้าน ขนาดและรูปทรงของถุงช็อปป้ิงมีความ เหมาะสม และช่ือ

ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ (Brand name) และตราสัญลกัษณ์ (Logo) บนถุงช้อปป้ิง มีการจดัวางไดอ้ยา่ง

เหมาะสม นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัมีประสบการณ์ท่ีดีกบัการถือถุงช็อปป้ิงภายใตต้ราสินคา้ เพราะท า

ให้ผูบ้ริโภค รู้สึกกลายเป็นจุดสนใจจากคนรอบข้าง และรู้สึกว่าถุงช็อปป้ิง ภายใต้ตราสินค้า

เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองประดบั (Accessory) ชนิดหน่ึง ผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งแนวคิดของ

อนุชิต ศิริกิจ (2550: 97( ไดก้ล่าวว่า เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินเป็นจ านวนมากเพื่อซ้ือช่ือตรา

สินคา้ (Brand Name) ซ่ึงผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและมีระดบัคุณค่าตราสินคา้สูง หากสินคา้

นั้นมีภาพลกัษณ์ดี สร้างความไวว้างใจ ให้คุณค่าหรือมีประโยชน์ สินคา้มีคุณภาพ และผูบ้ริโภคมี

ความรู้สึกเชิงบวกต่อตราสินคา้ ทศันคติในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านอตัลกัษณ์ 

(ลกัษณะเฉพาะ( คุณค่าทางดา้นอารมณ์ และคุณค่าในการแสดงออกถึงตวัตนมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีทศันคติในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทางดา้นอารมณ์ ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยมีความรู้สึกหรูหรามีระดบั (Elegant) รู้สึกมีความมัน่ใจ และมีเสน่ห์ รู้สึกเป็น ตวั

ของตัวเอง (Individualistic) รู้สึกทันสมัย มีรสนิยม (Cooly Sophisticated) รู้สึกสนุกสนาน มี

ชีวิตชีวา และ รู้สึกหรูหรามีระดบั (Elegant) เม่ือใชผ้ลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ นอกจากน้ี ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มีทศันคติในการรับรู้ คุณค่าตราสินคา้ในการแสดงออกถึงตวัตน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีความคิดเห็นว่า ตราสินค้าช่วยสะท้อน ตวัตนท่ีผูบ้ริโภคปรารถนาหรือตวัตนท่ีผูบ้ริโภค
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ตอ้งการเปิดเผยออกสู่สังคมได้อย่างชัดเจน และการใช้ผลิตภณัฑ์ ภายใตต้ราสินค้านั้นสามารถ

แสดงออกถึงบุคลิกภาพ บ่งบอกรสนิยม บ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคม และตราสินคา้ ช่วยบ่งบอก

ตวัตนไดอ้ย่างชดัเจน ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกภูมิใจเม่ือใช้ผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ ซ่ึงผลการศึกษา

คร้ังน้ี สอดคลอ้งแนวคิดของ Aaker (1996( ไดก้ล่าววา่ คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อยของถุงช็อปป้ิง 

เป็นการปกป้องผลิตภณัฑ์และความสะดวกในการถือหรือในการใช ้เป็นตน้ คุณค่าดา้นประโยชน์

ใช้สอยจึงเป็นตัวเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ระหว่างสินค้าและผูบ้ริโภคโดยตรง หากตราสินค้าใด

สามารถครอบครอง คุณค่าดา้นประโยชน์ใช้สอย หลกัท่ีส าคญัของสินคา้ประเภทหน่ึงไดแ้ลว้ ตรา

สิ น ค้านั้ น จะ เป็ น ผู ้น าตล าด  ก ลุ่ มอ้าง อิ ง  (Reference Groups) ตราสิ นค้ าผ่ าน อัตลักษ ณ์ 

(ลักษณะเฉพาะ( ของตราสินค้าบนถุงช็อปป้ิง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

พบว่า ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ผูบ้ริโภคมีความเห็นว่า กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและให้ความส าคญั

ซ้ือสินค้าภายใต้ตราสินค้านั้ น เน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวใช้กันมานาน รองลงมาได้แก่ ใช้

ผลิตภณัฑ์ ภายใตต้ราสินคา้ตามแบบบุคคลผูบ้ริโภคช่ืนชอบ (นกัแสดง นกัร้อง( เพื่อนร่วมงานใช้

และแนะน าผลิตภณัฑ์ภายใต ้ตราสินค้าน้ี และเพื่อนสนิทของใช้ผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินคา้นั้น 

นอกจากน้ี ความไวว้างใจ (Trust) ตราสินคา้ของ ผูบ้ริโภคผา่นอตัลกัษณ์ (ลกัษณะเฉพาะ( ของตรา

สินคา้บนถุงช็อปป้ิงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า 

ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่ ความไวว้างใจ (Trust) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ อาจ

มีความเห็นว่า ผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้มีการแสดงขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ท่ีเกินจริง 

และไม่สามารถ ตอบสนองในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 คุณประโยชน์ด้านการใช้งาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน  เพศ อายุ  การศึกษา  เงิน เดือน  ตรา

สินค้า แตกต่างกัน มีผลให้คุณประโยชน์ด้านใช้งานไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าปัจจยัด้านอาชีพ
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แตกต่างกนัส่งผลให้คุณประโยชน์ดา้นการใชง้านแตกต่างกนั แลว้เม่ือวิเคราะห์เป็นรายคู่ อาชีพ รับ

ราชการ มีผลแตกต่าง กบัพนกังานบริษทัเอกชน 

 การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินค้าเชิงผลประโยชน์ผ่านอตัลกัษณ์ตราสินค้าทีป่รากฏบนถุงช็อป

ป้ิง JASPAL 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ การศึกษา เงินเดือน แตกต่างกนั มีผลให้

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าเชิงผลประโยชน์ผ่านอตัลักษณ์ตราสินค้าท่ีปรากฏบนถุงช็อปป้ิง 

JASPAL ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า ปัจจยัด้านอายุ อาชีพ ตราสินคา้ แตกต่างกนัส่งผลให้การรับรู้

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เชิงผลประโยชน์ผ่านอตัลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีปรากฏบนถุงช็อปป้ิง JASPAL 

แตกต่างกนั แลว้เม่ือวิเคราะห์เป็นรายคู่ อายุ 26-29 ปี มีผลแตกต่าง กบัอายุ 30-35 ปี, 30-35 ปี มีผล

แตกต่าง กบัอาย ุ26-29 ปี อาชีพ อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีผลแตกต่าง กบัอาชีพขา้ราชการ-รัฐวิสาหกิจ

,ขา้ราชการ-รัฐวิสาหกิจ มีผลแตกต่าง กบัอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั,ขา้ราชการ-รัฐวิสาหกิจ มีผลแตกต่าง 

กบัอาชีพพนกังานเอกชน,พนกังานบริษทัเอกชน มีผลแตกต่าง ขา้ราชการ-รัฐวิสาหกิจ ตราสินคา้ 

CPS CHAPS มีผลแตกต่าง JASPAL, CC DOUBLE O มี ผลแตกต่าง JASPAL,JASPAL มี ผล

แตกต่าง CPS CHAPS, JASPAL มีผลแตกต่าง CC DOUBLE O, JASPAL มีผลแตกต่าง AIIZ, 

JASPAL มีผลแตกต่าง DAPPER, AIIZ มีผลแตกต่าง JASPAL, DAPPER มีผลแตกต่าง JASPAL  

คุณประโยชน์ด้านความรู้สึก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน เพศ อายุ  เงินเดือน แตกต่างกัน มีผลให้

คุณประโยชน์ด้านความรู้สึก ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษา อาชีพ ตราสินค้า 

แตกต่างกนัส่งผลใหคุ้ณประโยชน์ดา้นความรู้สึก แตกต่างกนั แลว้เม่ือวเิคราะห์เป็นรายคู่ การศึกษา

ปริญญาตรี มีผลแตกต่างกนั กบัสูงกว่าปริญญา,สูงกว่าปริญญาตรี มีผลแตกต่าง กับปริญญาตรี 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีผลแตกต่างกัน กับรับราชการ-รัฐวิสาหกิจ, รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ มีผล

แตกต่างกบั ธุรกิจส่วนตวั, รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ มีผลแตกต่างกับ พนักงานเอกชน, พนักงาน

เอกชน มีผลแตกต่างกบั รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ ตราสินคา้ CPS CHAPS มีผลแตกต่าง JASPAL, 

CC DOUBLE O มีผลแตกต่าง JASPAL, JASPAL มีผลแตกต่าง CPS CHAPS, JASPAL มีผล

แตกต่าง CC DOUBLE O, JASPAL มีผลแตกต่าง AIIZ,JASPAL มีผลแตกต่าง DAPPER, AIIZ มี

ผลแตกต่าง JASPAL, DAPPER มีผลแตกต่าง JASPAL แตกต่างกนั   
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คุณประโยชน์ด้านประสบการณ์การใช้สินค้า 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ การศึกษา เงินเดือน แตกต่างกนั มีผลให้

คุณประโยชน์ด้านประสบการณ์การใช้สินคา้ ไม่แตกต่างกนั แต่พบว่าปัจจยัด้านอายุ อาชีพ ตรา

สินคา้ แตกต่างกนัส่งผลใหคุ้ณประโยชน์ดา้นประสบการณ์การใชสิ้นคา้ แลว้เม่ือวเิคราะห์เป็นรายคู่ 

อายุ 22-25 ปี มีผลแตกต่าง กบัอายุ 30-35 ปี, อายุ 30-35 ปี มีผลแตกต่าง กบัอายุ 22-25 ปี อาชีพ 

ขา้ราชการ-รัฐวิสาหกิจ มีผลแตกต่าง กับพนักงานเอกชน,พนักงานบริษทัเอกชน มีผลแตกต่าง 

ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ตราสินค้า CPS CHAPS มีผลแตกต่าง JASPAL, CC DOUBLE O มีผล

แตกต่าง JASPAL, JASPAL มีผลแตกต่าง CPS CHAPS, JASPAL มีผลแตกต่าง CC DOUBLE O, 

JASPAL มีผลแตกต่าง AIIZ, JASPAL มีผลแตกต่าง DAPPER, AIIZ มีผลแตกต่าง JASPAL, 

DAPPER มีผลแตกต่าง JASPALข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ ผูบ้ริโภค
ผ่านอตัลักษณ์ตราสินค้าบนถุงช็อปป้ิง ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาในส่วนของ
พฤติกรรมและความพึงพอใจ หรือทศันคติไดอี้ก 
 2. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างอ่ืน นอกเหนือจากกลุ่มอย่างท่ี
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาแลว้ เช่น ในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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การตัดสินใจเลือกใช้ผลติภัณฑ์บัตรเครดิตทีอ่อกโดยกลุ่มธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ 
ในประเทศไทย 

THE DECISION MAKING TO APPLY/USE CREDIT CARD ISSUED BY FOREIGN 
BANKS IN THAILAND 

 

ธันยนันท์  นิธิตระกูลธรรม 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 

อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคาร

พาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาตร์ท่ีประกอบไป

ดว้ยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์บตัร

เครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทยโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

คือ ผูถื้อบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารยูโอบี (จ  ากดั( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย( 

จ ากดั (มหาชน( ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย( จ ากดั (มหาชน( ธนาคารซิต้ีแบงก์ (ประเทศไทย( 

จ ากัด และธนาคารไอซีบีซี (ไทย( จ ากัด (มหาชน( โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบบปลายปิด และแบบวดัเจตคติ (Likert’s Scale) จ  านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ท าการทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ  (Reliability Test) เพื่อหาค่า 

Cronbach’s Alpha และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาตร์ท่ีประกอบไปดา้น เพศ อาย ุไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศใน
ประเทศไทย แต่ประชากรศาตร์ดา้นการศึกษา อาชีพ และรายไดน้ั้นส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร
เครดิตเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทยซ่ึง
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั0.05 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, บตัรเครดิต, ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย  
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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 

 

บทน า 

 บตัรเครดิต หรือ บตัรสินเช่ือ ถือก าเนิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1914 โดย

บริษทั เยอเนอรัลปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น ออฟเเคลิฟอร์เนีย ซ่ึงปัจจุบนัคือ บริษทั โมบิลออยส์ 

จ ากดั โดยท าบตัรดงักล่าวให้กบัลูกคา้และพนกังานของตน ท่ีไดรั้บเลือกสรรแลว้ และน าไปช าระ

ค่าน ้ ามนั ตอนนั้นบตัรเครดิตจะมีลกัษณะเหมือนกบัเหรียญโลหะ ภายหลงัได้มี บริษทั อเมริกนั 

เอ็กซ์เพรสได้ออกบัตรเครดิต โดยมีวตั ถุประสงค์ในคร้ังแรกเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ

นกัท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งเดินทางไปต่างประเทศไม่ตอ้งพกเงินสดเป็นจ านวนมาก โดยไดน้ าเสนอบตัร

ท่ีสามารถน าไปข้ึนเงินได้ท่ีธนาคารต่างๆ ปัจจุบนับตัรเครดิต เป็นบริการท่ีสถาบนัการเงินต่างๆ 

ออกใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อใชจ่้ายแทนเงินสด 
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 ส าหรับบตัรเครดิตในประเทศไทยเร่ิมใชค้ร้ังแรกในปี พ.ศ. 2503 โดยนกัท่องเท่ียวและนกั

ธุรกิจท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย บริษทั ไดเนอร์สคลบั (ประเทศไทย( จ ากดั เป็นบริษทัแรกท่ี

น าบตัรเครดิตเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยโดยมีการออกบตัรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2512 หลงัจากนั้น

เป็นตน้ คนไทยก็เร่ิมนิยมใชบ้ตัรเครดิตมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขา้สู่ตลาดของ บริษทั 

อเมริกนั เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย( จ ากดั ซ่ึงน ากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เขา้มาใช้โดยเร่ิมโฆษณา

บตัรเครดิตทางโทรทศัน์ เนน้การให้ความรู้เก่ียวกบับตัรเครดิต และรณรงคห์าสมาชิกทางจดหมาย

ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท าให้เกิดการขยายตวัของการใชบ้ตัรเครดิตและน ามาซ่ึงการแข่งขนัของ

บริษทัและธนาคารท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั (การเงินการธนาคาร, บตัรเครดิต 2015( 

 ดว้ยบทบาทของ “บตัรเครดิต” ท่ีมีเขา้ไปมีส่วนในการใช้ชีวิตประจ าวนัของคนไทยเพิ่ม

มากข้ึน เห็นได้จากอตัราการเติบโตของบตัรเครดิตท่ีสูงข้ึนทุกปีทั้งในเร่ืองจ านวนผูถื้อบตัร ยอด

สินเช่ือคงคา้ง และปริมาณการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต โดยจากขอ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่ 

ในเดือน ธันวาคม 2558 มีจ านวนบตัรเครดิต 21.76 ลา้นใบ เพิ่มข้ึน 7.18% จากปี 2557 และมียอด

สินเช่ือคงค้าง 336,641.47 ล้านบาท เพิ่ม ข้ึน 5.81% และมีปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรรวม 

179,207.36 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.66% (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559( 

หน่วย: 

ใบ 

  

 

 

 

 

แมว้่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยจะชะลอตวัลงแต่ธุรกิจบตัรเครดิตยงัคงมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้ผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตต่างแข่งขนักนัน าเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษจูงใจ 

โดยเน้นการจดักิจกรรมและให้ขอ้เสนอพิเศษ เม่ือลูกคา้ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตภายในวงเงินและ

ระยะท่ีก าหนดเพื่อตอบโจทยก์ารใชจ่้ายของลูกคา้ ควบคู่ไปกบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าของ

ประเภท 

บตัรพลาสติก 

Dec-58 Dec-57 เปล่ียนแปลง % 

บตัรเครดิต 21,762,273 20,303,751 1,458,522 7.18 

บตัรเอทีเอม็ 13,397,755 14,215,370 -817,615 -5.75 

บตัรเดบิต 46,989,719 44,823,517 2,166,202 4.83 

รวมทั้งส้ิน 82,149,749 79,342,638 2,807,111 3.54 
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แบรนด์ เพื่อใหบ้ตัรเครดิตตนเองเป็นบตัรเครดิตท่ีลูกคา้เลือกใช ้ควบคู่ไปกบัการออกแคมเปญ เช่น 

การใหส่้วนลดร้านคา้ การให้คะแนนสะสมพิเศษ เพื่อกระตุน้การใชจ่้ายผา่นบตัรและการรับรู้ในแบ

รนดผ์ูป้ระกอบการ 

 จากข้อมูลข้างต้นจึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจและต้องการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์บตัรเครดิต แต่เจาะจงเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย เพื่อผล
การศึกษาจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบตัรเครดิต เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนทางการตลาดและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตให้ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้น

รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์บัตรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์ต่างประเทศในประเทศไทย 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ี

ออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดวา่ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคาร

พาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทยหรือไม่ 

 2. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปรอิสระ 

ในท่ีน้ีจะประกอบด้วยตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 

อาชีพ และรายได ้

 3. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ เฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตท่ี

ออกโดยธนาคารยูโอบี (จ ากัด( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย( จ ากดั (มหาชน( 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย( จ ากดั (มหาชน( ธนาคารซิต้ีแบงก ์(ประเทศไทย( จ ากดั และธนาคาร

ไอซีบีซี (ไทย( จ ากดั (มหาชน( 
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- ด้านการสร้างและการน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ 
- ด้านผลิตภณัฑ์ 
- ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
- ด้านสง่เสริมการตลาด 
- ด้านบคุลากรหรือพนกังาน 
- ด้านการบริการ 

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออก

โดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ 

ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ของธนาคาร พฒันาปรับปรุงและเพิ่มศกัยภาพในดา้น

ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. บัตรเครดิต คือ บตัรท่ีถูกออกให้แก่ลูกคา้โดยสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงิน 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนั ณ วนัท่ีสมคัร โดยผูอ้อกบตัรจะท าการช าระค่าสินคา้และบริการให้

ก่อน และเม่ือถึงก าหนดผูถื้อบตัรตอ้งช าระเงินคืนเตม็จานวน 
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 2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย คือ กลุ่มสถาบนัการเงินในระบบ ท่ีถูก

ตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการโดยมีกฎหมายระเบียบหรือขอ้บงัคบัควบคุมการด าเนินการตามประเภท 

ส าหรับธนาคารพาณิชยข์องไทยในปัจจุบนัมีธนาคารต่างชาติเขา้มาร่วมลงทุนดว้ยหลายแห่ง ท าให้

กิจการธนาคารพาณิชยบ์างแห่งของไทยมิไดเ้ป็นธนาคารของคนไทยอย่างแทจ้ริง ดงันั้นผูว้ิจยัได้

เลือกวจิยัในส่วนท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศ และจดัเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศ

ไทย โดยวิจยัเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารยูโอบี (จ  ากดั( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ด (ไทย( จ ากดั (มหาชน(  ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย( จ ากัด (มหาชน( ธนาคารซิต้ี

แบงก ์(ประเทศไทย( จ ากดั และธนาคารไอซีบีซี (ไทย( จ ากดั (มหาชน( 

 3. ด้านการสร้างและการน าเสนอภาพลักษณ์ หมายถึง ธนาคารมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

ธนาคารมีระยะเวลาก่อตั้งในประเทศไทยเป็นเวลานาน หรือการออกแบบตกแต่งของธนาคารทั้ง

ภายในและภายนอก 

 4. ด้านผลติภัณฑ์ หมายถึง มีจุดเด่นเฉพาะของตวัผลิตภณัฑ ์มีลวดลายท่ีสวยงามทนัสมยั มี

ช่ือเสียงทางดา้นผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต 

 5. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง มีสาขาครอบคลุมในประเทศไทย หรือจงัหวดั

หลกัของภูมิภาค มีสาขาในหา้งสรรพสินคา้ใกลบ้า้น หรือสาขาในต่างประเทศ 

 6. ด้านส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์  หมายถึง โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เช่น 

โปรโมชั่นสมคัรบตัรใหม่รับของสมนาคุณ โปรโมชั่นส่วนลดร้านค้า โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน 

โปรโมชัน่ส่งเสริมการใช้ในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์ไดรั้บความสะดวกสบายในการบริการ ท่ี

ห้องพกัรับรองสนามบินหรือห้างสรรพสินคา้ มีพื้นท่ีจอดรถพิเศษ หรือการคุม้ครองประกนัดว้ย

วงเงินท่ีสูง เป็นตน้ 

 7. ด้านบุคลากรหรือพนักงาน หมายถึง พนกังานธนาคารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ

ดา้นบตัรเครดิต เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการขาย และการบริการหลงัการขายเม่ือลูกคา้มีขอ้ส่งสัยหรือไม่

เขา้ใจในตวัผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต 

 8. ด้านการบริการ หมายถึง มีบริการผ่านเจา้หน้าท่ีดา้นบตัรเครดิตหรือเจา้หน้าท่ีคอลเซ็น

เตอร์โดยตรง มีบริการผา่นระบบท่ีไม่ซบัซอ้น  และมีบริการผา่นแอปพลิเคชัน่มือถือ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ขอ้มูลทัว่ไปของบตัรเครดิต ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามบตัรเครดิตไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  

 ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.( (บริษทัศูนยว์ิจยักรุงศรีอยุธยา จ ากดั, 

2544( ไดใ้ห้ความหมายของบตัรเครดิตไวว้่า เป็นบตัรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจออกให้แก่ผูบ้ริโภค ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีประกอบธุรกิจ เพื่อให้ช าระสินคา้ค่าบริการหรือค่าอ่ืนใด แทนการช าระดว้ยเงิน

สด เพื่อใชเ้บิกเงินสด แต่ไม่รวมถึงบตัรท่ีไดมี้การช าระค่าสินคา้ ค่าบริการหรือค่าอ่ืนใดไวล่้วงหนา้

แลว้  

 ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, (2557) ได้ให้นิยามบตัร
เครดิตว่า เป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ้อกบตัร (Issuer) ซ่ึงได้แก่ธนาคารพาณิชย์ และผูป้ระกอบ
ธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) ออกให้แก่ลูกคา้ (ผูถื้อบตัร หรือ Card Holder) 
ซ่ึงประโยชน์ท่ีผูถื้อบตัรจะไดรั้บมีหลายประการ เช่นใช้แทนเงินสดเพื่อช าระค่าสินคา้และบริการ
โดยยงัไม่ตอ้งจ่ายเงินในทนัที ณ ร้านคา้ท่ีรับบตัร รวมถึงร้านคา้บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะสังเกตได้
จากโลโก้ของเครือข่ายผูใ้ห้บริการบนบตัรและท่ีร้านคา้ ตวัอย่างเครือข่ายบตัรเครดิต เช่น VISA, 
Master Card, American Express, China Union Pay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB) เบิ กถอน
เงินสดจากเคร่ือง ATM มาใชล่้วงหนา้ได ้
รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวลั ส่วนลด

จากร้านค้า การผ่อนช าระสินค้าดอกเบ้ีย 0% เงินคืนจากการใช้จ่าย (cash back) ท่ีจอดรถ ห้อง

รับรองตามสถานท่ีต่างๆ ความคุม้ครองเม่ือเดินทางไปต่างประเทศ 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541( กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมไดท่ี้องคก์รจะตอ้งนามาใชร่้วมกนั เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาด

เป้าหมาย  

 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/FinUnderBOT.aspx
https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/nonbank.aspx
https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/nonbank.aspx


 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1278 
 

ส่ วนประสมการตลาดแบ่ งออก เป็นก ลุ่มได้  4 ก ลุ่ม  ดัง ท่ี รู้จักกันว่าคือ  “4 Ps” อันได้แ ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 ชลาลยั เจติยวรรณและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555( ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากัด(มหาชน((KTC) ของผูถื้อบตัรในเขต

กรุงเทพมหานคร (1( เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูถื้อบตัรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร

เครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร (2( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร (3( เพื่อศึกษาปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต KTC ของผูถื้อบตัรในเขตกรุงเทพมหานครการวิจยั

คร้ังน้ี ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูถื้อบตัรเครดิต บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั(มหาชน( (KTC) ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

จาก ผูถื้อบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลักตั้ งแต่ 1 ใบข้ึนไป และเคยใช้บริการสาขา KTC 

TOUCH ในเขตกรุงเทพมหานครโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามค่าสถิติท่ีใช้ในเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม

ปลายปิด และการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมส าเร็จเชิงสถิติด าเนินการ วิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูลคือการใชส้ถิติเชิงบรรยาย 1. จากการศึกษาวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต คือ ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 2. จากการศึกษาวิจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตพบวา่ พฤติกรรมท่ี

มีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต คือ จ านวนบตัรท่ีถือครอง และความถ่ีในการใชบ้ตัร 3. จาก

การศึกษาวิจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต คือ ผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการตลาด 

 นราทิพย ์กฤษณะพนัธ์ (2556( ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช้
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์งานศึกษาไดสุ่้มตวัอยา่งของผูใ้ช้บตัรเครดิต ท่ีมีภูมิลาเนาอยู่
ภาคใต ้ไวจ้านวน 100 คน การศึกษาใชก้ารวิเคราะห์วิธี Conjoint Analysis โดยกาหนดคุณลกัษณะ
บตัรเครดิตท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นปัจจยัในการพิจารณาจานวน 6 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ธนาคารท่ีออกบตัร 
วงเงินสินเช่ือ ค่าธรรมเนียม การสะสมแต้ม การคืนเงิน และการประกันอุบัติเหตุ ในแต่ละ
คุณลกัษณะไดก้าหนดระดบัหรือทางเลือกท่ีให้ผูบ้ริโภคเลือก งานศึกษาไดอ้อกแบบลกัษณะบตัร



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1279 
 

เครดิตไว ้16 ลกัษณะ ผลการศึกษาพบวา่ ผูข้อใชบ้ตัรเครดิตพึงพอใจคุณลกัษณะเร่ืองค่าธรรมเนียม
รายปีสูงสุด คิดเป็นนา้หนกัความสาคญัร้อยละ 29 รองลงมาคือธนาคารผูอ้อกบตัร ผูบ้ริโภคใหค้วาม
พอใจใหน้า้หนกัความสาคญัร้อย 18.9 ส่วนคุณลกัษณะเร่ือง การสะสมแตม้และการคืนเงิน ใหค้วาม
สาคญัรองลงมา และไม่ค่อยแตกต่างกนั คือประมาณ ร้อยละ 14 และด้านคุณลกัษณะเร่ืองวงเงิน
เครดิตท่ีใหแ้ละการแถมประกนัอุบติัเหตุ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาคญันอ้ย คือ ประมาณร้อยละ 11 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย โดยแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูถื้อบตัรเครดิต
ท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย เฉพาะผูใ้ช้บัตรเครดิตท่ีออกโดย
ธนาคารยโูอบี (จ  ากดั( มหาชน, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย( จ ากดั (มหาชน(, ธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ไทย( จ ากดั (มหาชน(, ธนาคารซิต้ีแบงก์ (ประเทศไทย( จ ากดั และธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย( จ ากดั (มหาชน( ใชแ้บบสอบถามตอบดว้ยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูว้ิจยัคน้ควา้ขอ้มูลจากรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจบตัรเครดิต และขอ้มูลของธนาคารผูอ้อกบตัร เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศในประเทศไทย 
 2. ขนาดของตวัอย่างจากประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนหรือผูใ้ช้บริการบตัร
เครดิตธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย เจาะจงกลุ่มผูใ้ช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี 
(จ  ากดั( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย( จ ากดั (มหาชน( ธนาคารแห่งประเทศจีน 
(ไทย( จ ากดั (มหาชน( ธนาคารซิต้ีแบงก์ (ประเทศไทย( จ ากดั และธนาคารไอซีบีซี (ไทย( จ ากดั 
(มหาชน( ทั้ งน้ีจะกล่าวอ้างถึงปริมาณบัตรเครดิตปีพ.ศ. 2558 ทั้ งระบบ ณ ส้ินปีมีจ านวน 
21,762,273 บตัร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558( จึงหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยอาศยัแนวคิดการ
ค านวณหาค่าขนาดกลุ่มตวัอย่าง ของ Taro Yamane ในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีศึกษา ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน5% จากการค านวณขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งตามสูตร Taro Yamane ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 399.99 หรือ 400 ตวัอยา่ง จึงใช้
เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้ชบ้ริการ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 รายละเอียดทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ขอ้มูลดา้นประชากรศาตร์ ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารยโูอบี 

(จ  ากดั( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย( จ ากดั (มหาชน(  ธนาคารแห่งประเทศจีน 

(ไทย( จ ากดั (มหาชน( ธนาคารซิต้ีแบงก์ (ประเทศไทย( จ ากดั และธนาคารไอซีบีซี (ไทย( จ ากดั 

(มหาชน( โดยจ าแนกเป็นแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีการแบ่งระดบัความ

คิดเห็นของการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์บตัรเครดิตกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศ

ไทย มีการแบ่งเกณฑด์งัน้ี  

 ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

 ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

 ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย,  

 ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้งมูลดว้ยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกคา้ท่ีใช้บริการ

บตัรเครดิตธนาคารยูโอบี (จ  ากดั( มหาชน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย( จ ากดั (มหาชน( 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย( จ ากดั (มหาชน( ธนาคารซิต้ีแบงก ์(ประเทศไทย( จ ากดั และธนาคาร

ไอซีบีซี (ไทย( จ ากดั (มหาชน( และการเก็บขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตโ์ดยใชเ้คร่ืองมือกรอกแบบสอบถาม

จาก Google form  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหา

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในเร่ืองต่างๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใช้

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลวิเคราะห์ดังตาราง

ต่อไปน้ี 
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ตาราง 4.1 แสดงค่าความเช่ือมัน่โดยใชป้ระสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

ส่วนผสมทางการตลาด ค่า Cronbach’s Alpha 

ดา้นการสร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์ 0.769 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.746 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.724 

ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ 0.817 

ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน 0.914 

ดา้นการบริการ 0.848 

 

 การศึกษาระดบัความคิดเห็นของการตดัสินเลือกใช้ผลิตภณัฑ์บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่ม

ธนาคารต่างประเทศในประเทศไทยระดบัของการตดัสินใจ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ด้านการสร้างและการน าเสนอภาพลักษณ์ โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ตัวอย่างให้

ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ธนาคารมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ียท่ีได ้3.982  

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือ มีช่ือเสียงดา้นผลิตภณัฑ์บตัรเครดิต 

ค่าเฉล่ียท่ีได ้4.170  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ มีร้านคา้ท่ีรับ

บตัรเครดิตครอบคลุมทัว่โลกค่าเฉล่ียท่ีได ้4.368  

             ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ 

โปรโมชัน่รับเครดิตเงินคืน ค่าเฉล่ียท่ีได ้4.315  

ดา้นบุคลากรและพนกังาน ตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ พนกังานให้ค  าปรึกษา

ท่ีดี ค่าเฉล่ียท่ีได ้3.978 
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ดา้นการบริการ ตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ มีบริการผ่านระบบคอลเซ็น

เตอร์ 24 ชัว่โมง ค่าเฉล่ียท่ีได ้4.197 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดเป็นตวัก าหนดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูถื้อบัตรเรียงล าดับจากมากไปน้อยทั้ งหมด 6 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

ส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ ดา้นการบริการ ดา้นการสร้างและการน าเสนอภาพลกัษณ์ 

และดา้นบุคลากรและพนกังานตามล าดบั หากตัวก าหนดใดมีค่าเฉล่ียมากหมายความวา่ ตวัก าหนด

นั้ นมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทย ในทางกลบักนัหากตวัก าหนดใดมีค่าเฉล่ียนอ้ยหมายความวา่ตวัก าหนด

นั้ นมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยนอ้ย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออก

โดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  

 เพศ ต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

 อายุ ต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั  

 การศึกษา ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 5 ดา้น คือ ดา้นการสร้างหรือการน าเสนอภาพลกัษณ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน 

และดา้นการบริการ แต่การศึกษาต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่าง 1 คู่ คือ 

(1) ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี แตกต่างกับ การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉล่ียทางสถิติ 

0.003  
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 อาชีพ ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 5 ดา้น คือ ดา้นการสร้างหรือการน าเสนอภาพลกัษณ์ 

ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากรหรือพนักงาน และด้านการบริการ แต่

อาชีพต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ

ในประเทศไทยแตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ แตกต่างกนั 1 คู่ 

คือ (1) เจา้ของธุรกิจ แตกต่างกบั พนกังานบริษทัเอกชน ค่าเฉล่ียทางสถิติ 0.002  

 รายได้ ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน แต่รายไดต่้างกนัส่งผลใหก้าร

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกนั 

2 ดา้น คือ ดา้นการสร้างหรือการน าเสนอภาพลกัษณ์จึงน าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปทดสอบรายคู่โดยวิธีของ

เชฟเฟ่ (Sheffe’s method) พบวา่แตกต่าง 2 คู่ คือ (1) รายได ้20,001-40,000 บาท แตกต่างกบั รายได ้

70,001 – 100,000 บาท ค่าเฉล่ียทางสถิติ 0.00 (2) รายได้ 20,001-40,000 บาท แตกต่างกับ รายได ้

มากกว่า 100,001 บาทข้ึนไป ค่าเฉล่ียทางสถิติ 0.00 และด้านการบริการ แตกต่างกนั 4 คู่ คือ (1) 

รายได้ต ่ ากว่า 20,000 บาท แตกต่างกับ รายได้ 20,001-40,000 บาท ค่าเฉล่ียทางสถิติ 0.000 (2) 

รายได้ต ่ ากว่า 20,000 บาท แตกต่างกับ รายได้ 40,001–70,000 บาท ค่าเฉล่ียทางสถิติ 0.003 (3) 

รายได้ต ่ากว่า 20,000 บาท แตกต่างกับ รายได้ 70,001–100,000 บาท ค่าเฉล่ียทางสถิติ 0.001 (4) 

รายได ้รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท แตกต่างกบั รายไดม้ากกวา่ 100,001 บาทข้ึนไป ค่าเฉล่ียทางสถิติ 

0.009 

อภิปรายผลการวจัิย  

 จากสมมติฐานท่ีว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย จากการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาตร์ประกอบไป 5 ดา้น ดงัน้ี 

  ดา้นเพศ ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนัดงันั้นผลวิจยัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ง

ไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากเพศไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์
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ต่างประเทศในประเทศไทย ซ่ึงผลวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติวฒัน์ เลิศทรัพยข์จร 

(2553)  ท่ีพบว่าเพศมีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการทางระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิคส์โดยใชบ้ตัรเครดิตธนาคารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ดา้นอายุ ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั ดงันั้นผลวิจยัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ง

ไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากอายุไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทย ซ่ึงผลวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวอภิญญา ภทัราพร

พิสิฐ (2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ 

มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน( สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดั

กาญจนบุรี  

 การศึกษา ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างหรือการน าเสนอ

ภาพลกัษณ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ ดา้นบุคลากร

หรือพนกังาน และดา้นการบริการ ดงันั้นผลวจิยัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี

เน่ืองจากการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทย ซ่ึงผลวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของตรีทิพ บุญแยม้ (2552) ท่ี

พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของผู ้

ถือบตัรเครดิตท่ีมีรายไดน้อ้ย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 แต่ผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีกบัระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

มีการตดัสินใจในดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั เพราะค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ การออกแบบ

ลวดลายผลิตภณัฑ ์และช่ือเสียงดา้นผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ

วิจยัท่ีตั้งไว ้และผลวิจยัคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัของตรีทิพ บุญแยม้ (2552) ท่ีพบว่าลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต 

 ดา้นอาชีพ ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 5 ดา้น คือ ดา้นการสร้างหรือการน าเสนอภาพลกัษณ์ 
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ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน  และดา้นการบริการ ดงันั้น

ผลวิจยัจึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองจากอาชีพไม่มีผลต่อการในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย ซ่ึงผลวิจยั

คร้ังน้ี ภูมิภทัร รัตนประภา (2558) ท่ีพบวา่อาชีพต่างกนัไม่ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตรา

สินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย์

ไทยท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การสร้างควาภกัดีต่อตราสินคา้  

 แต่ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพเจา้ของธรุกิจกบัพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัการตดัสินใจ

ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั เพราะค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ทั้งน้ี

เน่ืองจากอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองโปรโมชัน่ต่างๆ 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และผลวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Kotler (2000:172( ท่ีกล่าววา่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง

การตลาดและเป็นส่ิงกระตุน้ซ่ึงนกัการตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีมากข้ึนเพื่อท่ีจะส่งผล

ต่อพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 ดา้นรายได ้ต่างกนัส่งผลใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีออกโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ ดา้นบุคลากรหรือพนกังานซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

การวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดไ้ม่มีผลต่อการในการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดย

กลุ่มธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในประเทศไทย แต่รายได ้20,001-40,000 บาท กบั รายได ้70,001–

100,000 บาท และรายได ้20,001-40,000 บาท กบั รายได ้มากกวา่ 100,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการ

ตดัสินใจดา้นการสร้างหรือการน าเสนอภาพลกัษณ์แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั เพราะค่า Sig น้อยกวา่ 

0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้แต่ผลวจิยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูอ่ื้น   

 แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ตั้งแต่ระดับต ่ากว่า 20,000 บาท จนถึงรายได้มากกว่า 
100,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการตดัสินใจดา้นการสร้างหรือการน าเสนอภาพลกัษณ์และด้านการ
บริการแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เพราะค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ทั้ งน้ีเน่ืองจากรายได้ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และผล
วจิยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2539( ท่ีกล่าววา่คุณภาพการให้บริการ
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ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ คุณภาพการให้บริการเป็นกิจกรรมหรือ
กระบวนการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลอ่ืนและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจจากผลของการกระท า 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการบัตรเครดิตของธนาคารยูโอบี (จ  ากัด( มหาชน ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย( จ ากัด (มหาชน( ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย( จ ากัด (มหาชน( 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ (ประเทศไทย( จ ากดั และธนาคารไอซีบีซี (ไทย( จ ากดั (มหาชน(  ผูถื้อบตัรให้
ความส าคญักบัดา้นบริการมากท่ีสุด โดยให้ระดบัความส าคญัของการบริการผ่านระบบคอลเซ็น
เตอร์ 24 ชัว่โมง นัน่หมายความวา่ผูป้ระกอบการธนาคารทั้ง 5 แห่ง ควรเล็งเห็นความส าคญัในเร่ือง
การบริการ โดยมีบริการคอลเซ็นเตอร์ภาษาไทย 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ตัรในประเทศ  
 2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ช้บตัรให้ความส าคญักบัร้านคา้รับบตัรท่ีครอบคลุมทัว่
โลก จากการวิจยัผูป้ระกอบการธนาคารทั้ง 5 แห่งมีสาขาธนาคารท่ีต่างประเทศอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นจุด
แข็งกว่าผูป้ระกอบการธนาคารอ่ืนๆ จึงควรส่งเสริมหรือท าโปรโมชั่นร่วมกบัร้านค้ารับบตัรใน
ต่างประเทศ เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ  
 3. ด้านส่งเสริมการตลาดและสิทธิประโยชน์ ผูถื้อบัตรให้ความสนใจในโปรโมชั่นรับ
เครดิตเงินคืน นัน่หมายความวา่ ผูป้ระกอบการธนาคารทั้ง 5 แห่ง ควรออกโปรโมชัน่รับเครดิตเงิน
คืน ในหมวดช าระค่าสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั เช่น หมวดร้านอาหาร หมวดป๊ัมน ้ ามนั 
หมวดสุขภาพ และหา้งสรรพสินคา้ โดยมีเง่ือนไขไม่ซบัซอ้น ไม่ท าใหผู้ใ้ชบ้ตัรเกิดความสับสน 
 4. ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจ าวนัมากข้ึน จึงควรพฒันาเคร่ืองมือดา้น
การท าธุรกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภยัสูงสุด เพื่อรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ และตอบโจทยก์ลุ่มลูกค้ายุคใหม่ รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใชชี้วติ เหมาะสมกบัฐานะและวยัของลูกคา้ทุกกลุ่ม Segment 
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การเปิดรับและทัศนคติของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีต่อเวบ็ไซต์ www.tot3g.net  
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 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

พฒัน์  พสิิษฐเกษม 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับ และ ทศันคติของลูกคา้ ทีโอที ท่ีมีต่อเวป็

ไซต ์ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจยัและเก็บขอ้มูลบุคลากร จ านวน 398 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลวจิยั 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุ 22-25 ปี มากท่ีสุด 

โดยส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็นนักศึกษา และเป็นประเภทลูกค้ารายเดือนมากกว่าเติมเงิน มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด และใช้อุปกรณ์ในการเขา้ถึงเวบ็ไซต์ชนิด คอมพิวเตอร์

ตั้ งโต๊ะ/ โน๊ตบุ๊ค มากท่ีสุด โดยมีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 1 ปี ข้ึนไป มากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมี

ระยะเวลาท่ีเคยใช้การเข้าชมเว็บไซต์ 1 ปี ขิ้นไป มากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ได้อ่าน

ข่าวสารจากเวบ็ไซต์ www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( โดยมีระยะเวลาการเขา้ชม

เวบ็ไซต์ 1 คร้ัง/สัปดาห์ มากท่ีสุด และ มีระยะเวลาการเขา้ชมเวบ็ไซต์ในแต่ละคร้ังคือ 15-30 นาที 

โดยช่วงเวลาท่ีเขา้ชมเวบ็ไซต์ มากท่ีสุด คือช่วงเวลา 08.00-12.00 น. ซ่ึงเมนูท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้ มาก

ท่ีสุด คือ หน้าแรก (Home Page) โดยมีเหตุผลในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามข่าวสารความ

คืบหนา้ต่างๆ ของบริการ  TOT 3G  

 ความพึงพอใจในภาพรวม ด้านเน้ือหารายการ รูปแบบรายการ และการเผยแพร่รายการ 

ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาเวบ็ไซต ์www.tot3g.net โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ทศันคติดา้นเมนู 

บริการของเรามีการน าเสนอบริการต่างๆ บริการท่ีใช้ได้ทนัที บริการท่ีตอ้งสมคัร และ บริการ

http://www.tot3g.net/


 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1289 
 

หมายเลขด่วนทนัใจ ช่วยใหลู้กคา้เกิดความสะดวกสบายต่อการใชบ้ริการ ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ 

www.tot3g.net  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก พบว่า มีทัศคติด้านการออกแบบเว็บไซต์มีความเป็น

ระเบียบมีการจดัเรียงหัวขอ้ตามล าดบัความส าคญั ท าให้สามารถเลือกหัวขอ้ต่างๆไดง่้าย ดา้นการ

เผยแพร่เว็บไซต์ www.tot3g.net โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  พบว่า มีทัศคติด้าน การเข้าถึง 

เวบ็ไซต ์TOT 3G สามารถท าไดง่้าย ทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้

ค าส าคัญ : การเปิดรับและทศันคติ, เวบ็ไซต ์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 

http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
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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  

 

บทน า 

 บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( เป็นผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

จากเดิมคือองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยเร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี24กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2497 โดย

ให้บริการโทรคมนาคมแก่ประชาชนทัว่ไป และเป็นผูพ้ฒันาธุรกิจโทรคมนาคมของไทยเร่ือยมา

จนกระทัง่วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จึงได้แปรสภาพองค์กรจากรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวง

คมนาคม มาเป็นบริษทั จ ากดั มหาชน ในนาม “บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน(” ตามขอ้

ผกูพนัการเปิดการคา้เสรีขององคก์ารการคา้โลก ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งเปิดเสรีบริการโทรคมนาคม

พื้นฐาน และ ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ทีโอที จ  ากัด (มหาชน( ทั้ งน้ี บริษัท TOT นับเป็น

องค์กรท่ีวางรากฐานระบบส่ือสารโทรคมนาคมไทยมาเป็นระยะเวลากว่า59ปี และ เม่ือวนัท่ี 3

ธันวาคม  พ .ศ . 2552  ได้มีการเปิดตัวโครงการ TOT3G อย่างเป็นทางการโดยเป็นบริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ระบบส่ือสารไร้สายของบริษทั TOT รายแรกในประเทศไทยท่ีความเร็ว 42 

Mbps สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองมือส่ือสาร กบั โครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูใ้ช้บริการสามารถใช้ติดต่อ 

และ ใช้เทคโนโลยีมลัติมีเดียเทคโนโลยีใหม่ของ3G ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวิดีโอ

คอลท่ีสามารถส่ือสารแบบเรียลไทมส์ามารถเห็นหน้ากนัและพูดคุยส่ือสารผา่นกนัได ้(ปัทมาทวิช

ศรีผูจ้ดัการส่วนประชาสัมพนัธ์โทรศพัท ์เคล่ือนท่ี.สัมภาษณ์, มิถุนายน 2557) โดยโครงการTOT3G

ไดจ้ดัตั้งเวบ็ไซต์เพื่อประชาสัมพนัธ์ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้ช่ือ

โดเมนเนมว่า http://www.tot3g.net โดยมีส่วนประชาสัมพนัธ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสายงานธุรกิจ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นผูดู้แลซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นการให้ประชาชนทัว่ไปไดรั้บ

ทราบข่าวสารเร่ืองราวต่างๆ ของ TOT3G เช่น รายละเอียดโปรโมชัน่สิทธิพิเศษต่างๆ ตลอดจนร่วม

กิจกรรมท่ีทาง TOT3G จดัข้ึนเพื่อสร้างความเขา้ใจและไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจนบรรลุตาม

เป้าหมายขององค์กร (คฑาแจง้สุขรองผูจ้ดัการส่วนประชาสัมพนัธ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี.สัมภาษณ์

,มิถุนายน2557) 

http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
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 การประชาสัมพนัธ์จะผา่นทางแอปพลิเคชัน่และในเฟคบุ๊กTOT3G และนอกจากท่ียงัมีการ

ประชาสัมพนัธ์ในเวป็ไซคใ์นตวัอีกดว้ยเน่ืองจากขอ้มูลอพัเดทหรือรวมไปถึงการ เติมเงินและช าระ

ค่าใชจ่้ายต่างๆผา่นทาง เวป็ไซตอี์กดว้ย 

 ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัTOTท่ีผา่นมาแบ่งไดเ้ป็นการประชาสัมพนัธ์ภายนอก

องค์กรและภายในองค์กรการประชาสัมพนัธ์ภายนอกองค์กรไดแ้ก่ การออกบูธ ตามสถานท่ีต่างๆ 

การโฆษณาผ่านโทรทศัน์ และ Spot วิทยุ ส่วนการประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร ไดแ้ก่ เสียงตาม

สาย ขอ้ความประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร และโปรโมชัน่สิทธิพิเศษเฉพาะพนกังานบริษทัTOT

เว็บ ไซต์  www.tot3g.net ก่อตั้ ง ข้ึน เม่ือ  1 ธันวาคม  พ .ศ .2552 เป็น เว็บไซต์ เก่ี ยวกับบ ริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี3G ระบบส่ือสารไร้สายของ บริษทั TOT โดย www.tot3g.net ได้เปิดให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี TOT3G ความเร็วสูงใช้ระบบรับส่งสัญญาณแบบ MIMO และการผสมผสาน

สัญญาณท่ีเร็วข้ึนท าใหส้ามารถรองรับ จ านวนผูใ้ชง้านพร้อมกนัไดม้ากข้ึนสามารถใชง้านโทรศพัท์

อินเทอร์เน็ต และ งานรับส่งขอ้มูลอ่ืนได้พร้อมกนัโดยเวบ็ไซต์ www.tot3g.net น้ีเป็นส่ือกลางใน

การบอกเล่าถึงเร่ืองราวความคืบหน้าต่างๆ ของบริการTOT3G ท่ีจะช่วยท าให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนัและรวมไปถึงการอพัเดทส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนร่วมดว้ยโดยจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบริษทัทีโอ

ทีจ ากดั (มหาชน( แผนกอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะจ านวนพนกังานการบริหารจดัการในองค์กรส่วน

บริการ3G แบ่งออกเป็นดงัน้ี  

 1. ส านกัขายและบริการลูกคา้องคก์ร 4 คน 2. ส่วนจดัเก็บเงินลูกคา้องค์กร 39 คน 3. ส่วน

บริหารขอ้มูลลูกคา้องค์กร 18 คน 4. ฝ่ายขายและบริหารลูกคา้เอกชนรายใหญ่ 112 คน 5. ฝ่ายขาย

และบริการลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 135 คน 6. ฝ่ายขายและบริการครบวงจร 62 คน รวมทั้งส้ิน 380 คน 

 ส าหรับดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์www.tot3g.net นั้นจะมีส่วนพฒันาสนบัสนุนเทคโนโลยี

สารสนเทศและส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศโทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ีสายงานธุรกิจ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริษทั TOT เป็นผูดู้แล โดยไดก้ าหนดหน้าแรกของเวบ็ไซต์ (Home Page) ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ส่วนหัวของเวบ็เพจ (Page Header) จะมีโลโกอ้ยูด่า้นซ้ายมือ ใช้โทนสีฟ้า-ขาว ใน

ด้านของเน้ือหา (Page Body) จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 3G NEWS , 3G Promotion , 3G 

Service , Facebook TOT 3Gang และในส่วนทา้ยของหนา้ (Page Footer) จะมีสัญลกัษณ์เก่ียวกบัส่ือ

สังคมออนไลน์ และมีช่องทางการติดต่อ TOT3G Call Center  1777 พร้อมรายละเอียดท่ีอยู ่

http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
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 เวบ็ไซต์ www.tot3g.net  จะท าการอพัเดตขอ้มูลทุกวนัภายในเวลาท าการ 08.00–17.00 น. 

ซ่ึงประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ ได้แก่ หน้าแรก (HomePage) ซ่ึงเป็นการเขา้ระบบของสมาชิกจาก

เบอร์โทรศัพท์ของTOT3G และมีการน าเสนอข้อมูลแบ่งตามหัวข้อใหญ่ๆ คือ 3G NEWS, 3G 

Promotion, 3G Service, บริการเสริมจาก TOT3G, iCoverage ตรวจสอบพื้นท่ีให้บริการ, ภาพยนตร์

โฆษณาทางโทรทศัน์ และ TOT3G Facebook, TOT3G Twitter และมีช่องทางการติดต่อ TOT3G 

Call Center  1777 ฯ  ต่อมาคือ ลูกค้าเติมเงิน เป็นลูกค้าท่ีใช้โทรศพัท์ในระบบเติมเงินมีบริการ

โปรโมชั่นต่างๆ มากมายรวมถึงมีการแนะน าช่องทางการเติมเงินทั้ งแบบออนไลน์เคาน์เตอร์

เซอร์วสิและการซ้ือบตัรเติมเงินลูกค้ารายเดือน เป็นลูกคา้ท่ีใชโ้ทรศพัทใ์นระบบรายเดือนท่ีมีบริการ

และไดรั้บโปรโมชัน่มากมายพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงแนะน าสถานท่ีและวิธีในการสมคัรใช้

บริการอยา่งละเอียดในดา้นบริการของเรา เป็นการบริการต่างๆโดยแบ่งแยกออกเป็น 1. บริการท่ี

ใชไ้ดท้นัที คือการตรวจสอบพื้นท่ีให้บริการ, MMS , Download เพลงและเพลงรอสาย  2. บริการท่ี

ตอ้งสมคัร คือ บริการสิทธิเลขหมายโทรศพัท์, Voice/Video Mail, บริการ TOT3G Streaming  3. 

บริการหมายเลขด่วนทนัใจผา่นระบบ SMS เช่น เติมเงิน โอนเงิน บริการแจง้โทรกลบั เป็นตน้ ใน

ดา้นชุมชนและข่าวสารออนไลน์ จะเป็นการรวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆ การออกบูธตามงานท่ี 

TOT3G จดัข้ึน และ E-Magazine โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเก็บไวอ่้านภายหลงัได ้และมีการ

จดัท า Blog รีวิวอุปกรณ์ 3G โดยใช้ช่ือ อินเทรนด์ไอที และดา้นสุดทา้ยเป็นการให้ความช่วยเหลือ

ทันใจ คือการแนะน าการตั้งค่าการใชบ้ริการ ค าถามท่ีถูกถามบ่อย ช่องทางการดาวน์โหลด เอกสาร 

คู่มือการใชง้าน สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

 ดว้ยผูว้ิจยัไดฝึ้กงานในบริษทัTOT สายงานธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่วนงานประชาสัมพนัธ์

ซ่ึงรับผิดชอบในส่วนงานประชาสัมพนัธ์โครงการTOT3G แก่ประชาชนทัว่ไปจึงสนใจศึกษาการ

เปิดรับและทศันคติของประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tot3g.net ของ

บริษัท ทีโอที จ  ากัด (มหาชน( เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ของสายงานธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( เพื่อเป็นขอ้มูลใน

การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเวบ็ไซต ์www.tot3g.net ในดา้นการออกแบบดา้นเน้ือหาและดา้นการ

เผยแพร่เพื่อความมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์และให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของประชาชนมากท่ีสุด 

http://www.tot3g.net/
http://www.tot3g.net/
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาทศันคติความพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้ใช้ www.tot3g.net เพื่อแสดงให้เห็นอย่าง

ท่องแท่วา่เขา้ใชเ้พื่อจุดประสงคใ์ด 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา มีผลต่อการคาดหวงัจุดประสงค์การเขา้เว็บไซต์

ต่างกนั จึงเป็นท่ีมาของการวจิยัเล่มน้ี 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีท าการศึกษากลุ่มตวัแปรตน้ ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย 

เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ส่วนตวัแปรตามในท่ีน้ีคือปัจจยัส่วนส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลการตดัสินใจต่อ 

ดา้นเน้ือหา การออกแบบ และ การเผยแพร่ 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

  

        ประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.อาชีพ 

4.การศึกษา 

 ดา้นเน้ือหา 

ดา้นการออกแบบ 

ดา้นการเผยแพร่ 

http://www.tot3g.net/
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงการเปิดรับของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเว็บไซต์

www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน( เพื่อน าไปก าหนดช่องทางในการส่งสารให้ตรง

กบัการเปิดรับของประชาชน 

 2. ท าให้ทราบถึงทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี มี ต่อ เว็บไซต์

www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน( เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ในด้านการ

ออกแบบ ดา้นเน้ือหา และดา้นการเผยแพร่ใหต้รงกบัทศันคติของประชาชน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การเปิดรับ  หมายถึง พฤติกรรมการเลือกรับข้อมูลข่าวสารความถ่ีความบ่อยคร้ัง

ระยะเวลาในการอ่านขอ้มูลข่าวสารของประชาชนผา่นทางเวบ็ไซต ์www.tot3g.net 

 2. ด้านเน้ือหา สามารถบ่งช้ีได้ว่า เน้ือหาของเวบ็ไซต์มีความชัดเจนเขา้ใจเพียงพอใจกับ

ลูกคา้ใหลู้กคา้สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 3. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ การท่ีเวบ็ไซต์มีหัวขอ้ชดัเจนและไม่ยากต่อการเขา้ถึงหัวขอ้

และการท าธุรกรรมต่างๆ จะเป็นผลดีต่อการยอมรับจากลูกคา้ 

 4. ด้านการเผยแพร่เวบ็ไซต์ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการเผยแพร่มีมากมาย เช่น การโฆษณา

หรือการเปิดเผยใหชุ้มชนประชาชนไดรู้้ถึงเวบ็ไซตข์องเรานั้นเอง ดงันั้น การเผยแพร่ คือ ส่ิงท่ีท าให้

คนไดท้ราบและเขา้ใจถึงเวบ็ไซตข์องเรา 

 5. ทัศนคติ หมายถึง การแสดงความเห็น อนัเกิดจากการรับรู้ภายหลงัการเขา้ชมเว็บไซต ์

www.tot3g.net ของประชาชน ในดา้นการออกแบบ ดา้นเน้ือหา และการเผยแพร่ของเวบ็ไซต ์โดย

แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 6. เว็บไซต์www.tot3g.net หมายถึง ส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์โดยใช้ช่ือโดเมนเนมว่า 

http://www.tot3g.net ก่อตั้งข้ึนเม่ือ 1 ธันวาคม 2552 ภายใต้การควบคุมดูแลของส่วนงานพฒันา

สนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนปฏิบติัการเทคโนโลยีสารสนเทศโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสาย

งานธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( 

http://www.tot3g.net/
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 7. ประชาชน หมายถึง กลุ่มเป้าหมายท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครและมีการ

เปิดรับข่าวสารของเวบ็ไซต ์www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( บริษทั ทีโอที จ  ากดั 

(มหาชน( หมายถึง บริษทัท่ีมีบริการโทรคมนาคมรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2497 โดยให้บริการโทรคมนาคมแก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซต ์

www.tot3g.net เพื่อประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัโครงการ TOT3G 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับและทศันคติของประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ต่อเวบ็ไซต ์www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน(”  

 หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์เวบ็ไซต ์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึง

เวบ็ไซต ์เป็นส่ือท่ีอยูใ่นความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์กล่าวคือ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกไดว้า่

จะดูเวบ็ไซตใ์ดและจะไม่เลือกดูเวบ็ไซตใ์ดไดต้ามตอ้งการจึงท าให้ผูใ้ชไ้ม่มีความอดทนต่ออุปสรรค

และปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบเวบ็ไซตผ์ิดพลาดถา้ผูใ้ชเ้ห็นวา่เวบ็ท่ีก าลงัดูอยูน่ั้นไม่มีประโยชน์

ต่อตวัเขาหรือไม่เขา้ใจว่าเวบ็ไซตน้ี์จะใช้งานอยา่งไรเขาก็สามารท่ีจะเปล่ียนไปดูเวบ็ไซต์อ่ืนๆ ได้

อยา่งรวดเร็วเน่ืองจากในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตอ์ยูม่ากมาย และยงัมีเวบ็ไซตท่ี์เกิดข้ึนใหม่ๆ ทุกวนัผูใ้ช้

จึงมีทางเลือกมากข้ึนและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซด์ต่างๆ ไดเ้อง เวบ็ไซด์ท่ีไดรั้บการ

ออกแบบอย่างสวยงามมีการใช้งานท่ีสะดวกย่อมได้รับความสนใจจากผูใ้ช้มากกว่าเว็บไซต์ท่ีดู

สับสนวุน่วายมีขอ้มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอนอกจากน้ียงัใชเ้วลาในการแสดงผลแต่ละหนา้นาน

เกินไปซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบเวบ็ไซต์ไม่ดีทั้งส้ิน ดงันั้นการออกแบบ

เวบ็ไซต ์จึงเป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างเวบ็ไซตใ์ห้ประทบัใจผูใ้ชท้  าให้เขาอยากกลบัเขา้มา

เวบ็ไซต์เดิมอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซต์ท่ีดีมีประโยชน์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการ 

แข่งขนั กบัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ อีกดว้ย 

 

 

 

http://www.tot3g.net/


 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1296 
 

องค์ประกอบของการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งค านึงถึง องคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1. ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง การจ ากัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะ

องค์ประกอบหลกั กล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหากบั ผูใ้ช้นั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตอ้งการ

น าเสนอจริงๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษร และ ภาพเคล่ือนไหว ต้องเลือกให้

พอเหมาะ ถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความค าราญต่อผูใ้ช้ ตวัอย่างเวบ็ไซต์ท่ี

ได้รับการออกแบบท่ีดี ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษทัใหญ่ๆ อย่างเช่น Apple Adobe Microsoft หรือ 

Kokia ท่ีมีการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านอยา่งสะดวก 

 2. ความสม ่าเสมอ (Consistency) หมายถึงการสร้างความสม ่าเสมอให้เกิดข้ึนตลอดทั้ ง

เว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกันตลอด ทั้งเว็บไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าใน

เวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่างกนัมากจนเกินไป อาจท าให้ ผูใ้ช้เกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่าก าลงั

อยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต์ใน แต่ ละหน้าควรท่ีจะมีรูปแบบ 

สไตลข์องกราฟิก ระบบเนวเิกชัน่ (Navigation) และโทนสีท่ีมีความคลา้ย คลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์ร

เป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซต์จะสะทอ้นถึง เอกลกัษณ์และลกัษณะขององค์กร การเลือกใชต้วัอกัษร 

ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบ ของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ถ้าเราต้อง

ออกแบบเวบ็ไซต์ของ ธนาคารแต่เรากลบัเลือกสีสัน และกราฟิกมากมาย อาจท าให้ผูใ้ชคิ้ดว่าเป็น

เวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือถือขององคก์รได ้

4. เน้ือหา (Useful Content) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1( เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ

ลูกค้า ของ บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน( (2( เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อศูนยบ์ริการลูกค้า ของ 

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีพฤติกรรมท่ีมาใช้บริการ มีเหตุผล

ส าคญั คือ สะดวก อยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน มากท่ีสุด มีระยะเวลาในการใชบ้ริการของศูนยบ์ริการลูกคา้

ทีโอที นานท่ีสุด คือ 6 ปีข้ึนไป มียอดค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนในการใชบ้ริการโดยประมาณ คือ 
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501–1,000 บาท มีจุดประสงค์ท่ีมาใช้บริการท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ มากท่ีสุด คือ ช าระค่าใช้บริการ

โทรศพัท์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ต พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อ ศูนยบ์ริการ

ลูกคา้ ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน

สรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความ

พึงพอใจท่ีมีต่อ ศูนยบ์ริการลูกคา้ ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน(  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้จ าแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ซ่ึงหากวิเคราะห์ปัจจัยต่อการให้บริการทั้ ง 8 ปัจจัยเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีปัจจัยต่อการ

ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

 อิสราลักษณ์  จรูญสุขพิมล,2547  ได้ท าการศึกษา “การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเร่ืองมโนมติและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาในวิชาเทค โนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์” ผลการวิจยัพบวา่ เร่ืองมโนมติเทคโนโลยีการศึกษา และ นวตักรรม

การศึกษา ไดป้ระสิทธิภาพร้อยละ 83.33 / 82.25 เร่ือง ระบบการเรียนการสอนไดป้ระสิทธิภาพ ร้อย

ละ 83.62 / 82.31 เร่ืองกระบวนการส่ือสารการศึกษา ได้ประสิทธิภาพร้อยละ 85.00 / 83.57 เร่ือง 

ทฤษฎี การเรียนรู้ ได้ประสิทธิภาพร้อยละ 82.36 / 81.21 และเร่ืองส่ือการเรียนการสอน ได้

ประสิทธิภาพร้อยละ 82.50 / 81.08 

 กรกนก เปล่งอรุณ ( 2547) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับในการส่ือสารผ่านระบบ

เครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน(” จ าแนกตามลกัษณะของ

ประชากรและศึกษาความสัมพันธ์ Intranet กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 259 คน ซ่ึงจาก

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเปิดรับส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30ปี ส่วนใหญ่ มี

อายุการท างาน 1-2 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความสนใจและเปิดอ่านข่าวสารทางระบบ 

Intranet ส่วนผูท่ี้ไม่เคยเปิดอ่านคือ พนักงานแผนก General Service ซ่ึงเป็นพนักงานส่งเอกสาร 

เหตุผลท่ีไม่อ่าน เพราะไม่เคยมีเวลา นอกจากน้ีพนักงานบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั(มหาชน( ให้

ขอ้เสนอแนะว่า ควรปรับ ปรุง หน้าเวบ็ให้มีสีสันเพื่อความน่าสนใจ และควรปรับปรุงให้มีความ

ทนัสมยัให้เขา้กบัองคก์ร อุมาพร ปัทมโรจน์.2548.ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง“การเปิดรับในการส่ือสาร

ผา่นระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังานบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน(” 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง “การเปิดรับและทศันคติของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเว็บไซต ์

www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน(” การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 

Research) เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะเขตหลกัส่ีจ  านวน 

398 คนโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากร ท่ี ท าก าร ศึกษ าวิจัย เร่ือง “การ เปิ ด รับ และทัศนค ติของลู กค้ าใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน(” คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้

ก าหนดประชากรเป็นเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวน

ทั้งส้ิน 100,000 คน (นาย ปานพล แสนริษ พนกังาน ดา้นเวบ็ไซต ์บริษทั ทีโอที จ  ากดั มหาชน( 

วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967) (อา้งถึงในบุษยา ทบัเชียงทอง,25551) ในกรณีท่ี

ประชากรมีจ านวนท่ีแน่นอนคือ 100,000 คน ดังท่ีกล่าวในข้างต้น และต้องการให้เกิดความ

คลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 หรือ 0.05 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้  านวณ มีสูตรดงัน้ี 

 
 
n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 0.05 
แทนค่า n จะได ้
= 398.40 
 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตร TaroYamane ท่ี 95%ได้กลุ่มตวัอย่างใน

การศึกษาวจิยั คร้ังน้ีเป็นจ านวนทั้งส้ิน 398 คน เน่ืองจากการเก็บจริง 400 ชุดเพื่อความสมจริงในการ

เก็บแบบสอบถามและความเป็นจริงเน่ืองจาก การเก็บแบบสอบถามมาตรฐานตอ้งเก็บ 400 ชุดเพื่อ

ผลลพัธ์ท่ีเป็นจริง 

http://www.tot3g.net/
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีค าถามแบบปิด 

(Close-Ended Questionnaire) และแบบ เปิ ด  (Open-Ended Questionnaire) โด ยล าดับ เน้ื อห า

แบบสอบถามใหค้รอบคลุม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามการบ่งช้ีว่าผูท้  าแบบสอบถามมีข้อมูล

เบ้ืองตน้อยา่งไรบา้งเพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผลออกมาตามความเป็นจริง 

 ตอนท่ี 2 การเปิดรับของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tot3g.net ของ

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน(” คือการเปิดรับความเขา้ใจของลูกคา้ บริษทั ทีโอที จ  ากดั มหาชน 

เพื่อทราบถึงความรู้เท่ียงของลูกคา้ 

 ตอน ท่ี  3  ทัศนคติของประชาชนทั่วไปใน เขตก รุงเทพมหานครท่ี มี ต่อ เว็บไซต ์

www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน(” เพื่อแสดงถึงทศันคติของลูกคา้ เพื่อทราบถึง

ความตอ้งการและแสดงความคิดเห็นของลูกคา้ 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ผูว้ิจยัจะมีการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรง(Validity)และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชด้งัน้ี 

 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนน าไป

เสนอต่ออาจารย์ ณกมล จันทร์สมโดยพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ใน

แบบสอบถามแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องใหมี้ความชดัเจนและสมบูรณ์ 

 2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) เม่ือผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผูว้ิจยัได้น า

แบบสอบถามไปท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง (Pretest) เฉพาะลูกคา้ขององค์กรบริษทั ทีโอที 

จ  ากัด (มหาชน( เท่านั้ นเพื่อดูความครอบคลุมของเน้ือหาและทัศนคติเพื่อน าไปปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากยิ่งข้ึน จึงไดเ้ก็บแบบสอบถามจ านวน 398 ชุดเพื่อตรวจสอบค าถามแต่ละตอนในการ

ส่ือความหมายให้ตรงตามผูว้ิจ ัยต้องการและมีความเหมาะสม  จากนั้ นจึงน าแบบสอบถามมา

ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมก่อนน า ไปเก็บขอ้มูลจริง 
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ระดบัความภูมิใจ ค่า CronBach’s Alohia 
ดา้นเน้ือหา 0.718 
ดา้นการออกแบบ 0.869 
ดา้นการเผยแพร่ 0.758 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด

กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนผู ้ใช้งานเว็บไซต์ www.tot3g.net จ านวน 5 เขต โดยเรียงตามจ านวน

ผูใ้ช้งานมากน้อยตามล าดบั ตั้งแต่เดือนกนัยายน–มกราคม 2558 และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

กลบัคืนดว้ยตวัเอง ดงัน้ี 

 บริษทั ทีโอที ส านกังานใหญ่แจง้วฒันะ จ านวน 398 ชุด 

สรุปผลการวจัิย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศ

หญิง หญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.51 เพศชาย จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.49 มี 

อายุ 18-21 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86 มีอายุ 22-25 ปี จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.03 และอายุ 26-29 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ14.57 ตามล าดบั มีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา  

จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 มีพนกังานบริษทั บริษทั จ  านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 

มีขา้ราชการ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32 มีพ่อบา้นแม่บา้น จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.54 มีการศึกษาต ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86 มีนักศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 64.07 มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.07 มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน๊ตบุ๊ค จ  านวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 37.83 มีสมาร์ทโฟน จ านวน 

362 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 34.41 มีแทปเลต จ านวน 292 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 27.76 มี

ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1-6 เดือน จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.95 มีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 

6-12 เดือน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.35 มีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 1 ปีข้ึนไป จ านวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 มีลูกคา้รายเดือน จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 66.08 มีลูกค้าเติมเงิน 

จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.92  
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 ตอนท่ี 2 การเปิดรับของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเวบ็ไซต์ www.tot3g.net ของ

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีระยะเวลาท่ีเคยใช้การเขา้ชม

เวบ็ไซต์ 1 ปี ข้ึนไป มากท่ีสุด รองลงมา คือ 4-6 เดือน และ 7-12 เดือน ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ ได้อ่านข่าวสารจากเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริษัท ทีโอที จ  ากัด (มหาชน( และ

เหตุผลท่ีไม่ได้อ่านข่าวสารจากเวบ็ไซต์ www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( เพราะ

ติดตามจากส่ืออ่ืน โดยมีระยะเวลาการเขา้ชมเวบ็ไซต ์1 คร้ัง/สัปดาห์ มากท่ีสุด รองลงมา คือ 3 คร้ัง/

สัปดาห์ และ 2 คร้ัง/สัปดาห์ ตามล าดบั และ มีระยะเวลาการเขา้ชมเวบ็ไซต ์

 ในแต่ละคร้ังคือ 15-30 นาที มากท่ีสุด รองลงมา คือ น้อยกว่า15นาที และ 31-45 นาที 

ตามล าดบั โดยช่วงเวลาท่ีเขา้ชมเวบ็ไซต ์มากท่ีสุด คือ 08.00-12.00 น. รองลงมา คือ ก่อน 08.00 น.

และ หลัง 20.01น. ตามล าดับ ซ่ึงเมนูท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ มากท่ีสุด คือ หน้าแรก (Home Page) 

รองลงมา คือ ลูกคา้เติมเงิน และ ลูกคา้รายเดือน ตามล าดบั โดยมีเหตุผลในการเขา้ชมเวบ็ไซต์เพื่อ

ติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ ของบริการ  TOT 3G มากท่ีสุด รองลงมา คือ เพื่อติดตามการ

ด าเนินงานของ TOT3G เช่น กิจกรรมการออกบูธ และ เพื่อรับทราบเก่ียวกบัรายละเอียดโปรโมชัน่

และสิทธิพิเศษของ TOT 3G ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 ทศันคติของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของ

บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน(จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติด้านเน้ือหาเว็บไซต ์

www.tot3g.net ของบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน( โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด 

พบวา่ ทศันคติดา้นเมนู บริการของเรามีการน าเสนอบริการต่างๆ บริการท่ีใชไ้ดท้นัที บริการท่ีตอ้ง

สมคัร และ บริการหมายเลขด่วนทนัใจ ช่วยให้ลูกคา้เกิดความสะดวกสบายต่อการใชบ้ริการ อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ  เมนูลูกคา้เติมเงินโปรโมชัน่ต่างๆ ท าให้สะดวก และ รวดเร็วในการ

ใช้บริการส าหรับลูกคา้ เติมเงินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปไดรั้บข่าวสาร

ต่างๆของ TOT3G เก่ียวกบัความเคล่ือนไหว ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การน าเสนอดา้นบริการ การออกบูธ 

กิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ ด้านการออกแบบเว็บไซต์  www.tot3g.net ของ 

บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( โดยรวม 4.62 ซ่ึง อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ มี

ทศัคติดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์มี ความเป็นระเบียบมีการจดัเรียงหัวขอ้ตามล าดบัความส าคญั ท า

ให้สามารถเลือกหัวข้อต่างๆได้ง่าย 4.47อยู่ในระดับมากท่ี สุด รองลงมา คือ การใช้ป้ าย

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ท าให้สะดวกต่อการมองเห็นไดง่้าย 4.41อยูใ่นระดบั มาก 
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และรูปแบบตวัอกัษร ขนาด และ รูปแบบ มีความเหมาะสม ท าให้อ่านได้ง่าย อยู่ในระดับมาก  

ตามล าดบัดา้นการเผยแพร่เวบ็ไซต ์www.tot3g.net ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( โดยรวมอยู่

ในระดบั มากท่ีสุด 4.56  เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ มีทศัคติดา้นการเขา้ถึง เวบ็ไซต์ TOT 3G 

สามารถท าได้ง่าย ทุกคน สามารถเขา้ถึงได้ อยู่ในระดบั มากท่ีสุด 4.54 รองลงมา คือ การอพัเดท

ขอ้มูลทุกวนั มีการน าเสนอข่าวสาร ความคืบหน้าต่างๆ ท าให้ทราบความเคล่ือนไหวของบริการ 

TOT3G อย่างสม ่าเสมอ โดยการอพัเดตขอ้มูลทุกวนัภายในเวลาท าการ 08.00 น. – 17.00 น. อยู่ใน

ระดับ มากท่ีสุด 4.50 และ การเปิดหน้าเว็บไซต์ TOT 3G ท าได้รวดเร็วครบถ้วนทั้ งภาพและ

ขอ้ความ อยู่ในระดบั มากท่ีสุด ตามล าดบั ในภาพรวมด้านต่างๆ ท่ีมีต่อ เว็บไซต์ www.tot3g.net 

ของ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีทศันคติดา้นการเผยแพร่เวบ็ไซต ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นเน้ือหาเวบ็ไซต ์และ รูปแบบ

เวบ็ไซต ์ตามล าดบั 

อภิปรายผลการวจัิย  

 จากการศึกษาเร่ือง การเปิดรับและทศันคติของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์

www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ เป็น

ผลมาจาก www.tot3g.net มีการให้ขอ้มูลกบัประชาชนในหลายดา้นเช่น ข่าวสารของบริษทั ไดแ้ก่ 

โปรโมชัน่ ไขขอ้มูลสงสัย และความช่วยเหลือต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลา้งกบัแนวคิดของ ชาร์ลส์ เค 

อทัคิน (Charles k. Atkin,1973:208) ไดก้ล่าววา่ บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ยอ่มมีหูตากวา้งไกล มี

ความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม และ เป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสาร

น้อยอย่างไรก็ตามบุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนทั้ งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียง

บางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตนดงันั้นข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผา่นเขา้มา ไปยงับุคคลจากฃ่องทาง ต่าง 

ๆ นั้น มกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ และ เหมาะสมตามความนึกคิด

ของผูรั้บสาร 

 ทศันคติดา้นเน้ือหาของเวบ็ไซต ์ดา้นเมนู บริการของเรามีการน าเสนอบริการต่างๆ ช่วยให้

ลูกคา้เกิดความสะดวกสบายต่อการใชบ้ริการ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ เป็นผลมาจากทั้ง 3 เมนู  มีส่วนช่วยให้

กลุ่มลูกคา้เกิดความสะดวกสบายต่อการใชบ้ริการ เมนูบริการท่ีใชไ้ดท้นัที ช่วยใหลู้กคา้สามารถเติม

เงินผา่น internet ไดร้วดเร็ว ส่วน เมนูบริการท่ีตอ้งสมคัร ช่วยให้ลูกคา้สามารถสมคัรสมาชิกเพื่อท า
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ธุรกรรมต่างๆ ของบริษทัได้ทนัที และ เมนูบริการหมายเลขด่วน ก็ช่วยให้ลูกค้าสามารถคน้หา

หมายเลขโทรศพัท ์เพื่อต่อสายตรงไปยงัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ ไพร

พนา ศรีเสน (2544) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวน การในการด าเนินการอยา่งใด

อย่างหน่ึง ของ บุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล ท าให้เกิดความง่ายและ

สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ  

ทศันคติด้านการออกแบบเว็บไซต์  ด้านการออกแบบเว็บไซต์มีความเป็นระเบียบมีการ

จดัเรียงหวัขอ้ตามล าดบัความส าคญั ท าให้สามารถเลือกหวัขอ้ต่างๆไดง่้าย ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นผลท่ี

สามารถดึงดูดลูกคา้ท่ีเขา้มาชม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Nichlos and Other (1995)  (อา้งถึงใน

จกัรพงษ์  เจือจนัทร์, 2543) กล่าวว่า การออกแบบเว็บไซต์ท่ีดี ควรพิจารณาถึงขอ้มูล และ วิธีการ

น าเสนอวา่ตอ้งการให้ออกมาในรูปแบบใด โดยการจดัเรียงหวัขอ้ตามล าดบัความส าคญัถือเป็นเร่ือง

ท่ีส าคญัมากเพราะจะไดส้ะดวกในการคน้หาขอ้มูล ท าใหเ้ลือกหวัขอ้ต่างๆ ไดง่้าย 

 ทศันคติดา้นการเผยแพร่เวบ็ไซต ์ดา้นการอพัเดทขอ้มูลทุกวนัมีการน าเสนอข่าวสารความ

คืบหน้าต่างๆ ท าให้ทราบความเคล่ือนไหวของบริการ TOT3G อย่างสม ่าเสมอ โดยการอพัเดท

ขอ้มูลทุกวนัภายในเวลาท าการ 08.00–17.00 น. ผลการวจิยัพบวา่ การอพัเดทขอ้มูลและเผยแพร่เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( ให้ประชาชนได้รับรู้ถือเป็นส่ิงท่ีดี

และท าให้ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลความเคล่ือนไหวอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรัิช ลภิรัต

นกุล (2526 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ การประชา-สัมพนัธ์ คือ การเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดี (Good Relationship) ระหวา่งองคก์ารสถาบนักบักลุ่มประชาชน

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหวงัผลในการร่วมมือและสนบัสนุนจากประชาชน 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้เวลาในการเขา้ชมเวบ็ไซต์ประมาณ 15-30 นาที 
ดงันั้น บริษทัควรเลือกประเด็นในการน าเสนอ ตลอดจนการเรียบเรียงเน้ือหาข่าวสารให้มีความ
เหมาะสมกบัช่วงเวลา ดงักล่าว เช่น เขียนขอ้ความท่ีสั้นกระชบั เขา้ใจง่าย  
 2. จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มลูกคา้เขา้ชมเวบ็ไซตใ์นเวลา 08.00–12.00 น.มากท่ีสุด ดงันั้น
บริษทัควรท าการน าเสนอข่าวสารใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นประจ า เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้
ข่าวสารท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
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 3. จากผลการวิจยั พบว่า เมนูช่วยเหลือทนัใจ ไดรั้บคะแนนนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆ ดงันั้น บริษทั 
จึงควร มีวิธีการท่ีท าให้ลูกคา้เขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกข้ึน เช่น การท าใหไ้ฟลข์อ้มูลมีขนาดเล็กลง ง่าย
ต่อการดาวน์โหลดขอ้มูลมาใช ้เป็นตน้ 
 4. จากผลการวิจยั พบว่า ขอ้ความประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ท่ีอยู่บริเวณดา้นขา้งของ

หน้าจอนั้นไดรั้บค่าคะแนนนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัควรปรับเปล่ียนขนาดอกัษรให้ใหญ่ข้ึน 

หรือ ท าการเปล่ียนสี ใหส้ะดุดตา เป็นตน้ 

 จากผล การวจิยั พบวา่ การเขา้ถึง เวบ็ไซต ์TOT 3G สามารถท าไดง่้าย ทุกคนสามารถเขา้ถึง

ได ้ไดรั้บคะแนนนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัควรเพิ่มช่องทางท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลไดง่้ายข้ึน เช่น การจดัท าแอปพลิเคชัน่ TOT3G ส าหรับการใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี เป็ นการศึกษาการเปิ ด รับ  และ  ทัศนค ติของลูกค้าใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน( ท าให้ทราบ

เฉพาะข้อมูลประเด็นการเปิดรับและทัศนคติท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net  ดังนั้ น หากมีการ

ศึกษาวิจัยค ร้ังต่อไป  จึงควรศึกษาเร่ือง การเปิด รับและ ความต้องการของลูกค้าใน เขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tot3g.net ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน( เพื่อตอ้งการ

ทราบการใช้ประโยชน์และความต้องการของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อเว็บไซต ์

www.tot3g.net 

 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั ทีโอที จ  ากดั 

(มหาชน( ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาในประเด็นเดิม แต่เปล่ียนกลุ่มตัวอย่างเป็น

พนกังานของบริษทั ซ่ึงอยูใ่นฐานะของผูใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะสามารถน ามาใชท้  าการ

เปรียบเทียบการเปิดรับและทศันคติระหว่างลูกคา้และพนักงานของ บริษทั น าไปสู่การปรับปรุง 

เวบ็ไซต ์TOT 3G ใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในทา้ยท่ีสุด 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคน Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
THE FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY THE CONDOMINIUM 

OF GENERATION Y  IN THE BANGKOK AREA 
 

มยุรี  นกแก้ว, ธีรพงศ์  นาทมนตรี 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล  จันทร์สม 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยค ร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึงปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผล
การศึกษาของงานวจิยัน้ีไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั รวมทั้งเพื่อ
วางแผนการตลาดให้เหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน สถิติท่ีใช้
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency(  ค่าร้อยละ (Percentage( ค่าเฉล่ีย (Mean( และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation(  ร ว ม ทั้ ง ใ ช้  Independent Sample T-test F-test (One Way ANOVA) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน สถานภาพโสด ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นรายไดท่ี้มีความแตกต่างกนั 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีความแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : คอนโดมิเนียม, การตดัสินใจซ้ือ, Generation Y 
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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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บทน า 

 เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ ความ

เจริญทางเศรษฐกิจมกักระจุกตวัอยูใ่นเขตเมืองหรือเมืองหลวงเท่านั้นท าใหป้ระชากรจากทุกสารทิศ

ยา้ยถ่ินฐานจากเขตชนบทเขา้มาอยู่ในเขตเมืองมากข้ึนเขตเมืองจึงแออดัไปดว้ยผูค้นซ่ึงทวีจ  านวน

มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเพิ่มข้ึนของประชากรท่ีเป็น

การเพิ่มของประชากรนอกพื้นท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนตามไปดว้ยแต่เน่ืองจากท่ี

อยูอ่าศยัแบบปกติ คือ ท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบในตวัเมืองมีนอ้ยและราคาสูงมากท าให้ประชาชนส่วน

ใหญ่หันไปเลือกท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบใหม่คือ ท่ีอยู่อาศยัในแนวสูงและการเลือกท่ีอยู่อาศัยใน

รูปแบบใหม่ นบัวนัจะยิ่งเพิ่มสูงข้ึน คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการท่ีคนนิยมซ้ือเป็นท่ีพกัอยู่อาศยั

กนัเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะคนในเมืองหลวงเน่ืองจากมีราคาไม่แพงมากนกัและคอนโดมิเนียม

ส่วนใหญ่มกัจะสร้างข้ึนในท่ีชุมชนการเดินค่อนขา้งสะดวกสบายมีโครงการของคอนโดมิเนียม

เกิดข้ึนมากมายหลากหลายระดับบางท่ีมีราคาแพงกว่าบ้านเด่ียวเสียอีกเพราะรูปแบบของ

คอนโดมิเนียมท่ีมีให้เลือกมากมายมีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกบับา้นและบางท่ีมีส่ิง

อ านวยความสะดวกมากกวา่แต่คอนโดมิเนียมบางโครงการเนน้ในเร่ืองของภูมิทศัน์เพื่อสนองความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อในทุกกลุ่ม 

 ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจด

ทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จงัหวดั (นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร 

นครปฐม( พบวา่ในปี 2556 มีจ  านวนหน่วยท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกนั

ประมาณ 130,100 หน่วย เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 จากปีก่อนซ่ึงมีประมาณ 125,000 หน่วย จากจ านวนท่ีอยู่

อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในปี 2556 แบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ใน

เขตกรุงเทพฯ ประมาณ 77,900 หน่วย เพิ่มข้ึนร้อยละ 21 จากปีก่อน และ 5 จังหวดัปริมณฑล

ประมาณ 52,200 หน่วย ลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อน แบ่งเป็นหน่วยห้องชุดประมาณ 69,500 หน่วย 

(คิดเป็นร้อยละ 53 ของหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด( บา้นเด่ียวประมาณ 31,100 หน่วย 

(คิดเป็นร้อยละ 24) ทาวน์เฮาส์ประมาณ 17,100 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 13) อาคารพาณิชยป์ระมาณ

9,700 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 8) และบา้นแฝดประมาณ 2,700 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 2) พื้นท่ีซ่ึงมี

หน่วยท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกในปี 2556 ไดแ้ก่ 

2 อ าเภอบางพลีจงัหวดัสมุทรปราการ (4,800 หน่วย( อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี (3,400 หน่วย( 
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เขตคลองสามวา (3,100 หน่วย( เขตบางขุนเทียน (2,900 หน่วย( และอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

(2,900 หน่วย( พื้นท่ีซ่ึงมีหน่วยท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทอาคารชุดมากท่ีสุด 5 

อนัดบัแรกในปี 2556 ไดแ้ก่ เขตบางเขน (5,200 หน่วย ( เขตห้วยขวาง (5,000 หน่วย( อ าเภอบางพลี

จงัหวดัสมุทรปราการ (4,500 หน่วย( และเขตสายไหม (3,900 หน่วย) ทั้งน้ีในปี 2556 มีอาคารชุด

เอ้ืออาทรสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ของการเคหะแห่งชาติ 15 โครงการ รวม 434 อาคาร 19,500 

หน่วยเม่ือพิจารณาเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ปี 2556พบว่ามีจ านวนหน่วยท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด

ทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกนัประมาณ 33,300 หน่วย ลดลงร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อน ซ่ึงมีท่ี

อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประมาณ 38,300 หน่วย และลดลงร้อยละ 11 จากไตรมาส

เดียวกนัของปี 2555 ซ่ึงมีประมาณ 37,600 หน่วย โดยจ านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่

ทั้งหมดในไตรมาส 4 แบ่งเป็นหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเดือนตุลาคมประมาณ 9,800 

หน่วย เดือนพฤศจิกายนประมาณ 15,400 หน่วย และเดือนธนัวาคมอีกประมาณ 8,100 หน่วย 

 จากจ านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในไตรมาส 4 ปี 2556 แบ่งออกเป็น

ท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 23,600 หน่วย เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 

จากไตรมาสก่อน และ 5 จงัหวดัปริมณฑลรวมกนัประมาณ 9,700 หน่วย ลดลงร้อยละ 34 จากไตร

มาสก่อน แบ่งวา่เป็นหน่วยห้องชุดประมาณ 18,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 54 ของหน่วยสร้างเสร็จ

จดทะเบียนใหม่ทั้งหมด( บา้นเด่ียวประมาณ 7,200 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 22) ทาวน์เฮาส์ประมาณ 

4,500 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 13) อาคารพาณิชยป์ระมาณ 2,200 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 7) และบา้น

แฝดประมาณ 1,400 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 4) (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2557) (ศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย,์ 2558( 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยด้านองค์ประกอบของคอน

คอนโดมิเนียม และช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ของผูค้น GEN 

Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ีประกอบธุรกิจด้าน

อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และ

สามารถพฒันาต่อยอดไปสู่ผูน้ าในอนาคตได ้
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่ อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ี ส่ งผลถึงปัจจัยด้านองค์ประกอบของ

คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมคนคน Gen Y ในเขต กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลถึงปัจจยัด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคน Gen Y ในเขต กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

ในการวจิยัไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 

 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลถึงปัจจัยด้านองค์ประกอบของ

คอนโดมิเนียมในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลถึงปัจจยัดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ

องคก์รในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม แตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ศึกษาปัจจยัด้านองค์ประกอบของคอนโดมิเนียมและช่ือเสียงกบั

ภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

 2. ขอบเขตดา้นเวลา : ในการศึกษาวจิยัช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  ถึง เดือน  มิถุนายน 

พ.ศ. 2559 

 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : ใชว้ิธีการสุ่มจบัฉลากข้ึนมา 5 เขต เขตละ 80 คนไดแ้ก่  เขตคลองเตย 

, เขตสาทร,  เขตลาดพร้าว, เขตพญาไท,  และเขตบางกะปิ 

 4. ขอบเขตด้านประชากร : กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือบุคคลผู ้ท่ี ซ้ือ

คอนโดมิเนียมหรือผูท่ี้พิจารณาจะซ้ือคอนโดมิเนียมจ านวน 400 คนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

บุคคลท่ีเกิดในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2523–2540 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 
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 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อน าไปให้ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมน าไปใช้ในการปรับปรุง

และพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐานสากลต่อไป 

 2. เพื่อน าไปให้ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมสามารถน าขอ้มูลจากการ

วจิยัไปใช ้เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันในการท าตลาดในธุรกิจ

คอนโดมิเนียม 

 4. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดใหก้บัธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต 

 5. เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจยั ในธุรกิจ

ประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารท่ีบุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธ์ออกเป็นส่วนๆ โดยแต่

ละส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคล และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนกลาง ลกัษณะ

ส่วนใหญ่ตวัอาคารจะเป็นตึกใชว้สัดุทนไฟ หรือ อาจเรียกง่ายๆ วา่ “บา้นลอยฟ้า” นัน่เอง 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศกึษา 

5. จ านวนสมาชิก 

6.  รายได้ 

ปัจจยัด้านองค์ประกอบของคอนโดมิเนียม 

ปัจจยัด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ 
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 2. ผู้ ซ้ือคอนโดมิเนียม  หมายถึง บุคคลผู ้ท่ี ซ้ือคอนโดมิเนียมหรือผู ้ท่ีพิจารณาจะซ้ือ

คอนโดมิเนียม โดยมีศกัยภาพอยา่งพอเพียง เพื่อซ้ืออยูเ่อง เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น และซ้ือเพื่อเป็น

บา้นหลงัท่ีสอง 

 3. การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการเลือก

แนวทางปฏิบัติ ท่ี ถูกต้องเหมาะสม หรือพอใจเพื่อท่ีจะได้น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาได ้

 4. ช่ือเสียงและภาพลักษณ์  หมายถึง ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ความมัน่คงทางฐานะการเงิน 

มีตราบริษทัปรากฏอยู่ในส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าาเสมอ มีความประทบัใจในการให้บริการ การมีส่วน

ร่วมในการช่วยเหลือและพฒันาสังคมของโครงการคอนโดมิเนียม มีความซ่ือสัตยใ์นการใหบ้ริการ 

 5. Generation Y หมายถึง คนท่ีเกิดระหวา่ง พ.ศ. 2523–2540 

การทบทวนวรรณกรรม 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542( ใช้ค  าว่า ภาพพจน์ในความหมายของค าว่า “ภาพลกัษณ์” (Image) 

เน่ืองจากไดใ้ห้เหตุผลวา่เป็นค าท่ีใชใ้นความหมายของภาพลกัษณ์จนคนทัว่ไปรับทราบ และเขา้ใจ

ร่วมกนัเป็นอยา่งดี ซ่ึงภาพลกัษณ์น้ีหมายถึง ขอ้เทจ็จริงบวกกบัการประเมินส่วนตวั เป็นภาพท่ีฝังใจ

ของบุคคลอยูน่านแสนนาน ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความจริงก็ได ้

 วิจิตร อาวะกุล (2542( กล่าววา่ “ ภาพลกัษณ์ ” เป็นภาพของสถาบนั หน่วยงาน บริษทัห้าง

ร้านหรือบุคคล ท่ีเกิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของคนเราวา่ ดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เช่ือถือ ไม่เช่ือถือเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย ฯลฯ ถา้ความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็น

เช่นนั้นภาพลกัษณ์ท่ีดีจะสร้างความนิยมเล่ือมใส และภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี ก็จะท าให้การด าเนินงาน

ของสถาบนันั้นลม้เหลวได ้

พฤติกรรมของคน Gen Y 

 ชชัวาล อรวงศ์ศุภทตั  (2553( เป็นคนทนัสมยั ไม่ตกยุค และมกัเบ่ือง่ายเป็นกลุ่มคนท่ีทนั

โลกทนัเทคโนโลยีสามารถใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือทนัสมยัอาทิไอโฟน โน๊ตบุ๊คและกลอ้งดิจิตอล

ไดค้ล่องแคล่วคนกลุ่มน้ี จึงมีบุคลิกลกัษณะดา้นหน่ึงท่ีค่อนขา้งหวือหวา ตามสมยันิยมและกลา้ท่ีจะ
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คิดเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นชอบท าหลายๆ อย่างพร้อมกันมองโลกในแง่ดีเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีนกัการตลาดทัว่โลกคาดวา่จะมีอิทธิพลสูงในโลกปัจจุบนั 

เสาวนีย ์พิสิฐานุสรณ์ (2550( ผูเ้ช่ียวชาญการวิจยัลกัษณะของคนแต่ละรุ่นช้ีว่า Gen Y ซ่ึง

ก าลงัเขา้สู่วยัท างานนบัเป็นคนวยัท างานท่ีไดรั้บการเล้ียงดูจากพ่อแม่อยา่งดีท่ีสุดในประวติัศาสตร์

ของโลกคนรุ่นวยัน้ีมีศกัยภาพสูงมากในการเรียนรู้ มากกว่าคนรุ่นใดๆ Gen Y มีพลงัในตวัเองมาก 

และมกัคิดนอกมีความคิดท่ีแปลกแหวกแนวและมีความมัน่ใจในตวัเองค่อนขา้งสูง  

 อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย ์(2551( เหตุผลในการซ้ือสินคา้ของคน Gen Y ส่วนใหญ่ใชเ้หตุผล

ลูกผสมเป็นส่วนใหญ่ เช่นเลือกเพราะมีความชอบทนัสมยั มีสไตล์ ฉะนั้นจะใชเ้หตุผลทางอารมณ์

ผสมกบัเหตุผลเชิงตรรกะท่ีตั้งอยูบ่นฐานขอ้มูลซ่ึงเขาเช่ือถือหลายแหล่งพวกเขาจะหาขอ้มูลอยา่งถ่ี

ถ้วนก่อนจะตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการแต่ละช้ินอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ

คน้ควา้และช่วยในการตดัสินใจเลือกบริโภคของคนกลุ่มน้ี 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 อภิชิต สุขสินธ์ (2551( ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

26–30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ รัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้อเดือน ต ่า

กว่าหรือเท่ากับ  20,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 3-4 คน ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานครในดา้น งบประมาณ พื้นท่ีใชส้อย และกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

 หน่ึงฤทยั เนาวค์  า (2556( ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

และปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เร่ืองการ

ส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น แต่การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน

ขายการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม มีปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม เป็นการศึกษาวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็น เค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

(Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ด าเนิน

การศึกษาและคน้ควา้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

กลุ่มประชากร 

 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคคลผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียม หรือผูท่ี้พิจารณาจะซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง และวธีิการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พร้อมจ านวนทีใ่ช้ในการศึกษา 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียม หรือ ผูท่ี้พิจารณาจะซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

ก าหนด ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณจากสูตรโดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% และ

ยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกิน 5% ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

   สูตร  
2

2)1(

e

PP
n


  

จากโจทย ์ก าหนดค่า  P = .45 

ระดบัความมัน่ใจ 95% เป็นค่า  Z  = 1.96 

ความคลาดเคล่ือน  5%  เป็นค่าe =  0.05 
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 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 380 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการสูญเสีย

ของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าการเก็บ

ตวัอยา่งเพิ่ม 20 แบบสอบถามเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) คือ 

ไม่ไดก้  าหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บเลือกมาจากประชากรทั้งหมดโดย

ใชว้ิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดตั้งแต่วนัท่ี 22 

กุมภาพนัธ์–วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) ท่ี

ผูว้ิจยัได้พฒันาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ประกอบไปด้วยค าถามประเภทต่างๆ แบ่ง

ออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว และรายได ้

เป็นค าถามมีหลายค าตอบ ใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ขอ้ จ  านวน 7 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัด้านท่ีอยู่อาศัย เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ 

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั งบประมาณ อตัราผอ่นดาวน์ ขนาดพื้นท่ีใชส้อย ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาเลือก

ซ้ือ และ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ เป็นค าถามมีหลายค าตอบให้เลือกตอบเพียง 1 ขอ้ 

จ านวน 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของคอนโดมิเนียมเป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยั

ในด้านองค์ประกอบของคอนโดมิเนียมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมโดยเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 16 ขอ้ รูปแบบค าถามใช้แบบ Likert Scale โดยแต่ละค าถามจะมี

ค าตอบให้เลือกตามระดับความส าคัญ มี 5 ระดับ โดยผู ้วิจ ัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดงัต่อไปน้ี 
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 ตอนท่ี 4 ปัจจยัดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในดา้น

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

จ านวน 8 ขอ้ รูปแบบค าถามใช้แบบ Likert Scale โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามระดบั

ความส าคญั มี 5 ระดบั โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั 

โดยค านวณจากสูตร
n

n 1 = 8.0
5

15


 ไดด้งัน้ี 

 ระดบัคะแนน     ความหมาย 

 4.21 - 5.00   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจ มากท่ีสุด 

 3.41 - 4.20   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจ มาก 

 2.61 - 3.40   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจ ปานกลาง 

 1.81 - 2.60   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจ นอ้ย 

 1.00 - 1.80   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจ นอ้ยท่ีสุด 
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การทดสอบเคร่ืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องต่างๆ และน า

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ขให้ถูกตอ้ง และน า

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองเก็บขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมาย 40 คน โดยคิด

เป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่า 

Cronbach’s Coefficient Alpha ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถ

น าไปใชใ้นการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 226 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สถานภาพโสด จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.3 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3-4 คน จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001–25,000 จ านวน 

131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 

 ดา้นพฤติกรรมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีท่ีอยูอ่าศยัเป็น บา้นเด่ียว จ านวน 124 คน คิด

เป็นร้อยละ 31 มีงบประมาณในการซ้ือคอนโดมิเนียม 1–1.99 ลา้นบาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39 อตัราการผ่อนดาวน์ 4,001–8,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ขนาดพื้นท่ีใช้

สอยท่ีตอ้งการ 41-50 ตรม. จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ปัจจยัท่ีใช้พิจารราในการเลือกซ้ือ 

คือ เพื่อนความสะดวกสบาย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการ

ตดัสินใจคือ ตวัผูซ้ื้อ เพียงคนเดียว จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 

 สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคอนโดมิเนียม

ในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า 

องคป์ระกอบของคอนโดมิเนียมท่ีส่งผล มากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1( เง่ือนไขสัญญาในการซ้ือและ

การช าระเงินท่ีเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2( ความแข็งแรงคงทนของ

โครงสร้าง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.43 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ (3( ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.42อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยด้านช่ือเสียงและ

ภาพลกัษณ์ในภาพรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และเม่ือวเิคราะห์เป็นราย

ขอ้พบว่า ดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1( ความมัน่ใจในช่ือเสียง

และภาพลกัษณ์ของบริษทั คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2( ความรับผิดชอบและการ

ให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดปัญหา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ (3( บริษทัไม่

เคยมีช่ือเสียงทางดา้นลบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.37 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกนั ส่งผลให้ปัจจยัด้านองค์ประกอบของ

คอนโดมิเนียมในการตดัสินใจในการซ้ือคอนโดมิเนียม ไม่แตกต่างกนั และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 

รายได ้แตกต่างกนัส่งผลให้ การตดัสินใจในการซ้ือคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั และเม่ือวเิคราะห์เป็น

รายคู่ พบวา่ แตกต่างกนั 2 คู่คือ (1( รายได ้15,001-25,000 แตกต่างกบั 30,000 ข้ึนไปและ (2( รายได ้

25,001–30,000 แตกต่างกบั 30,000 ข้ึนไป 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกัน ส่งผลให้ปัจจัยด้านช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ์ในการตัดสินใจในการซ้ือคอนโดมิเนียม ไม่แตกต่างกนั และพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี 

รายได ้แตกต่างกนั ส่งผลให้ การตดัสินใจในการซ้ือคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั และเม่ือวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบวา่ แตกต่างกนั 1 คู่ คือ (1( รายได ้15,001-25,000 แตกต่างกบั 30,000 ข้ึนไป 
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ในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

จ  านวน 400 ราย จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือคอนโดบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( ทั้ง

ท่ีซ้ือเพื่อพกัอาศยัหรือให้เช่าก็ตามและน าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ

ตั้งแต่ 25-35 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ส าหรับผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากดั ในภาพรวม

พบว่า ให้ความส าคัญด้านผลิตภณัฑ์ ราคา และท าเลท่ีตั้ งอยู่ในระดับมาก ส าหรับการส่งเสริม

การตลาดให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์

ในการรับประกนัสินคา้ในการซ่อมแซมหลงัการขายมากท่ีสุด ดา้นราคาให้ความส าคญัดา้นราคา

เหมาะสมกบัขนาดหอ้งมากท่ีสุด ดา้นท าเลท่ีตั้งให้ความส าคญั ดา้นความสะดวกในการเดินทางและ

มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีมากท่ีสุดและ ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า การมอบส่วนลดพิเศษผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
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 ในการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศอายุ สถานภาพการศึกษาและรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( แตกต่างกนั 

ค าส าคัญ : คอนโดมิเนียม, ส่วนประสมทางการตลาด, บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์

 

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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บทน า 

 ในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตอย่างต่อเน่ืองแต่ด้วยสภาพ

เศรษฐกิจชะลอตวั ส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพยปี์ 2558 รัฐบาลจึงไดส่้งเสริมมาตรการกระตุน้

ดว้ยการสนับสนุนเงินกู้เพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูมี้รายได้น้อยและลดค่าธรรมเนียมโอนและจด

จ านอง ส่วนแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตจากปี 2558 

ประมาณ 5% หรือมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3.5 แสนลา้นบาท ส าหรับในกลุ่มของคอนโดมิเนียม

จะมีอตัราการเติบโตใกลเ้คียงกบัปี 2558 คือประมาณ 1.7 แสนลา้นบาท คิดเป็น 49% ของตลาดรวม

ปี 2559 ซ่ึงสาเหตุท่ีตลาดคอนโดมิเนียมไม่มีการเติบโตเน่ืองจากปี 2558 อตัราการเติบโตค่อนขา้ง

สูงจากจ านวนคอนโดมิเนียมท่ีทยอยส่งมอบตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา ประกอบกบัมีจ านวนสินคา้

ยอ้นกลบัเขา้สู่ตลาด ซ่ึงมาจากกลุ่มท่ีถูกปฏิเสธสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน กลุ่มเก็งก าไร และกลุ่ม

นกัลงทุน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งโอนตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึง

ตน้ปี 2559 ท าให้กลบัมาเป็นสินคา้เก่าในตลาดอีกคร้ังหน่ึง ส่งผลให้ปี 2559ผูป้ระกอบการชะลอ

การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดโดยจะมุ่งเนน้ในเร่ืองการตลาดและโปรโมชัน่

แรงๆ มากระตุน้ก าลงัซ้ือแทน (สมาคมอาคารชุดไทย : www.thansettakij.com( 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัด้านประชากร ปัจจุบันประชากรในเมืองหลวงมีอัตราการขยายตัว

เพิ่มข้ึน ท าให้มีผูต้อ้งการท่ีพกัอาศยัในตวัเมืองเป็นจ านวนมากข้ึน ซ่ึงในยา่นใจกลางเมืองราคาท่ีดิน 

ราคาบา้นเด่ียวค่อนขา้งสูงมาก ราคาเช่าท่ีพกัค่อนขา้งแพง ท าให้หลายคนรู้สึกวา่แทนท่ีจะน าเงินไป

จ่ายค่าเช่าท่ีพกั หากน าเงินไปผ่อนคอนโดหรือซ้ือคอนโดน่าจะดีกว่า อีกทั้งการซ้ือคอนโดใกล้ท่ี

ท างานน่าจะคุม้ค่ากวา่เม่ือเทียบกบัเวลาท่ีเสียไป อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและ

หลีกเล่ียงสภาพการจราจรท่ีแออดั ในปัจจุบนัคอนโดมิเนียมมีหลายระดบัดว้ยกนั ผูบ้ริโภคจึงหนัมา

สนใจท่ีจะเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมกนัมากข้ึนส าหรับปัจจยัท่ีจะน ามาใช้พิจารณาในการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมนั้น นอกจากปัจจยัราคาแลว้ยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัประกอบต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็น

ความสะดวกเหมาะสมในด้านท าเลท่ีตั้ ง ลักษณะห้อง การออกแบบตกแต่ง คุณภาพวสัดุการ

ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภยั เป็นต้นซ่ึงแต่ละปัจจยัต่างมีความส าคัญต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยผูบ้ริโภคจะประเมินความคุม้ค่าเหมาะสมก่อนท่ีจะตดัสินเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการใดๆ 
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จากภาวการณ์ดงักล่าวแมว้า่ภาพรวมตลาดจะยงัชะลอตวั แต่การขยายตวัของประชากรท่ีมี

อย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี จะเป็นแรงผลักในการเร่งพฒันาโครงการใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของ

ประชากร และตลาดในอนาคตอีกทั้งอสังหาริมทรัพยย์งัเป็นสินทรัพยท่ี์มีแนวโนม้ราคาสูงข้ึนทุกปี 

ดงันั้นเพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ให้

มากท่ีสุด การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( ซ่ึง

เป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ียดึหลกัให้ความส าคญักบัลูกคา้ตลอดมา จากวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

และแนวความคิดในการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม

ลูกคา้ระดบัชนชั้นกลาง-ล่าง ใหส้ามารถเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยัไดใ้นราคาท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไป

การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัในการเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทัได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลสถานท่ี และการส่งเสริม

การตลาด 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กบับริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั 

(มหาชน( สามารถน าขอ้มูลไปใชพ้ิจารณาการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้และการ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมส่งผลให้การด าเนินงานสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือคอนโดมิเนียมของ

บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 

สมมติฐานการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศอายุ สถานภาพการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผล

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ บริษทั เสนาดีเวลลอป

เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( ท่ีแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( โดยจะท าการวจิยัเฉพาะตวั

แปรอิสระท่ีส าคญัคือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และ

รายได ้ตวัแปรตามคือ ส่วนประสมทางการตลาดของผูเ้ลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดี

เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ท าเลท่ีตั้ง และการส่งเสริมทางการตลาด 

 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมประเภท Low rise ของบริษทั เสนาดีเวลล

อปเม้นท์ จ  ากดั (มหาชน( ในพื้นท่ีโครงการ ได้แก่โครงการติวานนท์ วงัหิน บางนา 1 บางนา 2 

พระราม 2 นวมินทร์ ล าลูกกาเฟส 1 และล าลูกกาเฟส 2 รวมทั้งหมด 8 โครงการ 

 3. ขอบ เขตด้านประชากรและก ลุ่มตัวอย่างคือ  ผู ้เลื อกอยู่อาศัยห รือเป็น เจ้าของ

คอนโดมิเนียมในโครงการดงักล่าวและเลือกเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก 

โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิของ รศ.ดร.กลัยา วานิชยบ์ญัชา จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 4. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาในการท าวิจยั กุมภาพนัธ์-เมษายน ปี 2559 และเก็บขอ้มูล

ช่วงระเวลาเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2559 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ท าเลท่ีตัง้ 

4. การสง่เสริมการตลาด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 

 2. ทราบระดบัความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญั 

 3. แนวทางในสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ บริษทั 

เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( อยา่งเหมาะสมและประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. คอนโดมิเนียม หรือเรียกสั้นๆ ว่า คอนโด ส่วนในภาษาไทยคณะกรรมการบญัญติัศพัท์

สถาปัตยกรรมศาสตร์บญัญัติเรียกว่า อาคารชุด เป็นอีกรูปแบบของท่ีอยู่อาศยัท่ีเจ้าของห้องชุด

จะตอ้งแชร์ความเป็นเจา้ของร่วมกบัเจา้ของหอ้งชุดอ่ืนๆ ในพื้นท่ีส่วนกลางเช่น ทางเดิน บริเวณหอ้ง

โถง ลิฟท์ โรงจอดรถ สระวา่ยน ้ า สนามเด็กเล่น ซ่ึงเจา้ของห้องชุดทุกท่านจะเป็นเจา้ของร่วมตาม

กฎหมาย ลกัษณะของหอ้งเหมือนกบัการอยูอ่พาร์ตเมนทเ์พียงแต่เราเป็นเจา้ของหอ้งไม่ใช่ผูเ้ช่า 

 2. คอนโดแนวสูง หรือ Condominium High Rise หมายถึง คอนโดท่ีมีจ านวนชั้นสูงๆ 

จ านวนยนิูตมากๆ หลายร้อยถึงพนัยูนิต โดยธรรมชาติคอนโดพวกน้ีจะตอ้งติดถนนใหญ่ (กวา้งกวา่ 

10 เมตร ตามกฎหมาย( และอยู่ในท าเลท่ีค่อนขา้งดี จึงตอ้งท าสูงๆเพื่อให้ผลตอบแทนคุม้ค่า ขอ้ดี

ของคอนโดประเภทน้ีคือสามารถไดรั้บววิท่ีสูง เช่น วิวในตวัเมืองใหญ่ๆ และมกัจะมีค่าส่วนกลางท่ี

ถูกกวา่ เน่ืองมาจากมียนิูตหารมาก 

 3. คอนโดแนวต ่า Condominium Low Rise หมายถึง คอนโดท่ีมีจ านวนชั้นไม่มาก จุดเด่น

ของโลวไ์รส์ อยู่ท่ีจ  านวนยูนิตน้อย เปรียบเทียบง่ายๆ ถา้เป็นคอนโดขนาดใหญ่ สูง 20-30 ชั้น ทั้ง

อาคารจ านวนยูนิตเป็นพนัข้ึนไป คนอยูเ่ยอะมาก ขณะท่ีคอนโดขนาดเล็กท่ีเนน้ให้ผูอ้ยูอ่าศยัมีพื้นท่ี

ส่วนตวั อยู่สบายเหมือนอยู่บา้น จึงออกแบบให้อาคารสูงแค่ 7 ชั้น ทั้งอาคาร 78 ยูนิตเท่านั้น ผูอ้ยู่

อาศัยจึงน้อยกว่ากันมาก ท าให้แต่ละคนมีพื้นท่ีส่วนตัวของตัวเองได้ ไม่ต้องแย่งกันใช้พื้นท่ี

ส่วนกลางและส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 4. ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ตามความหมายของฟิลิปคอตเลอร์ 

หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือดา้นการตลาดท่ีบริษทัน ามาใชเ้พื่อการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาดของ

บริษทัในตลาดเป้าหมาย 

 5. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือก

ข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ และ

พฤติกรรมทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือและ

พฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน มีขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 6. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่ากวา่

พนัลา้นบาท เจา้ของกิจการก็ยงัคงยึดหลกัให้ความส าคญักบัลูกคา้ตลอดมา ดว้ยแนวความคิดในการ

ด าเนินธุรกิจ ดว้ยความภูมิใจในการเป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วน

หน่ึงในความภูมิใจท่ีลูกคา้ระดบัชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจา้ของท่ีอยู่อาศยัได้ในราคาท่ี

คุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไป 

 7. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ส่วนประสมการตลาดท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุด เพราะสามารถจบั

ตอ้งมองเห็นได ้เป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน รวมถึงคุณภาพ การออกแบบ รูปลกัษณ์ การสร้างตราสินคา้

และการบรรจุภณัฑ ์มีการใหบ้ริการต่าง ๆ เช่น การจดัส่ง การซ่อมแซม 

 8. ราคา (Price) คือ จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์

 9. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึ ง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย 

 ในกรณีการศึกษาน้ีระบุให้การจดัจ าหน่าย (Place( ของคอนโดมิเนียมคือ ท าเลท่ีตั้งของ

โครงการคอนโดมิเนียม 

 10. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการกระตุ้นหรือจูงใจให้

ตลาดเป้าหมายลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์ภายในระยะเวลาสั้ นๆ ท่ีก าหนด มีเคร่ืองมือให้เลือกใช้ได้อีก

หลายอยา่ง 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎต่ีางๆ 

การตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler and Armstrong,(2004:5) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่าการตลาดเป็น

กระบวนการทางสังคมและการบริหารโดยบุคคลและกลุ่มบุคคลจะได้รับส่ิงท่ีตอบสนองความ

จ าเป็นและความต้องการจากการสร้างสรรค์  (Creating) การน าเสนอ (Offering) การแลกเปล่ียน 

(Exchange) ผลิตภัณฑ์และส่ิงท่ีมีคุณค่ากับบุคคลอ่ืนซ่ึงจากความหมายดังกล่าวสามารถแยก

ออกเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี (1) เป็นกระบวนการทางสังคมและการบริการ (2) มีวตัถุประสงคคื์อ 

ท าให้บุคคลและกลุ่มบุคคลไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการได้ 

(3) เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ยการสร้างสรรคก์ารน าเสนอและการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์และบริการ

ท่ีมีคุณค่ากบับุคคลอ่ืน 

 Etzel et al.,(2004:6) ได้ให้ความหมายของการตลาดไวว้่าการตลาดเป็นระบบกิจกรรม

ธุรกิจทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะวางแผนดา้นการก าหนดราคา (Price) การส่งเสริม(Promote) และการ

จดัจ าหน่าย (Distribute) ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรความหมายน้ีมีการประยุกต์ใช้ 2 ประการคือ (1) มุ่งความส าคญัท่ี

ระบบของกิจการทั้ งหมดซ่ึงจะต้องมุ่งความส าคัญท่ีลูกค้า  (Customer oriented) กล่าวคือต้อง

ค านึงถึงความตอ้งการและตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ (2) การตลาดเร่ิมตน้ดว้ยความคิดเก่ียวกบั

การตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการด้วยผลิตภณัฑ์แต่การตลาดไม่ไดส้ิ้นสุดท่ีความตอ้งการของ

ลูกคา้เพราะการตลาดอาจจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมหลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือแลว้ 

 จากความหมายของการตลาดการท่ีนกัการตลาดจะด าเนินกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบ

ความส าเร็จไดน้ั้นองคก์รจะตอ้งมีการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์และในการท่ีจะก าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดไดน้ั้นนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่วนประสมการตลาดซ่ึงส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix หรือ  4P’s) ตามความหมายของฟิลิปคอตเลอร์  หมายถึง  กลุ่มเคร่ืองมือด้าน

การตลาดท่ีบริษทัน ามาใชเ้พื่อการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาดของบริษทัในตลาดเป้าหมายซ่ึง

เป็นส่วนประกอบท่ีมีอิทธิพลและมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อธุรกิจการตลาดเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้

(Controllable Factors) นักการตลาดจะก าหนดปรับเป ล่ียนปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสมกับ
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สภาพแวดลอ้มและวตัถุประสงคข์ององคก์รเพื่อตอบสนองความพอใจและความตอ้งการของตลาด

เป้าหมายส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่วนประสมการตลาดท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดเพราะสามารถจบัตอ้ง

มองเห็นไดเ้ป็นสินคา้ท่ีมีตวัตนรวมถึงคุณภาพการออกแบบรูปลกัษณ์การสร้างตราสินคา้และการ

บรรจุภัณฑ์มีการให้บริการต่างๆเช่นการจดัส่งการซ่อมแซมการฝึกอบรมตลอดจนการเช่าซ้ือ

อุปกรณ์นอกจากน้ียงัรวมถึงบริการความคิดเพื่อจะไปตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดน้กัการ

ตลาดมองผลิตภณัฑ์มกัมอง Total Product ผลิตภณัฑ์เบ็ดเสร็จหมายถึงตวัผลิตภณัฑ์รวมกบัความ

พอใจหรือคุณค่าทางใจและผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคเป้าหมายพอใจท่ีจะไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้

นั้นเม่ือเป็นเช่นน้ีนกัการตลาดตอ้งเนน้การปรับปรุงสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อสอดคลอ้งความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายรวมทั้งตอ้งพยายามเก็บรักษาลูกคา้เก่าให้ประทบัใจอยูมิ่รู้ลืมและไม่เปล่ียนใจไป

ใชผ้ลิตภณัฑ์ยี่ห้ออ่ืนๆ ในขณะน้ีนกัการตลาดก็ตอ้งเพิ่มตลาดเป้าหมายมากข้ึนไปเร่ือยๆตอ้งศึกษา

พฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆโดยไม่มีท่ีส้ินสุดรวมถึงการเพิ่มหรือการลดสินคา้ในสายผลิตภณัฑ์นกัการ

ตลาดควรเน้นการใช้กลยุทธ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

ดว้ยผูบ้ริโภคปัจจุบนัน้ีมีความทนัสมยัเป็นตวัของตวัเองและตอ้งการประกาศให้บุคคลอ่ืนรู้วา่เขาคือ

บุคคลท่ีส าคญัเพราะฉะนั้นถา้เขาจะซ้ือสินคา้เขาก็จะคิดว่าสินคา้นั้นคือตวัเขาหรือเปล่าและไดรั้บ

ผลประโยชน์อะไรกบัสินคา้นั้นผูบ้ริโภคมกัจะมองสินคา้และคุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ

และผูบ้ริโภคจะต้องมีความมัน่ใจในสินค้าท่ีจะซ้ือด้วยผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัต่างๆเสนอขายอยู่ใน

ทอ้งตลาดนั้นจะพบวา่มีองคป์ระกอบอยู ่3 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 หัวใจผลิตภัณฑ์ (Core Product) หมายถึง ประโยชน์หรือบริการท่ีผูซ้ื้อหรือ

ผูใ้ช้จะได้รับจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ส่วนน้ีของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนท่ีจะไปสนองตอบความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงหรือสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

  1.2 ตวัตนของผลิตภณัฑ์ (Tangible Product) หมายถึง ส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีผูซ้ื้อ

หรือผูใ้ช้สามารถสัมผสัจบัตอ้งได้ด้วยประสาทสัมผสั  เช่น คุณภาพตราบรรจุภณัฑ์แบบและสา

ลกัษณ์ เป็นตน้ 

  - คุณภาพ (Quality) หมายถึง ลกัษณะความดีหรือลกัษณะประจ าของผลิตภณัฑ์ 

  - ตรา (Brand) หมายถึง ช่ือค าเคร่ืองแสดงสัญลกัษณ์ประจ าผลิตภณัฑ์ 
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  - บรรจุภณัฑ ์(Package) หมายถึง วสัดุท่ีใชรั้บรองหรือใส่ผลิตภณัฑ ์

  - แบบ (Style) หมายถึง รูปลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 

  - สาลกัษณ์ (Feature) หมายถึง ลกัษณะอนัเหมาะแก่ใจเหมาะแก่การกินการใชแ้ละ

การบริโภคท่ีผลิตภณัฑพ์ึงมีใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรือผูใ้ช ้

  1.3 ส่วนเพิ่มของผลิตภณัฑ์ (Augmented Product) หมายถึงประโยชน์หรือบริการ

ท่ีผูข้ายมอบเพิ่มเติมให้แก่ลูกคา้เช่นไปซ้ือเคร่ืองปรับอากาศผูข้ายมาติดตั้งให้ฟรีไปซ้ือโต๊ะตูเ้ตียง

จากร้านเฟอร์นิเจอร์ทางร้านใหบ้ริการส่งถึงบา้นเป็นตน้ 

 2. ราคา (Price) คือ จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ซ่ึง 

Etzel et al., (2004:G-10) ไดใ้ห้ความหมายของราคาคือคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินราคาเป็น P ตวั

ท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคก็จะ

ตดัสินใจซ้ือดงันั้นผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 

  2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้าซ่ึงต้องพิจารณาว่าการ

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 

  2.2 ตน้ทุนของสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.3 การแข่งขนัและปัจจยัอ่ืนๆ เช่น กลยทุธ์ดา้นราคา 

 3. การจัดจ าห น่ าย  (Place ห รือ  Distribution) หมายถึง โครงส ร้างของช่องทางซ่ึ ง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด

สถาบันท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ

กระจายตัวสินค้าประกอบด้วยการขนส่งการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคงคลังการจดั

จ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

  3.1 ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Channel of Distribution) วิธีการขายสินค้าให้

ผูบ้ริโภคโดยตรงหรือขายผ่านสถาบันคนกลาง เช่น พ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกตวัแทนคนกลางหรือ
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เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดั

จ าหน่ายจึงประกอบดว้ยผูผ้ลิตคนกลางผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

  3.2 การแจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution) คือ วิธีการขนส่งประเภทต่างๆ 

เช่น การขนส่งทางอากาศทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางท่อ ในการแจกจ่ายตวัสินคา้น้ีนกัการตลาดตอ้ง

ค านึงถึงตน้ทุนต่างๆ และส่งถึงลูกคา้ตรงต่อเวลาในสถานท่ีสมบูรณ์และการแจกจ่ายตวัสินคา้ท่ี

ส าคญัอีกประเภทคือ การเก็บรักษาสินคา้เพื่อรอจ าหน่ายให้ทนัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในเร่ืองการ

ขนส่งและการเก็บรักษาสินคา้น้ี นกัการตลาดตอ้งค านวณให้เหมาะสมและประหยดัสอดคลอ้งกบั

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีและตอ้งด าเนินการเพื่อท าใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายสามารถซ้ือ

หาผลิตภณัฑ์ไดโ้ดยสะดวกโดยนกัการตลาดตอ้งก าหนดเลือกสรรและเช่ือมคนกลางและส่ิงอ านวย

ความสะดวกดา้นการตลาดเพื่อจดัสรรไปยงัตลาดเป้าหมาย 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมเพื่อการส่ือสารและส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์ของตนไปสู่ตลาดเป้าหมาย ฉะนั้นบริษทัตอ้งฝึกอบรมจูงใจพนกังานขายของตนตอ้งคิด

ก าหนดโครงการใหม่ๆ ในการส่ือสารและส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการตลาด

แบบตรงการส่งเสริมการขายการขายโดยใช้พนักงานขายการประชาสัมพนัธ์ไดเร็คต์มาร์เก็ตและ

ออนไลน์มาร์เก็ตต้ิงปัจจุบนัน้ีการส่งเสริมการตลาดมกัท าให้รูปของการติดต่อส่ือสารทางการตลาด

แบบครบเคร่ือง Integrated Marketing Communication (IMC) ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือหลายประเภทร่วมกนั 

เช่นการสมคัรเป็นสมาชิกจะไดส่้วนลดและร่วมกบับริษทัอ่ืนๆ ผูผ้ลิตหลายๆ รายไปรับสิทธิพิเศษ

ส าหรับสมาชิกยกตวัอยา่งเช่นใชบ้ตัรเครดิตยีห่้อหน่ึงไดรั้บบตัรสะสมคะแนนเพื่อแลกของหรือพกั

โรงแรมในเครือร้านอาหารในเครือร้านหนงัสือในเครือฯลฯ 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การเสนอหรือส่งเสริมความคิดสินคา้หรือ

บริการผ่านส่ือมวลชนโดยผูโ้ฆษณาตอ้งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เจา้ของส่ือโดยธรรมชาติ โฆษณามีขีด

ความสามารถในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางในแง่ของพื้นท่ีและมีตน้ทุนต ่าเม่ือนบัต่อจ านวน

คร้ังท่ีผูบ้ริโภคหน่ึงคนไดพ้บไดส้ัมผสัเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถส่งข่าวสาร

ออกไปซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าไดฝ่้ายผูบ้ริโภคก็มีโอกาสไปเปรียบเทียบกบัโฆษณาของคู่แข่งขนัไดด้ว้ยเหตุท่ี

การโฆษณาไปถึงคนหมู่มากหรือสาธารณชนข้อความหรือข้อเสนอในโฆษณา จึงเป็นสิทธิ

ประโยชน์มาตรฐานขั้นต ่าท่ีผูบ้ริโภคคาดวา่จะไดรั้บหากซ้ือผลิตภณัฑท่ี์โฆษณามาบริโภคและคิดวา่

มีผลผูกพนัตามกฎหมายดว้ยและการโฆษณาเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ให้แก่
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ผูบ้ริโภคได้ดีเน่ืองจากผูโ้ฆษณาสามารถขยายผลิตภณัฑ์นั้นออกมาให้เห็นเด่นชัดโดยใช้ศิลปะ

ทางดา้นแสงสีเสียงและเทคนิคการพิมพเ์ขา้ประกอบโฆษณาบางช้ินก็มุ่งจะสะสมจินตภาพท่ีดีไว้

เพื่อหวงัผลการขายในระยะยาวบางช้ินก็มุ่งจะให้มีการซ้ือขายข้ึนโดยเร็ววตัถุประสงค์ของการ

โฆษณาเป็นภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกลุ่มเป้าหมายใหส้ าเร็จลงในระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงอาจแบ่งออก

ตามเป้าหมายดงัน้ี 

  - การโฆษณาเพื่อให้สารสนเทศ (Informative Advertising) น ามาใช้มากท่ีสุดเม่ือ

แนะน าผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่จริงๆ ยงัไม่เคยมีขายเลยแมแ้ต่ของคู่แข่งขนัออกสู่ตลาด ในกรณีน้ี

การโฆษณาเพื่อให้สารสนเทศจะมุ่งสร้างอุปสงค์เบ้ืองตน้ข้ึนมาก่อนเม่ือเกิดข้ึนมาแลว้ก็ตอ้งมาซ้ือ

ผลิตภณัฑข์องผูโ้ฆษณาอยูน่ั้นเองเพราะยงัไม่มีคู่แข่งขนั 

  - การโฆษณาเพื่อชกัชวนให้ซ้ือ (Persuasive Advertising) น ามาใชเ้ม่ือคู่แข่งขนัเขา้

มาในตลาดแลว้ ในกรณีน้ีการโฆษณาเพื่อชกัชวนให้ซ้ือจะมุ่งสร้างอุปสงคค์ดัสรรกล่าวคือ เม่ือเกิด

อุปสงคใ์นผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกบัท่ีผูโ้ฆษณามีจ าหน่ายแลว้ยงัตอ้งท าให้กลุ่มเป้าหมายเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑต์ราของผูโ้ฆษณาดว้ย 

  - การโฆษณาเพื่อเตือนความจ า (Reminder Advertising) น ามาใชเ้ม่ือผลิตภณัฑ์ติด

ตลาดแลว้เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไม่ลืมผลิตภณัฑคิ์ดถึงผลิตภณัฑเ์สมอ 

  4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบั

สาธารณชนบริษทัท่ีประสงคจ์ะให้มีช่ือเสียงท่ีดีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีมีมาตรการป้องกนัหรือขจดัข่าวลือ

เร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทโดยผูป้ระชาสัมพันธ์ไม่ต้องเสีย

ค่าใชจ่้ายให้แก่เจา้ของส่ือ เอกลกัษณ์ของการประชาสัมพนัธ์มีอยูห่ลายอยา่ง เช่น มีความน่าเช่ือถือ

มากกว่าข่าวในรูปของข่าวสารคดีและเหตุการณ์ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนดูมีความสมจริงมากกว่าการ

โฆษณามีผูบ้ริโภคจ านวนมากปฏิเสธท่ีจะรับโฆษณาหรือต้อนรับพนักงานขายท่ีไปขอพบ แต่

ยอมรับการประชาสัมพนัธ์ส่วนขีดความสามารถในการสร้างความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีท าการ

ประชาสัมพนัธ์นั้นก็เป็นเช่นเดียวกบัการโฆษณา วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ก็เหมือนกบั

วตัถุประสงคข์องการโฆษณาคือ ตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของวตัถุประสงคท์างการตลาดของบริษทัและ

มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้สารสนเทศเพื่อชักชวนให้ซ้ือเพื่อเตือนความจ า แต่ตอ้งเพิ่มเขา้มาอีก
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อยา่งนอ้ยก็หน่ึงอยา่งคือการสร้างจินตภาพท่ีดีให้แก่บริษทัหรือให้แก่ผลิตภณัฑ์การประชาสัมพนัธ์

มกัมีวตัถุประสงคใ์นระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น 

  4.3 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง การเสนอหรือส่งเสริมความคิด

สินค้าหรือบริการผ่านพนักงานขายของบริษทัหรือพนักงานขายอิสระโดยมีจุดมุ่งหมายจะขาย

ผลิตภณัฑ์หรือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้จดัว่าเป็นเคร่ืองมือประสิทธิผลมากท่ีสุดในการ

สร้างบุริมนิยมสร้างความมัน่ใจและท าให้ผูบ้ริโภคลงมือซ้ือลกัษณะเด่นของการขายโดยบุคคลเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการโฆษณาคือ มีการติดต่อสัมพนัธ์แบบคนถึงคนโดยตรงกบัผูบ้ริโภคสามารถ

สังเกตปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคขณะรับข่าวสารไดมี้ความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนขอ้เสนอให้ตรง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วสร้างสัมพนัธภาพกบัผูบ้ริโภคไดไ้ม่วา่จะเป็นสัมพนัธภาพ

ทางการคา้หรือสัมพนัธภาพส่วนบุคคลผูบ้ริโภคมกัเกรงใจและรับฟังข่าวสารท่ีพนกังานขายน าไป

อย่างไรก็ตามลักษณะเด่นดงักล่าวมาน้ีก็มีตน้ทุนท่ีสูงในการน าข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเคร่ืองมืออย่างอ่ืนๆ ถา้ตอ้งจา้งเป็นพนักงานขายของบริษทัเองตอ้งจา้งไวน้านไม่

เหมือนกบัการโฆษณาจะยกเลิกเม่ือไหร่ก็ได ้

  4.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการกระตุน้หรือจูงใจ

ให้ตลาดเป้าหมายลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์ภายในระยะเวลาสั้นๆ ท่ีก าหนดมีเคร่ืองมือให้เลือกใช้ไดอี้ก

หลายอยา่งนบัแต่คูปองการแข่งขนัการจบัฉลากการลดราคาการให้ของแถม ฯลฯ แต่ละอยา่งก็มีขีด

ความสามารถอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยทัว่ไปเคร่ืองมือเหล่าน้ี จะท าหนา้ท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคมา

มอบสารสนเทศใหแ้ลว้น าไปสู่การซ้ืออนัเป็นเป้าหมายหลกั 

 วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายอยู่ท่ีการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูบ้ริโภคโดยใช้

กิจกรรมในระยะเวลาอนัสั้ นเป็นส่ือการท าให้ผูบ้ริโภคหันมาซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพียงชัว่คร้ัง

ชัว่คราวไม่ควรเป็นวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการขาย แต่การส่งเสริมการขายควรเป็นการลงทุน

เพื่อผลทางดา้นยอดขายและก าไรตลอดจนส่วนครองตลาดในระยะยาว 

 ดงันั้นธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จได้แก่ธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ให้เหมาะสมเม่ือผูบ้ริโภคมีการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปธุรกิจตอ้งปรับ 4P’s และการตดัสินใจ

ในส่วนแบ่งตลาดให้เหมาะสม เช่น เม่ือผู ้บริโภคมีค่านิยมในการหาความสุขชีวิตท่ี ต่ืนเต้น

สะดวกสบายความอิสระและมีความเป็นตวัเองมากข้ึนจ าเป็นตอ้งตั้งช่ือผลิตภณัฑ์ใหสี้และออกแบบ
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ให้ส่งเสริมค่านิยมน้ีการก าหนดต าแหน่งตามลกัษณะท่ีออกแบบให้สัมพนัธ์กบัค่านิยมโลกนกัการ

ตลาดต้องสามารถประเมินขนาดและคู่แข่งของส่วนแบ่งการตลาดว่าเปล่ียนไปเท่าใดและปรับ

กิจกรรมของธุรกิจให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพหลกัการแบ่งประเภทส่วน

ประสมการตลาดให้เหมาะสมต่อการตดัสินใจของลูกคา้และตอ้งสอดคลอ้งกบัลูกคา้เป้าหมายเพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุด 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        

 สุวรรณา สมเจริญศิลป์ (2552( ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเขต

กรุงเทพมหานคร การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพมหานคร ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็น

พนักงานองค์กรเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยรวมของครอบครัวต ่ากว่า 40,000 บาท ผล

การศึกษาพบว่าระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมากกว่า 1 ปี  มีการ

เปรียบเทียบมากกว่า 4 โครงการ ก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมลกัษณะห้องเป็นแบบ 2 

หอ้งนอนมีพื้นท่ี 36-45 ตร.ม. และส่วนใหญ่ในการพิจารณาเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อความสะดวก

ในการเดินทาง ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจก าหนดปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ราคาสถานท่ี

และการส่งเสริมทางการตลาด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรศึกษาและพฒันาธุรกิจคอนโดมิเนียมให้

ตรงกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ธัญญารัตน์ พาศิริ (2557( การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลท่ี ส่ งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครการศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยท า

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ราย จากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

น าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ีจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
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ท่ี  15,001-25,000 บาทและจากการสอบถามการรับ รู้ส่ือโฆษณาจากป้ายโฆษณา ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบั รูปภาพและขอ้ความ มีความชดัเจนมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณา

จากค าแนะน าจากคนใกลชิ้ด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั การเพิ่มความเช่ือมัน่ในการ

ตดัสินใจมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากเวบ็ไซต์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการหา

ขอ้มูลไดง่้ายมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากใบปลิว แผ่นผบัหรือ โบวช์วัร์ ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญักบัความสวยงามและมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากพนกังาน

ขาย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั การอ านวยความสะดวกในกระบวนการซ้ือ-ขายมาก

ท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากการจดัแสดงและนิทรรศการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั

การมีหลายโครงการให้เลือกมากท่ีสุด การรับรู้ส่ือโฆษณาจากโทรทศัน์ ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญักบัการใหท้ั้งภาพ เสียง การเคล่ือนไหว รวมทั้งสีสัน อารมณ์และความรู้สึกในการรับชม

มากท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก โดยดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการใชว้สัดุท่ี

มีคุณภาพมากท่ีสุด ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัราคาขายของโครงการมีความ

คุ้มค่ามากท่ีสุด ด้านท าเลท่ีตั้ ง ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมรอบๆ 

โครงการมีความปลอดภยั น่าอยู่มากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญักบัการการผอ่นเงินดาวน์โดยไม่เสียดอกเบ้ียมากท่ีสุด การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วน

บุคคลดา้น เพศ สถานภาพ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ส่วนปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้เลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีการเก็บขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ การส ารวจคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือประชาชนท่ีเลือกซ้ือคอนโดบริษทั เสนาดีเวลลอป

เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( ทั้งท่ีซ้ือเพื่อพกัอาศยัหรือใหเ้ช่าก็ตาม 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มตวัอย่างจากผูซ้ื้อ

คอนโด 8 โครงการประกอบดว้ยโครงการติวานนท์, วงัหิน, บางนา 1, บางนา 2, พระราม 2, นวมิ

นทร์, ล าลูกกาเฟส 1 และล าลูกกาเฟส 2 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถหาขอ้มูลประชากรท่ีแน่นอน

ได้ จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตวัอย่างจากการค านวณหาขนาดเองแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 

(Non-Probability( และก าหนดสัดส่วนการสุ่มของขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบ Quota จากกลุ่มตวัอยา่งผู ้

ซ้ือคอนโดแต่ละแห่งโดยสุ่มตัวอย่างแบบ Convenience Sampling เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีซ้ือ

คอนโด บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( ทั้งหมดจากแบบสอบถาม 400 ชุด 

 การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร โดยก าหนดความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอยา่งมี

ค่าเท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงหมายความวา่ยอมรับใหมี้ความความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 

สูตร    n= 
𝑍2

4𝑒2 

โดย n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  Z แทน ค่ามาตรฐานของระดบัความเช่ือมัน่ (95% เท่ากบั 1.96( 

  𝑒 แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึน 

 แทนค่าสูตร  n= 
1.962

(4)0.052 

    n = 384.16 

 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดคื้อ 384.16  และขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บประมาณ 

400 ชุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบส ารวจ (Servey research( โดยใชแ้หล่งขอ้มูล 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ซ้ือคอนโด
บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( จ านวน 400 ชุด 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสาร บทความวิจัย  ส่ือ 
Internet เพื่อใหท้ราบแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การวิจยัน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ลือกซ้ือคอนโดมิเนียม จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศอายุ สถานภาพระดบัการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 

ด้านท าเลท่ีตั้ งการส่งเสริมการตลาด เป็นค าถามปลายปิดแบบ Interval scale โดยแบ่งระดับ

ความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัให้เลือก ได้แก่ ระดบัมากท่ีสุด (5 คะแนน( ระดบัมาก (4 คะแนน( 

ระดบัปานกลาง (3 คะแนน( ระดบันอ้ย (2 คะแนน( ระดบัน้อยท่ีสุด (1 คะแนน(  และใชเ้กณฑ์การ

แปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยก าหนดค่าคะแนนจากสูตร   
𝑛−1

𝑛
  =

5−1

5
 ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน   ความหมาย 

 4.21- 5.00    ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

 3.41-4.20    ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

 2.61-3.40    ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 

 1.81-2.60    ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย 

 1.00-1.80    ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยวธีิ t-test  F-test (One way ANOVA) และวเิคราะห์ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวธีิ LSD ระดบันยัส าคญัทางสถิติส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็น 0.05 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

 เม่ือออกแบบสอบถามเสร็จแลว้ ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและท าการตรวจสอบเน้ือหาของ

แบบสอบถาม การแก้ไขปรับปรุง และทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pretest) กับกลุ่มเป้าหมาย

บางส่วนจ านวน 40 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน ามาวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม ไดค้่า Cronbach’s Coefficient Alpha ซ่ึงแสดงว่า แบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือ

และสามารถน าไปใชใ้นการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง 

สรุปผลการวจัิย 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากประชากรศาสตร์ จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบั

ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ เพศอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 247คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 มีอายุตั้งแต่ 25-35 ปี จ  านวน 195คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.75 มีสถานภาพสมรสจ านวน 191 คนคิดเป็นร้อยละ 47.75 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จ านวน 238 คนคิดเป็นร้อยละ 59.50 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 189 คิดเป็น

ร้อยละ 47.30 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-60,000 บาท จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พบวา่ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
รวม 4.14 อยูใ่นระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั
ได้แก่ 1( ด้านการรับประกันสินค้าในการซ่อมแซมหลังการขาย มีค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดับ
ความส าคัญมากท่ีสุด 2( คุณภาพของวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง มีค่าเฉล่ีย  4.27 อยู่ในระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุด 3( ความแข็งแรงคงทนของโครงสร้างคอนโดมิเนียม มีค่าเฉล่ีย 4.22 อยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พบวา่ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม 3.94 
อยู่ในระดบัมากและจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดับได้แก่ 1( 
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ราคาเหมาะสมกบัขนาดห้องมีค่าเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 2( การจดัหาสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงินท่ีหลากหลายมีค่าเฉล่ีย 4.27  3( ระยะเวลาผอ่นช าระนานข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่
ในระดบัความส าคญัมาก 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านท าเลท่ีตั้ งท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พบวา่ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย

รวม 4.01 อยู่ในระดบัมากและจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั

ได้แก่ 1(ความสะดวกในการเดินทางและมีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.26 อยู่ในระดบั

ความส าคญัมากท่ีสุด 2( ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชนมีค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก 3(

ใกลร้ะบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน มีค่าเฉล่ีย 3.59 อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 

5. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั พบว่าในภาพรวมมี

ค่าเฉล่ียรวม 3.72 อยู่ในระดบัปานกลางและจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมาก

ท่ีสุด 3 อันดับได้แก่ 1( การมอบส่วนลดพิเศษมีค่าเฉล่ีย 4.15 อยู่ในระดับความส าคัญมาก 2(

พนกังานอธัยาศยัดีมีค่าเฉล่ีย 3.76 อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 3( การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่าน

ทุกส่ือ มีค่าเฉล่ีย 3.67 อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 1. กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมฯท่ีมีเพศต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนัแต่เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั

ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาและดา้นท าเลท่ีตั้งในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมฯ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig.<0.05)  

 2. กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมฯท่ีมีช่วงอายตุ่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้านท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05(Sig.<0.05( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์

แตกต่างทุกคู่ ยกเวน้ช่วงอายุ 25-35 ปี กบั45ปีข้ึนไปท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นราคาพบวา่ แตกต่างทุกคู่ 

ยกเวน้ช่วงอายุ ต  ่ากวา่25 ปี กบั 36-45 ปี ท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นท าเลท่ีตั้งพบวา่ แตกต่างทุกคู่ ยกเวน้ 

1( ช่วงอายุต  ่ากว่า25 ปี กบั 36-45 ปี 2( ช่วงอายุ25-35 ปี กบั 45 ปีข้ึนไปท่ีไม่แตกต่างกนัด้านการ
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ส่งเสริมการตลาดพบว่าแตกต่างทุกคู่ ยกเวน้ช่วงอายุ 1( ต ่ากว่า 25 ปี กบั 25-35 ปี 2( ต ่ากว่า 25 ปี 

กบั 36-45 ปี 3( 25-35 ปี กบั 36-45 ปี ท่ีไม่แตกต่าง 

 3. กลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมฯท่ีมีสถานภาพต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพ

ต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาด้านท าเลท่ีตั้งและด้านการ

ส่งเสริมการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมฯ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (Sig.<0.05(  จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ ดา้นราคาแตกต่างทุกคู่ ยกเวน้สถานภาพ

โสด กบั สมรสท่ีไม่แตกต่าง ดา้นท าเลท่ีตั้งและดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ แตกต่างทุกคู่  

 4. ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมฯท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั จาก

การวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างทุกคู่ ยกเวน้ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 

กับ ปริญญาตรีท่ีไม่แตกต่าง ด้านราคาแตกต่างทุกคู่ ด้านท าเลท่ีตั้ งแตกต่างทุกคู่ ยกเวน้ระดับ

การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรีท่ีไม่แตกต่างและดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างทุกคู่  

 5. ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมฯท่ีมีอาชีพต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์

เป็นรายคู่พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์แตกต่างทุกคู่ ยกเวน้อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับ พนักงาน

บริษทัเอกชนท่ีไม่แตกต่าง ดา้นราคาแตกต่างทุกคู่ ยกเวน้อาชีพ  

1( พนักงานบริษทัเอกชน กบั เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 2( พนักงานบริษทัเอกชน กบั อาชีพอ่ืนๆ 3( 

เจ้าของธุรกิจส่วนตวั กับ อาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่แตกต่างด้านท าเลท่ีตั้ งแตกต่างทุกคู่ ยกเวน้พนักงาน

บริษทัเอกชน กบั เจา้ของธุรกิจส่วนตวั  ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างทุกคู่ ยกเวน้ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ กบั เจา้ของธุรกิจส่วนตวั ท่ีไม่แตกต่าง 

 6. กลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมฯท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นท าเลท่ีตั้งและ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมฯ แตกต่างกนัจากการวิเคราะห์

เป็นรายคู่พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างทุกคู่ ยกเวน้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1(ต ่ากวา่หรือเท่ากบั20,000 
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บาท กบั 60,001 บาทข้ึนไป2(20,001-40,000 บาทกบั 60,001 บาทข้ึนไปท่ีไม่แตกต่างดา้นท าเลท่ีตั้ง

แตกต่างทุกคู่ ยกเวน้1( ต ่ากวา่หรือเท่ากบั20,000 บาทกบั 20,001-40,000 บาท2(20,001-40,000 บาท

กบั 40,001-60,000 บาทท่ีไม่แตกต่างกนัดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างทุกคู่ ยกเวน้1(20,001-

40,000 บาทกบั 40,001-60,000 บาท2(20,001-40,000 บาท กบั 60,001 บาทข้ึนไป3(40,001-60,000 

บาท กบั 60,001 บาทข้ึนไป ท่ีไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากดั (มหาชน( จากกลุ่มตงัอย่าง พบว่า การ

ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั 

เสนาดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณา สมเจริญ

ศิลป์ (2552) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจก าหนดปัจจยัส่วนประสมการตลาดในด้าน

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมทางการตลาดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากดั (มหาชน( จากกลุ่มตงัอย่าง พบว่า การ

ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลดา้นช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวล 

ลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัธญัญารัตน์ พาศิริ (2557( ในการศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากความ

แตกต่างของประเภทอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงในงานวจิยัน้ีจะเป็น

กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ไดเ้ลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั (มหาชน(เท่านั้น จึงท าใหผ้ลท่ีไดมี้ความแตกต่างกนั  
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 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากดั (มหาชน( จากกลุ่มตงัอย่าง พบว่า ให้

ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา และท าเลท่ีตั้งอยู่ในระดบัมาก ส าหรับการส่งเสริมการตลาดให้

ความส าคญัในระดับปานกลางซ่ึงมีความแตกต่างกับงานวิจยัของสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556( ใน

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี

นา้เงินของผูบ้ริโภคในเขตฝ่ังธนบุรีพบวา่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมาก

ท่ีสุด ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา เป็นอนัดบัรองลงมา และให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นดา้น

การส่งเสริมการตลาด เป็นอนัดบัสุดทา้ยสืบเน่ืองจากคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนา ในกรณีศึกษา

น้ี มีท าเลท่ีตั้งไม่ติดกบัรถไฟฟ้า ซ่ึงมีความแตกต่างในส่วนประสมการทางการตลาดดา้นการจดั

จ าหน่ายของผลิตภณัฑ์คือ ท าเลท่ีตั้ งของผลิตภณัฑ์ต่างกนั ในส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน ้ า

เงิน ในดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานท่ีไดศึ้กษาน้ีท าให้เห็นวา่

ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได ้ต่างกนั มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดอยา่งแน่นอน 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ควรก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน(ใหเ้หมาะสม 

 2. ควรพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดควบคู่กบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ลือกซ้ือ

คอนโด ซ่ึงจากกลุ่มตวัอยา่งดา้น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กนั ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เสนาดี

เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( แตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่พบวา่จะให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคา และท าเลท่ีตั้ง มากกวา่ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 3. ค  านึงถึงปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญั ไดแ้ก่ การรับประกนัสินคา้ในการซ่อมแซม หลงั

การขายความสะดวกในการเดินทางและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดในผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ของ

บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( เพิ่มเติม เช่น บา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ทาวน์โฮม เพื่อเขา้ถึง

ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละประเภท 

 2. ขยายขอบเขตการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมบริษทั 

เสนาดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( เช่น พฤติกรรมแรงจูงใจ ทศันคติ เป็นตน้ เพื่อให้ครอบคลุม

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมากข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO DO THE 
COSMETIC SURGERY OF THE USER IN THE BANGKOK AREA 

 

วรวรรณ  เกตุชลา, พรพมิล  สินเจริญ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

รุจาภา  แพ่งเกษร 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลถึงปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงามของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการท าศลัยกรรมเสริมความงาม ในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้ง

ใช้ Independent Sample T-test F-test (One Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดย

ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 25-34 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001–30,000 บาท 

และมีประสบการณ์ในการท าศลัยกรรม 1-2 คร้ัง โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัในการ

ตัดสินใจท าศัลยกรรมตามล าดับดังน้ี  (1( ปัจจัยด้านพนักงาน มีค่าเฉล่ีย 4.60 (2( ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย 4.53 (3( ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ีย 3.92 (4( ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด มี

ค่าเฉล่ีย 3.90 (5( ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.80 ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ศลัยกรรมเสริมความงาม 
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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 

 

บทน า 

 ในอดีตการท าศลัยกรรมตกแต่งและความงามเป็นการแกไ้ขความบกพร่องทางใบหน้าอนั
เน่ืองมาจากความพิการมาแต่ก าเนิดหรือการได้รับอุบัติเหตุเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
ตามปกติ การท าศลัยกรรมค่อนขา้งยุง่ยากและมีความซบัซ้อนตอ้งใชเ้วลาในการผา่ตดันานและได้
ผลลพัธ์ไม่ดีเท่าท่ีควรต่อมาวิทยาการทางการแพทยไ์ด้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีการคิดค้น
เทคนิคใหม่ใช้วสัดุท่ีดีข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงาม
เพิ่มมากข้ึนการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยงัเป็น
การพฒันาบุคลิกภาพให้ดูดีเป็นท่ียอมรับโดยการเสริมแต่งให้ดูดีเป็นธรรมชาติทั้งน้ีเพราะรูปลกัษณ์
ภายนอกเป็นปัจจยัส าคญัในการใชชี้วตินบัตั้งแต่การเพิ่มความมัน่ใจและการแสดงถึงความเอาใจใส่
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ตนเอง ในปัจจุบันการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงาม มีความแพร่หลายและไม่จ  าเป็นต้อง
ปกปิดอีกต่อไปปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการนิยมท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความ
งามมากข้ึนเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระแสความนิยมเกาหลีจากดาราและนกัร้องประเทศเกาหลีใตเ้น่ืองจากดาราและ
นกัร้องเกาหลีให้ความส าคญักบัการมีใบหน้าท่ีสวยงามและมองว่าการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริม
ความงามเป็นส่ิงจ าเป็นซ่ึงส่วนใหญ่นิยมท าตาสองชั้นใหมี้ดวงตากลมสดใส ท าจมูกใหโ้ด่งสวยและ
ท าหนา้รูปตวั V (V-Line) ให้โครงหนา้เล็กไดรู้ปนอกจากน้ียงัมีการเผยแพร่รูปภาพทั้งก่อนและหลงั
ท าศัลยกรรมเสริมความงามตามส่ือต่างๆอีกด้วย เช่น อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นต้น  ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจอยากท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามให้มีความสวยงามเหมือนดารา
นกัร้องเกาหลีในขณะเดียวกนักลุ่มอายุของผูใ้ช้บริการท่ีอยากท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามก็
ขยายวงกวา้งข้ึนไม่ไดจ้  ากดัแต่เพียงกลุ่มคนวยัท างานหรือผูใ้หญ่เท่านั้น แต่ยงัมีกลุ่มวยัรุ่นนกัเรียน
และนกัศึกษารวมอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย จึงส่งผลใหว้งการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามเติบโตอยา่ง
รวดเร็ว 
 โดยมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจให้บริการศลัยกรรมตกแต่งและความงามในประเทศไทยปี 
2555 สูงถึง 20,000 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 ต่อปี คาดว่าธุรกิจทางการ
แพทย์และความงามจะเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตมากท่ีสุดและมาเป็นอันดับหน่ึงในปี 2556 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความเจริญและความพร้อมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากเขา้มาใชบ้ริการท าศลัยกรรมตกแต่งเสริมความ
งามทั้ งจากโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกต่างๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า สถาน
ประกอบการศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามมีจ านวนมากเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีค่านิยมและทศันคติต่อการท าศลัยกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปท าให้ผูบ้ริโภคยุคน้ีตัดสินใจท าศัลยกรรมได้ง่ายข้ึนส่งผลต่อธุรกิจให้บริการ
ศลัยกรรมตกแต่งและความงามท าให้เกิดการแข่งขนัทั้งในดา้นของการให้บริการท่ีครบวงจร การ
ส่งเสริมการขายดว้ยการลดแลกแจกแถม การโฆษณาชวนเช่ือ มีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ๆ รวมถึงการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ มาเป็นจุดดึงดูดเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมาใชบ้ริการ
มากข้ึน 
 นอกจากน้ีธุรกิจศลัยกรรมตกแต่งและความงามในประเทศไทยก าลงัไดรั้บความนิยมจาก
ชาวต่างชาติเป็นอยา่งมากทั้งประเทศแถบยุโรปอเมริกาและเอเชีย ซ่ึงตลาดท่ีน่าจบัตาท่ีสุดคือ ตลาด
อาเซียนในกลุ่มประเทศกมัพูชาลาวพม่าและเวยีดนามท่ีเขา้มาใชบ้ริการทางการแพทยแ์ละความงาม
ในประเทศไทย เน่ืองจากมีจุดแข็งของบริการทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียงในด้านการท าศลัยกรรม
ตกแต่งประกอบกบัราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือเทียบกบัคุณภาพมาตรฐานในการรักษา ซ่ึงคาดการณ์วา่
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หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ  AEC ในปี  2558 จะส่งผลให้ตลาดความงาม
ภายในประเทศขยายตวัเพิ่มมากข้ึนกวา่เท่าตวั (สมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย, 2555)   
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผลการศึกษา

ท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ประกอบธุรกิจศลัยกรรมเสริมความงามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถกา้วสู่ผูน้ าในตลาดต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจเสริมความงามแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรม

เสริมความงามของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขอบเขตในการวิจยัดงัน้ี 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง : ประชากร คือ ผูใ้ช้บริการท่ีเคยท าศลัยกรรม

เสริมความงามและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอนจึงไดค้  านวณหากลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี Taro Yamaneโดยก าหนดให้ค่าความเช่ือมัน่ 95% ได้

จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 380 คนและไดเ้พิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 คนรวมทั้งส้ิน 400 คนโดยใชก้าร

สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงใหเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงาม 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา/ตวัแปร : ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ

อาชีพ รายได ้ประสบการณ์ และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา : ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 

2559 

 4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้ระกอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 2. เป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าสู่ตลาด

ศลัยกรรมเสริมความงาม 

 3. เป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจศลัยกรรมเสริมความงามเพื่อน าไปใช้

ต่อยอดงานวจิยัใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ศัลยกรรมความงาม หมายถึง การท าศลัยกรรมเสริมความงามทุกส่วนในร่างกาย เช่น รูป

หนา้ ดวงตา จมูก ริมฝีปาก โหนกแกม้ กราม คาง ใบหนา้โดยรวมทั้งหมด เตา้นม ฯลฯ 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายได้ 

5. ประสบการณ์ 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอ่การตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความ

งาม 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
2. ด้านราคา 

3. ด้านสถานท่ี 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 
5. ด้านพนกังานผู้ให้บริการ 
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 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในการท าศลัยกรรมเสริมความงามไดแ้ก่ 

 - ด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้และบริการท่ีผลิตและพฒันาข้ึนมา เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเลือกมาท าศลัยกรรมเสริมความงาม  

 - ด้านราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาท่ีผูใ้ช้บริการยอมรับได้ซ่ึงส่งผลต่อการ

ตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามเช่นอตัราค่าบริการความคุม้ค่า เป็นตน้ 

 - ดา้นสถานท่ี หมายถึง สถานท่ีในการเขา้ใชบ้ริการเช่นสถานท่ีตั้งการเดินทางเป็นตน้ 

 - ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีจัดข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคใ์นการชกัจูงใจและกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการเพิ่มสูงข้ึนเช่นส่ือประชาสัมพนัธ์

การใหข้องสมนาคุณ เป็นตน้ 

 - ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ หมายถึง แพทยพ์ยาบาลและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความ
งามของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552:124) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ว่าหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงใช้เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย
สินคา้บริการความคิดสถานท่ีองค์กรหรือบุคคลผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์มีมูลค่าในสายตา
ของลูกค้าท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องค านึงถึงปัจจยั
ต่อไปน้ี 
 - ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation)  
 - คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  (Product Component) เช่นรูปร่างลักษณะคุณภาพการบรรจุ
ภณัฑต์ราสินคา้ประโยชน์พื้นฐานเป็นตน้ 
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 - การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้ 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุงใหดี้ 
 - กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์
 ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่าย ส าหรับส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงแสดงถึงมูลค่าในรูปเงินตราอาจ 
หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้เพื่อไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์และบริการการตดัสินใจใน
ราคาและการปรับปรุงราคาเพื่อท าให้เกิดมูลค่าในตวัสินคา้ท่ีส่งมอบให้ลูกค้ามากกว่าราคาของ
สินคา้ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจะตอ้งค านึงถึง การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์วา่
สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑต์น้ทุนของสินคา้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งและการแข่งขนั 
 การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบด้วย 
สถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการจากองค์กรไปยงัตลาดการจดัจ าหน่าย
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
 - ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์หรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูก
เปล่ียนมือไปยงัตลาดระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย จึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลางผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 - การกระจายสินคา้ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย การขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้การคลงัสินคา้และ
การบริหารสินคา้คงเหลือ 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจเพื่อเตือนความทรงจ า
เคร่ืองมือท่ีใชส่้งเสริมท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 - การโฆษณาเป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กรผลิตภัณฑ์บริการหรือ
ความคิดท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู ้อุปถัมภ์รายการกลยุทธ์ในการโฆษณา ได้แก่ กลยุทธ์การ
สร้างสรรคง์านโฆษณาและกลยทุธ์ส่ือ 
 - การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล 
ไดแ้ก่ กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขายและการจดัการหน่วยงานขาย 
 - การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา การขาย
โดยพนกังานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์สามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใชห้รือการ
ซ้ือโดยลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงช่องทางในการส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ การ
กระตุน้ผูบ้ริโภคการกระตุน้คนกลางและการกระตุน้พนกังานขายเรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
พนกังาน 
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 - การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้ง
มีการจ่ายเงิน การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
 - การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรงหรือ หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าให้
เกิดการตอบสนองในทนัทีเคร่ืองมือน้ี ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใชจ้ดหมาย
ตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทางโทรทศัน์วทิยหุรือหนงัสือพิมพ ์
 บุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้ งหมดซ่ึงรวมถึงลูกค้า
บุคลากรท่ีจ าหน่ายและบุคคลท่ีให้บริการหลงัการขายบุคลากร ผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งคดัเลือกให้
การฝึกฝนอบรมและมีส่ิงจูงใจสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และเกิดความแตกต่างจากคู่
แข่งขนั 
 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบริการโดย
ผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นไดเ้ช่นการสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีขององคก์รการออกแบบ
ตกต่างการแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ีรวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ให้บริการท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 กระบวนการ (Processes) หมายถึง ขั้นตอนในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และการให้บริการ
ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งรวดเร็วเป็นท่ีพอใจในความรู้สึกของผูบ้ริโภคเป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่ง
เพื่อจดัส่งผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลูกคา้เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง 
ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2552:85) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision 
Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือพบว่า 
ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ถึงความตอ้งการการคน้หาขอ้มูล การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้
ก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือโดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 การรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือ การรับรู้ปัญหาการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของ
ตนซ่ึงอาจเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศความเจ็บปวด ซ่ึง
รวมถึงความตอ้งการของร่างกายและความตอ้งการท่ีจะปรารถนาอนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวทิยา 
ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดับหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุ้นบุคคลเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกับส่ิง
กระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตท าใหรู้้วา่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 
 การค้นหาข้อมูลถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและส่ิงท่ีสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทนัที ดงันั้นนกัการตลาด
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จึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูบ้ริโภคแสวงหาและอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การเลือกแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 กลุ่มคือ 
 - แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั 
 - แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนการคา้การบรรจุภณัฑ์การจดั
แสดงสินคา้ 
 - แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 - แหล่งประสบการณ์ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ 
 - แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพผลิตภณัฑ์ หรือ หน่วยวจิยัภาวะตลาดของ
ผลิตภณัฑ ์
 ประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จากขั้นท่ีสองผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ
และประเมินผลทางเลือก กระบวนการการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ี
ใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์การซ้ือกระบวนการ
การประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 
 - คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Attributes) ผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑ์วา่ มีคุณสมบติั
อะไรบา้ง ผลิตภณัฑ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงจะมีคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ในความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับ
ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์
แตกต่างกนั นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
 - ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้เน่ืองจากความเช่ือถือของผูบ้ริโภค
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
 - ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้โดยผา่นกระบวนการประเมินผล เร่ิมตน้ดว้ยการ
ก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์เขาสนใจแลว้เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ตราต่างๆ 
 การตดัสินใจซ้ือจากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความ
พอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นทางเลือกทัว่ไปผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีชอบมาก
ท่ีสุดและมีปัจจยัท่ีเกิดข้ึนระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ 3 ประการคือ 
หลงัจากประเมินทางเลือกก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือและเกิดการตดัสินใจซ้ือ 
 ความรู้สึกภายหลังการซ้ือหลังจากซ้ือและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ริโภคจะมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งพยายามทราบถึง
ระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือ 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 อาภรณ์ รัตนสุข (2550) ไดศึ้กษาทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุ 30 ปีข้ึน
ไป สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีรายไดสู้งกวา่ 30,001 ข้ึนไป 
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และส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ 
กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ์รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองผูบ้ริโภคมีค่านิยมท่ีดีในการท าศลัยกรรมมากข้ึน ดา้นราคาในเร่ืองราคาท่ี
ท าศลัยกรรมบนใบหน้าคุ้มค่ากบัความงามท่ีไดรั้บ ด้านการจดัจ าหน่ายในเร่ืองสถาบนัศลัยกรรม
เสริมความงามบนใบหน้าท่ีอยู่โรงพยาบาลท าให้น่าเช่ือถือและดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ือง
การเผยแพร่ข่าวสารท่ีถูกต้องในการท าศัลยกรรมไปยงัผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจ าเป็นผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อการท าศลัยกรรมเสริมความงามบน
ใบหนา้ไม่แตกต่างกนั 
 จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เขา้รับการท าศลัยกรรมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 ส่วนใหญ่เรียนอยู่คณะ
วิทยาการจดัการ วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรีโดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมระหวา่ง 2.00-2.50 มี
รายไดต่้อเดือน 7,001-8,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการท าศลัยกรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ ์
รองลงมาคือ ด้านกายภาพ ด้านพนักงานด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริม
การตลาดและดา้นราคา เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองอุปกรณ์มีความปลอดภยั ดา้นกายภาพในเร่ืองคลินิกมีใบรับรองถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ดา้นพนกังานในเร่ืองการควบคุมดูแลของแพทย ์ดา้นกระบวนการให้บริการในเร่ือง
แจง้รายละเอียดอย่างครบครัน ก่อนเขา้รับการรักษา ดา้นสถานท่ีในเร่ืองคลินิกมีความสะอาดดา้น
ส่งเสริมการตลาดในเร่ืองมีการรับประกนัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการรักษา ด้านราคาในเร่ือง
ความเหมาะสมของค่ารักษา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณะและวิทยาเขตท่ีแตกต่างกนั มี
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการท าศลัยกรรมแตกต่างกนั 
 ชยพล ผูพ้ฒัน์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกท าศลัยกรรมเพื่อความงามของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

พบว่า พฤติกรรมของประชาชนส่วนใหญ่รู้จักการท าศัลยกรรมเพื่อความงามหากต้องการ

ท าศลัยกรรมจะเลือกโรงพยาบาลเอกชนโดยค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการศลัยกรรมแต่ละคร้ังจ่าย

ไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่รู้จกัการท าศลัยกรรมจากส่ือโฆษณา เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์

วิทยุ เป็นตน้โดยเลือกท่ีจะท าศลัยกรรมจมูกและคิดว่าผูท่ี้นิยมไปท าศลัยกรรมมากท่ีสุดคือ ดารา

หรือนกัแสดง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศลัยกรรมเพื่อความงามมากท่ีสุดคือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นสถานท่ีบริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1355 
 

เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด

ในเร่ืองช่ือเสียงความช านาญของสถานประกอบการ ดา้นราคาในเร่ืองความสามารถในการต่อรอง

ราคาหรือเง่ือนไขท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ด้านสถานท่ีบริการในเร่ืองสถานท่ีมีความสะอาดและ

ปลอดภยัและดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองดารานกัร้องคนมีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ทาศัลยกรรม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ท าศลัยกรรมเพื่อความงาม 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม
ความงามของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้ด าเนินการศึกษาค้นควา้ตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงามและอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริมความงามท่ีอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานครจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณดงัน้ี 

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ของผูใ้ช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัก าหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากบั 

.45 ตอ้งการระดับความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได้ 5% จะมีขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเท่าใด 

สูตร    n = P (1 - P)2 
    e2 

จากโจทยก์ าหนดค่า  P = .45 

ระดบัความมัน่ใจ 95% เป็นค่า  Z = 1.96 

ความคลาดเคล่ือน 5% เป็นค่า e =0.05 
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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 

 ดังนั้ นจะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน จึงได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างอีก 15 คน รวม

ทั้ งส้ินจ านวน 400 คน จะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non probability 

Random Sampling( โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling( เน่ืองจากการศึกษาวิจยัน้ีจะ

เลือกส ารวจเฉพาะผูท่ี้เคยใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามเท่านั้น 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ใช้ลกัษณะภาษาของแบบสอบถามท่ีง่ายต่อการเขา้ใจเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัระหว่างกลุ่ม

ตวัอยา่งและผูว้จิยัโดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 2  ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุ

การศึกษาอาชีพและรายไดเ้ป็นค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ขอ้จ านวน 5ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ท าศลัยกรรมเสริมความงามได้แก่ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคาดา้นสถานท่ีดา้นการส่งเสริมการตลาด

ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดจ านวน 25ขอ้รูปแบบคาถามใช้ Likert 

Scale โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามระดบัความส าคญัมี 5 ระดบัโดยผูว้ิจยัไดก้  าหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1357 
 

   ระดบัคะแนน 1 มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
   ระดบัคะแนน 2 มีความส าคญันอ้ย 
   ระดบัคะแนน 3 มีความส าคญัปานกลาง 
   ระดบัคะแนน 4 มีความส าคญัมาก 
   ระดบัคะแนน 5 มีความส าคญัมากท่ีสุด 
ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัโดยเกณฑ์แต่ละระดบัชั้นมีค่า

เท่ากนั ซ่ึงจะไดม้าจากสูตร
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
=  

5−1

5
  = 0.8 

ดงันั้นการแปลความหมายจะเป็น 

ระดบัคะแนน   ความหมาย 

 4.21- 5.00    ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

 3.41-4.20   ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

 2.61-3.40   ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 

 1.81-2.60   ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย 

 1.00-1.80   ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บขอ้มูลจากการวจิยัสนาม (Field Study) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้

ผา่นการทดสอบคุณภาพแลว้จากนั้นน าไปขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท าศลัยกรรมเสริม

ความงามโดยช้ีแจงใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามและรอเก็บทนัทีเม่ือผูต้อบแบบสอบถามกรอกเสร็จ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 316 คนคิดเป็นร้อยละ 79.0 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี

จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ  44.5 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นกัศึกษาจ านวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 
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33.8 รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน  10,001-30,000 บาทจ านวน  201 คน คิดเป็น ร้อยละ  50.3 และมี

ประสบการณ์ในการท าศลัยกรรม 1-2 คร้ังจ าวนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5  

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงามดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและจากการวิเคราะห์เป็น

รายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัได้แก่ (1) การบริการทางการแพทยท่ี์มีมาตราฐานมี

ค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) มีใบรับประกันหลังการศลัยกรรมเสริมความงามคิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.56 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ (3) สินคา้มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.55 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ 

พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1) ราคาศลัยกรรมเสริมความงามคุม้ค่ากบัความงามท่ี

ไดรั้บมีค่าเฉล่ีย 4.20 อยูใ่นระดบัมาก (2) ราคาไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีอ่ืนๆมีค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่

ในระดบัมาก และ (3) การมอบส่วนลดพิเศษใหเ้ม่ือตอ้งมีการแกไ้ขมีค่าเฉล่ีย 3.98 อยูใ่นระดบัมาก 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ดา้นสถานท่ีในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.80 อยูใ่นระดบัมาก จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่

ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1) มีความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉล่ีย 3.96 อยูใ่นระดบั

มาก (2) มีหลายสาขาในการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ีย 3.95 อยูใ่นระดบัมาก และ (3) มีท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่ง

ชุมชนมีค่าเฉล่ีย 3.77 อยูใ่นระดบัมาก 

 5. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.90 อยูใ่นระดบัมาก จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลเป็นรายข้อพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดับได้แก่ (1) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

แนะน าผลิตภณัฑ์และบริการผา่นส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้มีค่าเฉล่ีย 4.15 อยู่

ในระดบัมาก (2) มีการรับประกนัความพึงพอใจจากการท าศลัยกรรมเสริมความงามมีค่าเฉล่ีย 4.01

อยู่ในระดบัมาก และ(3) การใช้ดาราหรือนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ีย 3.91 อยูใ่นระดบัมาก 
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 6. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงาม ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1) มีแพทยค์อยใหค้  าแนะน า

และช้ีแจงเก่ียวกบัขั้นตอนในการท าศลัยกรรมอยา่งละเอียดชดัเจนมีค่าเฉล่ีย 4.67 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (2) มีแพทยค์อยให้ค  าปรึกษาทั้งก่อนและหลงัท าศลัยกรรมมีค่าเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด และ (3) เจา้หน้าท่ีสามารถตอบขอ้ซักถามและคอยให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 

4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านพนักงานผูใ้ห้บริการไม่

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจ

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการไม่

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านพนักงานผูใ้ห้บริการไม่

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจ

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการไม่แตกต่างกนั แต่

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัจากการวเิคราะห์

เป็นรายคู่พบว่า แตกต่างกนั 2 คู่  คือ (1) รายไดท่ี้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั รายได ้30,001 

– 50,000 บาทและ (2) รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั รายได ้50,001 บาทข้ึนไป 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท าศลัยกรรมท่ีแตกต่างกนั

ท าให้เกิดการตัดสินใจด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านพนักงานผู ้

ให้บริการไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท าศลัยกรรมท่ีแตกต่างกนัท าให้
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เกิดการตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าแตกต่างกนั 1 คู่ คือ 

การท าศลัยกรรม 1–2 คร้ัง กบั การท าศลัยกรรม 3–4 คร้ัง 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายผล ซ่ึง

มีความสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลในการตดัสินใจเสริมความงามท่ีแตกต่างกนั จาก

การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ การ

ตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด 

ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจยัของอาภรณ์ รัตนสุข (2550( ได้ศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการ

ท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็น

ดว้ยมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อการ

ท าศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ไม่แตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา การตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามด้าน

ราคาส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างมาก ซ่ึงผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัของชยพล 

ผูพ้ฒัน์ (2554( ได้ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ท าศัลยกรรมเพื่อความงามของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา พบว่า การ

ประกอบการ ดา้นราคาในเร่ืองความสามารถในการต่อรองราคาหรือเง่ือนไขท่ีมีความยืดหยุน่สูง มี

ผลต่อการตดัสินใจทาศลัยกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมเพื่ อความงามผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี วงษ์

มณฑา (2542( กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภค

ยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ

หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม

อยา่งถูกตอ้ง 
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 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ี การตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามดา้น

สถานท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตัวอย่างมาก ซ่ึงผลการวิจยัสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วลิยัวรรณ สุวรรณ (2550( ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟระบบเฟรนไชน์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเป็นอยา่งมากโดยผูบ้ริโภค 

ใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีในการซ้ือสินคา้ ดงันั้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลในการ

ตดัสินใจระดบัมาก 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย การตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงามด้านสถานท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่างมาก ซ่ึงผลการวิจยัสอดคล้องกับ

งานวิจยัของสุภาพร ชมทอง (2553( ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการทท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ ารุงสมองและความจ าประเภท

เคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการณ์ดา้นการโฆษณา มีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและ

ความจ าประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ การตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงามด้านพนักงานผูใ้ห้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตัวอย่างมาก ซ่ึงผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจยัของวิมลมาศ บวัเพชรและไกรชิต สุตะเมือง ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านการ

จดัการลูกค้าสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแบรนด์"เทสโก้โลตสั " ของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโกโ้ลตสั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเทสโกโ้ลตสั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรม

เสริมความงามของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการวิจยัท่ีได้มาใช้ในการ

ประกอบธุรกิจได ้เพื่อใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
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 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริมความงามมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นพนกังาน

ผูใ้ห้บริการ ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการในปัจจุบนั ท่ีตอ้งมีแพทยค์อยให้ค  าแนะน าและช้ีแจงเก่ียวกบั

ขั้นตอนในการท าศลัยกรรมอยา่งละเอียดชดัเจน 

 3. ในปัจจุบนัน้ีการท าศลัยกรรมเสริมความงามมกัค านึงถึง ความปลอดภยัเป็นหลกั ท าให้ผู ้

ท่ีตอ้งการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในตดัสินใจท าศลัยกรรมเสริม

ความงามในทุกๆ ดา้นเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม 

จึงเสนอใหก้ารวจิยัคร้ังต่อไป ศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชบ้ริการศลัยกรรมความงาม 

 2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ ผูใ้ชบ้ริการ

ศลัยกรรมเสริมความงาม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาในส่วนของพฤติกรรมและความ

พึงพอใจ หรือทศันคติไดอี้ก 

 3. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างอ่ืน นอกเหนือจากกลุ่มอย่างท่ี

ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาแลว้ เช่น ในเขตพื้นท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัม ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  มีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมของผูบ้ริโภคในเขกรุงเทพและปริมณฑลในด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาดและดา้นคุณภาพของพนกังาน 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คนโดยเป็น

การสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวกหรือแบบบงัเอิญเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวก

ของผูว้จิยัเป็นหลกั  

 ผลการศึกษาสมมติฐานระดับความต้องการของผู ้บริโภคท่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางเซร่ัม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมท่ีแตกต่างกัน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้านคุณสมบติั

ของพนกังานแตกต่างกนั, กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม

ในดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย และส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั, กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีสถานภาพต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่าง

กนั, กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้าน

ราคาและส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นผลิตภณัฑ์

, ราคา และส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นผลิตภณัฑ,์ ราคา และส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, เคร่ืองส าอางเซร่ัม 

 

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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บทน า 

 นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการ
ดูแลตวัเอง การดูแลความสวยความงามและสุขภาพ ให้ดูดีอยูเ่สมอ เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
ตนในสังคม โดยฉพาะอยา่งยิ่งการดูแลและบ ารุงผิวหน้า โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้ตนเองมีสุขภาพ
ผิวหน้าให้ดูดีอยู่เสมอ ประกอบกบัการด าเนินชีวิตในแต่ละวนัของคนในเขตกรุงเทมหานครและ
ปริมณฑล ตอ้งเผชิญกบัปัญหาสภาพแวดลอ้มและมลภาวะเป็นพิษท่ีเพิ่มมากข้ึน เหตุการณ์ดงักล่าว
ส่งผลให้คนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอ้งหันมาดูแลและเอาใจใส่ต่อผิวพรรณของ
ตนเองมากยิง่ข้ึน จาก http://www.jeban.com/ 
 นอกจากน้ีปัจจุบนัธุรกิจเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงคู่แข่งขนั
รายเก่าท่ีเป็นผูน้ าตลาดไดมี้การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการแข่งขนั เพื่อให้สามารถครองความเป็น
ผูน้ าตลาดและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้งยงัมีคู่แข่งขนัรายใหม่เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
จากตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางในประเทศและการน าเขา้เคร่ืองส าอางจากต่างประเทศ เช่น เคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่น และแถบยโุรป ซ่ึงแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไปจากคู่แข่งขนัราย
เดิมในตลาดการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองและการก าหนดกลยุทธ์ใหม่ตลอดเวลา เพื่อช่วงชิง
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัของตรายี่ห้อเคร่ืองส าอางในตลาดส่งผลให้ผูแ้ข่งขันต้องมีการ
ปรับตวัเพื่อความอยูร่อดและก าหนดกลยทุธ์เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก  
http://www.positioningmag.com/ 
 ตลาดเคร่ืองส าอางมีหลากหลายยี่ห้อ มีทั้ งเคร่ืองส าอางท่ีมีตราสินค้าในประเทศและ
ต่างประเทศซ่ึงแข่งขนักนัจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงความแตกต่างกนัทั้งใน ราคา แบรนด์/ยี่ห้อ 
บรรจุภณัฑ/์ลกัษณะหีบห่อ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่างกนั  
 และในปัจจุบนัน้ี เคร่ืองส าอางประเภท Skincare ไดมี้ผลิตภณัฑ์ออกมาหลากหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น Toner Day Cream Sunscreen  Serum ฯลฯ ซ่ึงในการวิจยัน้ีผูท้  าการวิจยัจะให้ความส าคญั
กบั Skincare ประเภท Serum เน่ืองจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเจอทั้งมลพิษ 
ฝุ่ นควนั ต่างๆ มากมาย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งดูแลผวิหนา้เป็นพิเศษ และเหมาะท่ีจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
มีความเข้มข้นและแก้ปัญหาผิวหน้าได้ล ้ าลึกซ่ึงคุณสมบติัท่ีกล่าวมาน้ีตรงกับ Skincare ในกลุ่ม 
Skincare 
 ดังนั้ น ผูท้  าการวิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการวิจยัในเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง Serum Skincare ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อให้ได้ขอ้มูลซ่ึงจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 

ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นคุณภาพของพนกังาน จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัม เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัม ท่ีต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

 2. ตัวแปรตาม  ด้านระดับความต้องการในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม 

ประกอบไปด้วย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัด้านช่องทางจ าหน่าย ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของพนกังาน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

 

     

 

 

 
 

 

 

ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 

การตดัสินใจเลือกซือ้เคร่ืองส าอางเซร่ัม 
- ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
- ปัจจยัด้านราคา 
- ปัจจยัด้านชอ่งทางจ าหนา่ย 
- ปัจจยัด้านการสง่เสริม

การตลาด 
- ปัจจยัด้านคณุสมบตัิของ

พนกังาน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง

เซร่ัมน าไปประกอบการวางแผนทางการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงและแก้ปัญหาให้กบั

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เคร่ืองส าอาง (Cosmetic) มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกวา่ “Kosmein” ซ่ึงมีความหมายถึง

การตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผูท่ี้ได้พบเห็นการตกแต่งในท่ีน้ีหมายถึงการใช้ส่ิง

หน่ึงส่ิงใดกบัใบหนา้และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายส่วนเคร่ืองส าอางตามท่ีคณะกรรมการร่างมาตรฐาน

เคร่ืองส าอางตกลงกนัไวห้มายความวา่ “ผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุง เพื่อให้ใบหนา้หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ

ร่างกายโดย ถู ทา พ่นโรย เป็นตน้ ในการท าความสะอาด ป้องกนั แต่งเสริม เพื่อความงาม หรือ

เปล่ียนแปลงรูปลกัษณะและส่ิงใดๆ ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑส่ิ์งปรุง” 

 2. เซร่ัม (Serum) คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังซ่ึงมีส่วนผสมท่ีออกฤทธ์ิเช่นสารต่อต้าน
อนุมูลอิสระ กรดและวิตามินอยูใ่นปริมาณเขม้ขน้ เซร่ัมสามารถช่วยให้ผิวของเราในระยะยาวดว้ย
การเพิ่มคอลาเจนและความชุ่มช่ืนอยา่งเตม็ท่ีเซร่ัมมีเน้ือสัมผสัท่ีเบากวา่ครีมเพราะมีขนาดโมเลกุลท่ี
เล็กกวา่ จึงเติมอาหารเขา้สู่ชั้นผวิไดล้  ้าลึกกวา่ 
จาก http://th.oriflame.com/ 

 3. เคร่ืองมือทางการตลาด (7P) ประกอบดว้ย 
  1. ผลิตภณัฑ์ (Product( หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย ในการวจิยัน้ีหมายถึง เซร่ัมบ ารุงผวิหนา้ 

  2. ราคา (Price( หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน หรือราคาเป็นตน้ทุน (Cost( 

ท่ีลูกคา้จ่ายเงินไปเพื่อใหไ้ดรั้บสินคา้หรือบริการนั้นมา 

  3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution( หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์

และ (หรือ( กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย จึง

ประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมโดยในการวิจยัน้ีจะหมายถึง

สถานท่ีและช่องทางในการจดัจ าหน่ายใหผู้บ้ริโภค 

http://th.oriflame.com/beautyedit/health-beauty/serums-why-do-we-need-them
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  4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion( หมายถึง เคร่ืองมือของนกัการตลาดท่ีใชใ้น

การแจง้เพื่อช้ีชวนและชกัจูงลูกคา้เป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

  5. ดา้นบุคคล  (People( หรือพนกังาน (Employee( หมายถึง เจา้หนา้ท่ีพนกังาน ซ่ึง

ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้

แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆของ

องคก์รเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มี

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

  6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation( หมายถึง การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะ

เป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการท่ีรวดเร็วหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

  7. ดา้นกระบวนการ (Process( หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ

งานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว

และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

จาก http://thesisavenue.blogspot.com/ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ โดยค้นควา้จากต ารา

เอกสาร การวิจยั ตลอดจนภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดกรอบ

แนวคิดในการวจิยั โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดประเด็นส าคญัๆ ไวด้งัน้ี 

- แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
- แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
- แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 
- ความรู้อ่ืนๆ เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางค ์

http://thesisavenue.blogspot.com/
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (www.thaiejournal.com( 

 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์, 2540 :187 กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัสั่งการ หมายถึง การ

เลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางด าเนินการท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จาก

ทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการหรือการวนิิจฉยัสั่งการสรุปไดว้า่ การ

ตดัสินใจ (Decision Making( หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลายๆ 

ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ

องค์การ การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั หน้าท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุก

ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการ

ควบคุมการตดัสินใจ 

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

 ฉตัยาพร เสมอใจ, 2547 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด เกิดจากการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคใน

ตลาด โดยส่วนประสมการตลาดเป็นแนวคิดหลกัท่ีใช้ในการพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ

ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเร่ิมต้นท่ีธุรกิจต้องมีส่ิงท่ีจะน าเสนอต่อลูกค้าหรือ

ผลิตภณัฑ์ ท าการตั้งราคาท่ีเหมาะสมหาวิธีการน าส่งถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ

บริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย และหาวธีิการส่ือสารเพื่อท่ีจะแจง้ข่าวสารและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ

ดว้ยการท าการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaiejournal.com/
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ส่วนประสมทางการตลาด 7 ประการ ประกอบดว้ย 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product( หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ นักการตลาดมกัจะศึกษา
ผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิตภณัฑ์เบ็ดเสร็จ (Total Product( ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้บวกกบัความพอใจ
และผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุง
สินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ถึงการสร้าง
ความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ จะตอ้งศึกษาปัญหาต่างๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ์ หรือ สายผลิตภณัฑ์ การ
เพิ่มหรือลดชนิดของสินคา้ในสายผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
สี ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมา
จ าหน่ายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภณัฑ์ของสินคา้มีระยะเวลานาน
เท่าใด ในแต่ละช่วงเวลาของวงจรผลิตภณัฑน์ั้น นกับริหารการตลาดควรจะใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด
อย่างไร และเม่ือต้องการท่ีจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการธุรกิจจะต้องมีการวางแผน
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งไร  
 2. ราคา (Price( หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน หรือราคาเป็นตน้ทุน (Cost( ท่ีลูกคา้
จ่ายเงินไปเพื่อใหไ้ดรั้บสินคา้หรือบริการนั้นมา ธุรกิจตอ้งมีเป้าหมายวา่จะตั้งราคา เพื่อตอ้งการก าไร 
หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share( หรือเพื่อเป้าหมายอยา่งอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใชก้ล
ยทุธ์ในการตั้งราคาท่ีจะท าใหเ้กิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนั
ในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนัน ามาใช้ได้ ผลรวดเร็วกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การลด
ราคา หรืออาจ ตั้ งราคาสินค้าให้สูงส าหรับสินค้าท่ีมีลักษณะพิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแสดง
ภาพพจน์ท่ีดีอาจใชผ้ลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้
สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงิน สด ส่วนลดการคา้ หรือส่วนลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้น
ธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาดว้ยราคามูลค่าผลิตภณัฑใ์น
รูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ ระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคา
ผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนด กลยุทธ์การตลาดดา้นราคา
ตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  
  2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่ การยอมรับของ     ลูกคา้
ใน คุณค่าของ ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น  
  2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.3 การแข่งขนั  
  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 
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 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution( หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์ และ 
(หรือ( กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย จึง
ประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม การจดัจ าหน่ายแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ (Channel of Distribution( เน้นการศึกษาถึงชนิดของ
ช่องทางการจ าหน่ายว่า จะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผูบ้ริโภคโดยตรงหรือการขายสินค้าผ่าน
สถาบนัคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบนัคนกลางต่างๆ เช่น พ่อคา้ส่ง (Wholesalers( พ่อคา้ปลีก 
(Retailers( และตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman( ท่ีมีต่อตลาด อีก ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจดั
จ าหน่ายสินคา้ คือ การแจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution( การกระจายสินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค 
การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation( ท่ีเหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินค้า ส่ือการขนส่ง 
ไดแ้ก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้ง 
ค านึงว่า จะเลือกใช้ส่ืออย่างใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสียค่าใช้จ่ายต ่าและสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา 
ขั้นตอนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวัสินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้ 
(Storage( เพื่อรอการจ าหน่ายใหท้นัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion( หมายถึง เคร่ืองมือของนกัการตลาดท่ีใชใ้นการแจง้เพื่อ
ช้ีชวนและชกัจูงลูกคา้เป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ การส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการศึกษาถึง
กระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process( เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บกบัผู ้
ส่ง การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใช้อยู่ 4 ชนิดด้วยกนั ท่ีเรียกว่าส่วนผสมของการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix( ไดแ้ก่  
  4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling( เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ 
เผชิญหน้ากนั (Face-to-Face( พนกังานขายตอ้งเขา้พบปะกบัผูซ้ื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา้ การ
ส่งเสริม การตลาดโดยวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง  
  4.2 การโฆษณา (Advertising( หมายถึง รูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม 
การตลาด โดยมิได้อาศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้ส่ือโฆษณา
ประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet( ส่ือ
โฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถ เขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจายตลาด
กวา้ง  
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion( หมายถึง กิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีช่วย 
พนกังานขายและการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิด
ความ ต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริมการขายจดัท าในรูปของการแสดงสินค้า การแจกของ
ตวัอยา่ง แจกคูปอง ของแถม การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ ฯลฯ  
  4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation( ในปัจจุบัน
ธุรกิจมกัสนใจภาพพจน์ของกิจการธุรกิจไดใ้ช้เงินจ านวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ของ



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1373 
 

กิจการ ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้น้นท่ีการแสวงหาก าไร (Maximize Profit( เพียงอย่าง
เดียว ตอ้งเนน้ท่ีวตัถุประสงคข์องการให้บริการแก่สังคมดว้ย (Social Objective( เพราะความอยูร่อด
ของ องค์การธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสังคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อตา้น
หรือมีความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนมากจนไม่ค  านึงถึงสังคมหรือ
ผูบ้ริโภค เช่น การผลิตสินคา้แลว้ปล่อยน ้าเสียลงแม่น ้ าหรือท าใหอ้ากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่
ส่วนรวม โดยมิไดห้าวธีิแกไ้ข จะสร้างภาพพจน์ท่ีไม่ดีขององคก์ารธุรกิจ 
 5. ด้านบุคคล  (People( หรือพนักงาน (Employee( หมายถึง เจ้าหน้าท่ีพนักงาน ซ่ึงต้อง
อาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่าง
เหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆขององค์กร  
เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์ร People ถือวา่ มีความส าคญักบั
ธุรกิจท่ีต้องท าหน้าท่ีบริการเป็นอย่างมากเพราะธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่อาศยัคนเป็น
เคร่ืองมือในการท างาน หากตอ้งการให้บริการถูกจดัอนัดบัอยูใ่นขั้นดีเลิศ ธุรกิจจะตอ้งสรรหาผูท่ี้มี
ใจรักงานทางดา้นบริการ บุคลิกดี ยิม้แยม้แจ่มใส ท่ีส าคญัจะตอ้งมีความรู้และความสามารถพิเศษใน
หนา้ท่ีเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งมีความอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน และพยายามเรียนรู้ท่ีแกไ้ข
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การให้บริการท่ีดี ทุกวนัน้ีมีบริษทัห้างร้านต่างๆ ท่ีสามารถมดัใจผูบ้ริโภคไดด้ว้ย
การให้บริการ ทั้งก่อน ระหวา่งและหลงัการขาย การพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริการนั้นถือวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีมองขา้มไม่ไดเ้ลย เพื่อให้การบริการนั้นสามารถรองรับความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดสู้งสุด 
 6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation( 
หมายถึง การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 
ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 7. ด้านกระบวนการ (Process( หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
จาก http://academic.udru.ac.th/ 
 
 
 

http://academic.udru.ac.th/
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กชพรรณ วลิาภรณ์ (2554( ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

เค ร่ืองส าอางจากประเทศเกาห ลี  ประเภทผลิตภัณฑ์บ า รุงผิวหน้ าของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรถ อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี

ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปัจจยัด้านพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า ส่งท่ีค  านึงถึง

ในการเลือกซ้ือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ประเทศเกาหลี ประเภทบ ารุง

ผิวหน้า อย่างมีนัยส าคญั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ด้านผลิตภณัฑ์, ดา้น

ราคา, ดา้นสถานท่ีให้บริการ, ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอาง ประเทศเกาหลี ประเภทบ ารุงผวิหนา้อยา่งมีนยัส าคญั 

 ทศัไนย โฆษะปัญญาธรรม (2549( ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางของนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอาง ดา้นราคามากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอาง ดา้นสถานท่ีมากท่ีสุดคือ จดัสินคา้เป็นระเบียบแบ่งเป็นสัดส่วนสามารถหาสินคา้ได้

ง่ายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางด้านการส่งเสริมการขายมากท่ีสุดคือ มีการลดราคา

สินคา้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ดา้นบุคลากรมากท่ีสุดคือ พนกังานท่ีมีอธัยาศยัท่ีดี

สุภาพและยิม้แยม้แจ่มใสและปัจจยัดา้นท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเป็นทั้ง ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านบุคลากรในการขาย ผูใ้ช้เคร่ืองส าอาง

ค านึงถึงปัจจยัดา้นต่างๆ น้ีเท่าๆ กนั จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ในดา้น

การส่งเสริมการขายพบวา่ การลดราคามีผลอย่างมากในการซ้ือเคร่ืองส าอาง จึงสามารถสรุปไดว้่า 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองราคา และสามารถกล่าวได้ว่าเคร่ืองส าอางเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย

เน่ืองจากเม่ือมีการลดราคาก็จะมีการซ้ือเคร่ืองส าอางมากข้ึนแต่หากมีการเพิ่มราคาข้ึนไป การซ้ือ

เคร่ืองส าอางก็จะลดลง 

 พชัรี หยกเล็ก (2548( ไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผิวหน้าของสตรีในอ าเภอกระทุ่มแบนจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 19-35 ปี รองลงมาคือ 36-50 ปี การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มี
รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษทั ตราสินคา้ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกใช้มากท่ีสุดคือ OLAY ความถ่ีในการซ้ือคือ 2 เดือนต่อคร้ัง สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ห้างสรรพสินค้า แหล่งข้อมูลคือโทรทัศน์ ทางด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกปัจจยัใน
ระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยเป็นอนัดบัแรกในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ มีป้ายแสดงราคาผลิตภณัฑ์ชดัเจน ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การ
ส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑมี์จ าหน่ายทัว่ไป 
ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 

SERUM SKINCARE ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยั

เชิงส ารวจ (Survey Research( โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัจากต ารา เอกสารวิชาการ 

บทความ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยัประกอบกับข้อมูลท่ีได้จาการวิจยัเชิงส ารวจ รวมทั้ งวิจยัเชิง

ภาคสนาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรในการศึกษาคือ บุคคลทัว่ไปทั้งผูห้ญิงและผูช้ายท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และ

อาศยัอยูเ่ขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีชดัเจน จึงไดก้ าหนด

กลุ่มตวัอยา่งจากสูตร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546( 

𝑛 =
𝑧²

4𝑒²
 

 n หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

 z หมายถึง ค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว ้

 ถา้ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96 
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 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ย่อมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการ

เลือก ตวัอยา่งได ้5% (0.05( ดงัจึงแทนค่าขนาดตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

   𝑛 =
(1.96)²

4(0.05)²
  = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 

 อย่างไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้เผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตวัอย่าง 

ดงันั้นขนาดตวัอยา่งส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบบงัเอิญ เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศยัความสะดวก

ของผูว้จิยัเป็นหลกั แต่ตอ้งใหอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี  1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลสภาพทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น อาทิ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์, 

ปัจจยัทางดา้นราคา, ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของพนกังาน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

 ทดสอบเคร่ืองมือกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เพื่ อน ามาหาค่าความน่าเช่ือถือ

(Reliability( โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach ค่าอลัฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ี

ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0-1 ซ่ึงค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีควา่เช่ือมัน่สูง และ

การทดสอบค่า Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.906 
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ตัวแปรในการท าวจัิย 

ส าหรับตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ประกอบดว้ย 

 1. ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้อาชีพ 

 2. ตวัแปรตาม คือ ข้อมูลท่ีศึกษาในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัม ทั้ งปัจจยัทางด้าน

ผลิตภณัฑ์, ปัจจยัทางด้านราคา, ปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย, ปัจจยัทางด้านส่งเสริม

การตลาด และปัจจยัทางดา้นคุณสมบติัของพนกังาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 งานวิจยัคร้ังน้ีผูจ้ดัท าวิจยัจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการวิเคราะห์ และตีความหมาย

จากการใช้แบบสอบถามในรูปแบบปฐมภูมิ ภายใตร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  และใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non probability Random Sampling( โดยใชว้ิธีเลือกตามท่ีมี

อยู ่(Reliance on Available Subject( ซ่ึงเป็นวธีิการเลือกตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (Accidental Sampling( 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นดังนี ้

 มากท่ีสุด  ระดบัคะแนน   5 

 มาก   ระดบัคะแนน   4 

 ปานกลาง  ระดบัคะแนน   3 

 นอ้ย   ระดบัคะแนน   2 

 นอ้ยท่ีสุด  ระดบัคะแนน   1 

เกณฑ์การแปลผล (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533:138( 

 4.50 – 5.00 หมายถึง ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัมในระดบัมากท่ีสุด 

 3.50– 4.49 หมายถึง ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัมในระดบัมาก 
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 2.50–3.49 หมายถึง ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัมในระดบัปานกลาง 

 1.50–2.49 หมาย ถึ ง  ปั จจัย ในก าร เลื อก ซ้ื อ เค ร่ือ งส าอ าง  เซ ร่ัม ใน ระดับ ท่ี น้ อ ย 

 1.00–1.49 หมายถึง ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัมในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง

เซร่ัมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวม

มาไดจ้  านวน 400 ชุดท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพ แลว้มาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ไว ้3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง  

 สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5, เป็นเพศชาย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5, มี

อายุ 18-25ปี 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8, อายุ 26-35ปี 157 คน คิดเป็นร้อละ 39.3, อายุ 36-45ปี 70 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, อายุ 46ปีข้ึนไป 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5, สถานภาพโสด 205 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.2, สมรส/อยู่ดว้ยกนั 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8, หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 16 คน คิด

เป็นร้อยละ 4, การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45, ปริญญาตรี 204 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51, สูงกวา่ปริญญาตรี 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4, อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 113 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.2, พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 6, ประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3, อ่ืนๆ 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.8, รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3, ตั้งแต่ 15,000-30,000 

บาท 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5, ตั้งแต่ 30,001-45,000 บาท 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ45,001 

บาทข้ึนไป 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของผู้บริโภคที่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ือส าอาง

เซร่ัมในปัจจัยทั้ง 5 ด้านของกลุ่มตัวอย่าง 

 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือส าอาง

เซร่ัมในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.22 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์
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เป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 1.( มีผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัสภาพผิวโดยตรง 

(แห้ง,มัน ,ผสม หรือแพ้ง่าย( มีค่าเฉล่ีย 4.55 ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2.( เน้ือเซร่ัมไม่เหนียว

เหนอะหนะ มีค่าเฉล่ีย 4.54 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3.( ป้ายฉลากผลิตภณัฑ์มีความสวยงาม ชดัเจน 

มีเคร่ืองหมายประกนัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.46 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือส าอาง

เซร่ัมในปัจจยัดา้นราคาในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก และจากการวเิคราะห์เป็นราย

ขอ้ พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมาท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 1.( มีการตั้งราคาท่ีถูกกวา่ความหรูหรา สวยงามของ

แพ็กเกจ (สวยแต่ราคาถูก( มีค่าเฉล่ีย 4.27 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 2.( ราคาของผลิตภัณฑ์มีความ

เหมาะสมกบัช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 3.( มีการตั้งราคาท่ีสูงกว่าท้องตลาด มี

ค่าเฉล่ีย 4.14 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือส าอาง

เซร่ัมในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก และจาก

การวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมาท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 1.( การจดัตั้งผลิตภณัฑ์ในร้าน

สามารถหาซ้ือได้ง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.19 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก 2.( มีผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย มี

ค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก 3.( สามารถสั่งซ้ือได้ทางInternet มีค่าเฉล่ีย 4.17 ซ่ึงอยู่ในระดบั

มาก 

 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือส าอาง

เซร่ัมในปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.2 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก และจากการ

วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมาท่ีสุด 3 อนัดับ ได้แก่ 1.( มีการสมคัรสมาชิกเพื่อรับ

ผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 4.24 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 2.( มีการสะสมคูปองแลกซ้ือมีค่าเฉล่ีย 4.23 ซ่ึงอยู่

ในระดบัมาก 3.( มีการรับคืนสินคา้หากไม่พอใจมีค่าเฉล่ีย 4.21 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือส าอาง

เซร่ัมในปัจจยัดา้นคุณสมบติัของพนกังานในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.61 ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ

จากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมาท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 1.( สามารถแนะน าสินคา้ท่ี

เหมาะสมให้กับลูกค้าได้มีค่าเฉล่ีย 4.64 ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2.( เอาใจใส่ลูกค้าและบอก
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รายละเอียดสินคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นมีค่าเฉล่ีย 4.63 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3.( การแต่งกายท่ีสะอาด

เรียบร้อยและเป็นกนัเองกบัลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.62 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนที ่3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน คือ ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาดไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้นคุณสมบติัของพนกังานแตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นคุณสมบติัของพนกังานไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั

ท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน (P=0.000( จากการ

วิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า แตกต่างกนั3คู่ คือ (1( อายุ 18-25 ปี กบั 26-35 ปี (2( 26-35ปี กบั 36-45 ปี 

และ 26-35 ปี  กับ  46 ปี ข้ึนไป , ก ลุ่มตัวอย่างท่ี มีอายุแตกต่างกันท าให้ เกิดการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นราคาแตกต่างกนั (P=0.008( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ แตกต่างกนั2 

คู่ คือ (1( อายุ 18-25 ปี กบั 36-45 ปี และ (2( 18-25 ปี กบั ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป, กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกัน 

(P=0.004( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า แตกต่าง 3 คู่ คือ (1( 18-25ปี กบั 36-45 ปี (2( 26-35 ปี 

กบั ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป และ (3( 36-45 ปี กบั ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั

ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน (P=0.000( จาก

การวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่ แตกต่างกนั 3 คู่ คือ (1( 18-25 ปี กบั 26-35 ปี (2( 18-25 ปี กบั 36-45 ปี 

และ (3( 18-25 กบั ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันท าให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น

คุณสมบติัของพนักงานไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ท าให้เกิดการ
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ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน(P=0.011( จากการวเิคราะห์เป็น

รายคู่พบวา่ แตกต่างกนั 1 คู่ คือ โสด กบัสมรส/อยูด่ว้ยกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันท าให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านคุณสมบติั

ของพนกังานไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นราคาแตกต่างกนั (P=0.000( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่แตกต่างกนั 2 

คู่ คือ (1( ต ่ากวา่ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี และ (2( ต ่ากวา่ปริญญาตรีกบัสูงกวา่ปริญญาตรี และ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้านส่งเสริม

การตลาดแตกต่างกัน (P=0.000( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าแตกต่างกนั 2 คู่ คือ (1( ต ่ากว่า

ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี และ(2( ต ่ากวา่ปริญญาตรีกบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและคุณสมบติัของพนกังานไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกัน 

(P=0.023( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน 4 คู่  คือ (1( นักเรียน/นักศึกษากับรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2( นกัเรียน/นกัศึกษากบัประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ (3( รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจกบัอ่ืนๆ และ(4( ประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระกบัอ่ืนๆ, กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ

ต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้านราคาแตกต่างกัน (P=0.000( จากการ

วิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าแตกต่างกนั 3 คู่ คือ (1( นักเรียน/นกัศึกษากบัพนกังานบริษทั/ลูกจา้ง (2( 

นกัเรียน/นกัศึกษากบัธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ และ(3( ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระกบัอ่ืนๆ และกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้านส่งเสริมการตลาด

แตกต่างกัน (P=0.000( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าแตกต่างกนั 4 คู่ คือ (1( นกัเรียน/นกัศึกษา

กบัพนกังานบริษทั/ลูกจา้ง (2( ( นกัเรียน/นกัศึกษากบัรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (3( นกัเรียน/นกัศึกษา

กบัธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ และ(4( นกัเรียน/นกัศึกษากบัอ่ืนๆ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและคุณสมบัติของพนักงานไม่
แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม
ในดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกัน (P=0.025( จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่แตกต่างกนั 2 คู่ คือ (1( ต ่า
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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 , 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นราคาแตกต่างกัน 
(P=0.000( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่าแตกต่างกนั 4 คู่ คือ (1( ต ่ากว่า15,000บาท กบั 15,000-
30,000 บาท (2( ต ่ ากว่า 15,000 บาท กับ 30,001-45,000 บาท (3( ต ่ ากว่า15,000บาท กับ ตั้ งแต่ 
45,000 บาทข้ึนไป และ(4( 15,000-30,000 บาท กบั ตั้งแต่ 45,000 บาทข้ึนไป, กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ
ต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมในดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน (P=0.000( 
จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่แตกต่างกนั 3 คู่ คือ (1( ต ่ากวา่15,000บาท กบั 15,000-30,000 บาท 
(2( ต ่ากวา่15,000บาท กบั 30,001-45,000 บาท และ(3( ต ่ากวา่15,000บาท กบั ตั้งแต่ 45,000 บาทข้ึน
ไป 
อภิปรายผลการวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง เซร่ัม ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีก ลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คนโดยเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบ

บงัเอิญ เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศยัความสะดวกของผูว้ิจยัเป็นหลกั การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

เซร่ัมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด

จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นคุณภาพของพนกังาน จากผลการวจิยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ระดบัความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัม เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมท่ีต่างกนั แสดงวา่ การท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคลในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ส่งผลท าให้ความคิดความอ่าน การตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางเซร่ัมในด้านต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการขาย และพนักงาน

แตกต่างกันไป ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และสอดคล้องกับงานวิจยัของกชพรรณ วิ

ลาภรณ์ (2554( ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรถ 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์

บ ารุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของพนกังาน 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศัไนย โฆษะปัญญาธรรม (2549( ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอางดา้นบุคลากรมากท่ีสุดคือ พนกังานท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีสุภาพและยิม้แยม้แจ่มใส 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวิจัยเร่ือง“ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเซร่ัมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัผูท่ี้สนใจจะประกอบกิจการ

หรือสนใจธุรกิจทางดา้นเคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าไดก้ารท าการตลาดในอุตสาหกรรมให้ประสบ

ความส าเร็จของผูป้ระกอบการควรค านึงถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 

สถานท่ีจดัจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย และคุณภาพของพนักงาน เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในงานวิจยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัควรท าการเปล่ียนกรอบหรือเปล่ียนกลุ่มประชากรเพื่อให้เกิด

หวัเร่ืองใหม่ ความรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน และขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงมากกวา่เดิม เพราะประโยชน์ใน

การพมันาคุณภาพสินคา้และบริการ รวมไปถึงการให้ความรู้เพื่อให้ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้อยากมี

ความรู้ในดา้นน้ี น าไปใชไ้ดต่้อไปและหลากหลายดา้นมากข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากร 
ในอ าเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี 

FACTORS AFFECTING DESESION TO CHOOSE RENTAL ROOMS 
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อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกั
รายเดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรท่ีพกัอาศยั
อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 400 คน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง โดยคณะผูว้ิจยัจะสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญในบริเวณอ าเภอเมืองสามโคก จงัหวดัปทุมธานีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ค  าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม, ค าถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 241 คน มีอายุระหว่าง 
21–30 ปี มีจ านวน 145 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 227 คน มีอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา มีจ านวน 128 คน มีรายได้/เดือน 15 ,001–20,000 บาท มีจ านวน 137 คน ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัด้านสินคา้ (Product) มากท่ีสุดคือ การท่ีห้องพกัมีความปลอดภยัด้วยระบบคียก์าร์ด 
กลอ้งวงจรปิด และการท่ีสามารถติดต่อ Reception และ รปภ. ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดา้นราคา (Price) 
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การท่ีภาพรวมในการตดัสินใจเลือกห้องพกัรายเดือนมีความเหมาะสม
ต่อราคาท่ีได้ก าหนดไว ้ด้านสถานท่ี (Place) ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การท่ีห้องพกัตั้งอยู่ใกล ้
ตลาด ร้านอาหาร และร้านสะดวกซ้ือ ท าให้สะดวกต่อการจบัจ่ายใชส้อย ดา้นปัจจยัดา้นการตลาด 
(Promotion) ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ การท่ีติดต่อ Reception เพื่อเรียก Taxi ตลอด 24 ชัว่โมง  
 

 ผลการทดสอบสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มประชากรตวัอย่างในอ าเภอสามโคก จงัหวดั

ปทุมธานี ท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดการตดัสินใจดา้นสินคา้ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นท าเลท่ีตั้ง 

(Place) ไม่แตกต่างกนั แต่จากขอ้มูลพบว่า รายได/้เดือน ในปัจจยัดา้นการตลาด (Promotion) มีผล
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ต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน ท่ีแตกต่างกัน (0.010( อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : ท่ีพกัอาศยั, การตดัสินใจ, หอ้งเช่า 

 

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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บทน า 

 “ท่ีอยูอ่าศยั” เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยน์อกเหนือจากอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษยจ์ะแสวงหาถ่ินฐานแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีดูมีความมัน่คง และความ
ปลอดภยัสูง เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากท่ีสุด ซ่ึงโดยธรรมชาติท่ีอยู่อาศยัของ
มนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัไปตาม สภาพสังคมเศรษฐกิจ และขนมธรรมเนียมวฒันธรรม สภาพ
ความเป็นอยู่ ตลอดจนถึงอิทธิพลของความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบนัสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้ประชาชนตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพ
ของตนเองมากข้ึน การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัดว้ยตนเองนั้นก็ท าไดไ้ม่สะดวก ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดั
ต่างๆ เช่น ขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาท่ีความไม่สะดวกในการจดัการท่ีอยูอ่าศยัดว้ยตนเอง ตลอดจนท่ีดินท่ีมี
ราคาเพิ่มสูงข้ึน จึงได้เกิดธุรกิจด้านท่ีอยู่อาศยัข้ึน โดยระยะแรกเร่ิมจากเป็นแค่เพียงการจดัสรร
เฉพาะท่ีดิน ต่อมามีการสร้างบ้านข้ึนบนท่ีดินเรียกว่า บ้านจดัสรร แต่ข้อจ ากัดมีมากข้ึนเร่ือยๆ 
โดยเฉพาะขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีดินท่ีมีราคาสูงข้ึน จึงท าให้ธุรกิจท่ีอยู่อาศยัอีกประเภทหน่ึงเพิ่มข้ึนมา 
เรียกวา่ อาคารพกัอาศยัรวม อาคารพกัอาศยัรวมเป็นรูปแบบการก่อสร้างท่ีพกัอาศยั เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเมืองหลวงต่างๆ ซ่ึงจ านวนประชากรมีการขยายตวัอย่าง
รวดเร็วในทุกๆ ปี เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เป็นตน้ ความตอ้งการท่ีดินเพื่ออรองรับการขยายตวัดงักล่าว
มีเพิ่มมากข้ึนทุกเวลาตามการพฒันาของประเทศ ดงันั้น เม่ือจ านวนท่ีดินท่ีมีขอ้จ ากดัจึงท าให้ระดบั
ราคาท่ีดินมีราคาเพิ่งสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว มีผลต่อราคาท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบเก่า ท าให้
ตอ้งเพิ่มราคาสูงข้ึน เช่น บา้นจดัสรรและทาวน์เฮา้ส์ ประกอบกบัปัญหาการจราจรในเมืองหลวง ท่ี
ท าให้การเดินทางเพื่อประกอบภารกิจในแต่ละวนัตอ้งส้ินเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายมาก จึงเป็น
แรงผลักดันให้ประชากรส่วนใหญ่หันมาเปล่ียนแปลงวิธีการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของเมือง สามารถเปล่ียนแปลงต้นทุนต่อหน่วยได้ง่ายข้ึนอยู่กับว่าจะสามารถ
ตอบสนองต่อผูมี้รายไดร้ะดบัใด และใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด 

จากการเล็งเห็นความส าคญัของท่ีอยูอ่าศยั โดยท่ีภายหลงัจากท่ีประเทศไทยไดมี้การเติบโต
ในดา้นธุรกิจท าให้โรงงานอุตสาหกรรม การคา้ และการท่องเท่ียวไดพ้ฒันาขยายตวัออกมาจากเมือง
หลวง มาสู่เขตปริมณฑลโดยรอบและจงัหวดัปทุมธานี ท่ีปัจจุบนัมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนมากยา้ยมาสร้างอยูเ่พื่อหนีจากความวุน่วายและราคาท่ีดินราคาแพงในเมืองหลวงหรือจงัหวดั
กรุงเทพ 
 ในปัจจุบนัในจงัหวดัปทุมธานีนั้น ได้มีการพฒันาแหล่งท่ีอยู่อาศยัเพื่อรองรับคนท่ีมีการ
ขยายจ านวนเพิ่มมากข้ึนตามจ านวนของโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เกิดโครงการต่างๆ ข้ึนมากมาย 
ไม่วา่จะเป็นบา้นจดัสรร คอนโด ทาวน์เฮา้ส์ แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีแรงงานยา้ยเขา้มาอยูใ่นเขต
ปทุมเยอะข้ึน ท าให้เกิดความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัประเภทให้เช่าข้ึน เม่ือพิจารณาปริมาณ อพาทเ์มนท์
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และหอ้งเช่าแลว้ถือวา่มีจ  านวนนอ้ยและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
 จึงได้คิดมีโครงการท่ีจะท าห้องพักรายเดือนในจังหวดัปทุมธานี ในเขตตัวเมือง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชากรท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กบั
กลุ่มลูกคา้ ในราคาท่ีสมเหตุสมผลกบัคุณภาพของตวัห้องพกั ในการศึกษาคร่ึงน้ีจึงตอ้งการท่ีจะมุ่ง
ศึกษาไปถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรในอ าเภอสาม
โคก จงัหวดัปทุมธานี เพื่อท่ีจะไดจ้ดัท าหอ้งเช่าท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูท่ี้ตอ้งการท่ี
พกัอาศยั ในจงัหวดัปทุมธานี 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัราย

เดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได ้

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรในเขตอ าเภอเมืองสาม

โคก จงัหวดัปทุมธานี 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยั คือ ประชากรท่ีท างานหรืออาศยัอยู่ ในเขตอ าเภอเมืองสาม

โคก จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนการตลาดและก าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดพร้อมทั้งตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งแม่นย  า 

 1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาประชากรท่ีอาศยัหรือท างานอยูใ่น อ าเภอ

สามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านสินคา้ (Product), ด้านราคา (Price), ด้าน

ท าเลท่ีตั้ง (Place) และดา้นการตลาด (Promotion) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัราย

เดือนของประชากรในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ เดือนกุมภาพนัธ์ 

2559 จนถึง เดือนมีนาคม 2559 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือน 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

- ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) 
- ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
- ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง (Place) 
- ปัจจยัดา้นการตลาด (Promotion) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจหอ้งเช่ารายเดือน 

 2. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจการลงทุน 

 3. มีฐานขอ้มูลท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชว้างแผนเชิงกลยทุธ์ 

 4. สามารถน าแผนวจิยัไปเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเช่ือ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการ

คน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การเช่า และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการ

ของเขา หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมกาตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ

ซ้ือ ใชสิ้นคา้ และการไดรั้บบริการ 

 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) และบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือน 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1390 
 

 3. สินค้า (Product) ไดแ้ก่ รูปแบบและลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ของห้องเช่าท่ีให้บริการ 
เช่น เป็นอาคารคอนกรีต มีการออกแบบท่ีดูดี ทันสมัย และเหมาะสมต่อการพกัอาศยั มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน ตลอดจนมีการตกแต่งจนถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ 
 4. ราคา (Price) ได้แก่ ราคาของห้องพักรายเดือนท่ีให้เช่า เงินค่าเช่ามัดจ าล่วงหน้า ค่า
ประกนัความเสียหาย ตลอดจนค่าน ้า ค่าไฟ ท่ีมีความเหมาะสมต่อการเลือกเช่าหอ้งพกัอาศยั เป็นตน้ 
 5. สถานที่ (Place) ได้แก่ อยู่ใกล้ระบบขนส่ง สถาบันการศึกษา สถานท่ีท างาน แหล่ง
ชุมชน มีท่ีจอดรถ ง่ายต่อการเขา้ถึง และมีความปลอดภยั เป็นตน้ 
 6. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไดแ้ก่ การลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ 
หรือการติดป้ายตามสถานท่ีต่างๆ ส่วนลด และของแถม เป็นตน้ 
 7. บุคลากร (Employee or Human Resource) ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ พูดจา
ดี ไพเราะ เป็นกนัเองค่อยดูแล ผูท่ี้อยูอ่าศยั เป็นตน้ 
 8. กระบวนการบริการ (Service Process) ได้แก่ การอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าใน
ทุกๆดา้นเช่น การขนยา้ยส่ิงของ การปรับปรุง ดูแลและซ่อมแซม เป็นตน้ 
 9. ห้องเช่ารายเดือน หมายความว่า อาคารท่ีอยู่อาศยัซ่ึงประกอบด้วย ห้องย่อยตั้งแต่ สอง
หอ้งข้ึนไป มีวตัถุประสงคใ์นการใชอ้าคารเพื่อให้เช่าเป็นท่ีพกัอาศยัส าหรับหลายครอบครัว โดยใช้
ทางเขา้ออกอาคารและทางเดินอ่ืนๆ ร่วมกนั แต่จะมีทางเขา้ออกของแต่ละหอ้งยอ่ยเป็นส่วนตวั ทั้งน้ี
ห้องย่อยในอาคารจะคิดค่าเช่าในลกัษณะรายเดือนระยะเวลาเช่าเกิน สามเดือนข้ึนไป เฉพาะพื้นท่ี
หอ้งยอ่ยซ่ึงอาจรวมหรือไม่รวมเคร่ืองใช ้เคร่ืองเรือนในหอ้งนั้นๆ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความตอ้งการและการตดัสินใจเลือกห้องเช่าราย
เดือนของประชากรในเขตปทุมธานี ไดศึ้กษาทฤษฎีแนวความคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
เป็นแนวความคิดในการวจิยัและไดน้ ามาเสนอดงัน้ีคือ 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2534: 34 กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s 
Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปซ่ึงเร่ิมข้ึน
ก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัการซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยกิจกรรม 5 
ขั้นตอนส าคญัคือ 
 1. การรับรู้ปัญหา (Problem or Need Recognition) คือ บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายใน
ของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ 
ความเจบ็ป่วย ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย และความตอ้งการ ท่ีเป็นความปรารถนาอนั
เป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยา 
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 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ การพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนอง
ความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ดงันั้น จึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหา 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคได้
ขอ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือ วธีิการหลงัจากการประเมินผลทางเลือกจะช่วย
ให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นตวัเลือกโดยทัว่ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะ 
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด 
 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) คือ ประสบการณ์เก่ียวกับความ
พอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑท่ี์ไดเ้ลือกซ้ือมาแลว้ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
ทางเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมการตลาด 
 เสรี วงษม์ณฑา (2554:11) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ
หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม
อยา่งถูกตอ้ง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) อ้างถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. (2553:9-10) ได้
กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางการตลาดวา่ เป็นตวั
แปรท่ีสามารถควบคุมได้ในการเลือกซ้ือสินค้าและต้องนามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลกั โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ได้
ผลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั การรับประกนัและบริการ 
 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคา ไดแ้ก่ 
ราคาจ าหน่าย ส่วนลด วธีิการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาช าระเงิน 
 3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลท่ีตั้ งหรือกิจกรรม การ
เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้  าหน่ายและตลาด
เป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาด อาจท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเราเรียกว่าส่วนประสม การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) 
แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 จากแนวคิดของฟิลลิปคอตเลอร์ (PhilipKotler, 2000 : 270-271; อา้งอิงจาก ศิริวรรณและ
คณะ, 2541 : 128 - 129) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้(Stimulus) ท่ี
ท  าให้เกิดความต้องการ ส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (Black’s Box) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer's Response) หรือการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer's Purchase Decision) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พัชรี (2548) การบริหารจัดการของผู ้ประกอบการห้องเช่าท่ีมีต่อพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของลูกจา้งในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า 
อาย ุสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยั ดา้นท าเลท่ีตั้งและ
สภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั ส่วนการศึกษาแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัส่วนท าเลท่ีตั้ง
และสภาพแวดลอ้มและดา้นบริการแตกต่างกนั เพศและอายมีุความสัมพนัธ์กบัส ารวจท่ีพกัอาศยัเพื่อ
เปรียบเทียบส่วนมีความสัมพันธ์กับประเภทท่ีพักอาศัยส่วนอายุ สถานภาพ และรายได้มี
ความสัมพนัธ์กบัจ านวนสมาชิก ส่วนอายุการศึกษาและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัราคาค่าเช่า ส่วน
อายแุละรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการพกัอาศยั 
 รัตนาภรณ์ (2554) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยท าการส ารวจประชากรทั้งหมด 80 ตวัอยา่ง ใชว้ธีิการ
สุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
หอพกัเอกชน แลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนาและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ
โดยหาค่าความถ่ี และค่าอตัราร้อยละ ผลการศึกษาปรากฏว่าปัจจยัทางด้านท าเลท่ีตั้งท่ีนักศึกษา 
ตอ้งการมากท่ีสุดคือ ใกล้สถานศึกษารองลงมาคือ ความใกล้ลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้กบัสถานี
ต ารวจใกลก้บัธนาคาร ตามล าดบั ปัจจยัทางดา้นบริการของหอพกัท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุดคือ 
ร้านอาหาร รองลงมา คือ มินิมาร์ท บริการ ซกั อบ รีด บริการรักษาความปลอดภยั บริการเสริมสวย 
บริการโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ตและท่ีจอดรถ ตามล าดบั ปัจจยัทางดา้นการบริการภายในห้องพกัท่ี
ศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด คือ เตียงนอน รองลงมา คือ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตูเ้ส้ือผา้ บริการโทรศพัท์ โต๊ะ
ท างาน UBC เคร่ืองปรับอากาศ โตะ๊เคร่ืองแป้ง พดัลม ตูเ้ยน็ ส้วมชกัโครก น ้าประปา ตามล าดบั 
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 สรัญญา (2556) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการของนิสิตต่อการ
บริการดา้นหอพกั นิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร และเปรียบเทียบความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการ
ดา้นหอพกันิสิต มหาวิทยาลยันเรศวร จ าแนกตามเพศ และกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นิสิต
ชั้ นปี ท่ี  1 มหาวิทยาลัยน เรศวร จ านวน 400 คน ผู ้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระและการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลการศึกษาพบวา่
นิสิตมีความตอ้งการต่อบริการดา้นหอพกันิสิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่านิสิตมีความตอ้งการดา้นรักษาความปลอดภยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกายภาพ ดา้น
กิจกรรมส่วนดา้นบริการและสวสัดิการมีความตอ้งการน้อยท่ีสุดผลการเปรียบเทียบความตอ้งการ
ของนิสิตท่ีมีเพศ และกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมีความตอ้งการบริการดา้นหอพกันิสิตไม่แตกต่างกนั 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของ
ประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี” ไดด้ าเนินการตามระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ ประชากรทัว่ไปท่ีมีอายุตั้งแต่ 17 ปี ข้ึนไป จ านวน 400 คน ท่ีพกัอาศยัหรือ
ท างานอยูใ่นบริเวณอ าเภอเมืองสามโคก จงัหวดัปทุมธานี  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง โดยคณะผูว้ิจยัจะสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญใน
บริเวณอ าเภอเมืองสามโคก จงัหวดัปทุมธานี โดยใช้ประชากรทั้งหมด 400 คน ในการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามข้ึนเพื่อด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงใช้เวลาการด าเนินงานวิจยัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 จนถึง
เดือนมีนาคม 2559 โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูอ่าศยัในอ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานีและรวบรวมแบบสอบถามกลบัมาเพื่อน าไปประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของ
ประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ให้ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบเพียงข้อเดียวเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ

การศึกษา, อาชีพ และรายได/้เดือน 

 ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของ
ประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ เพื่อสอบถามระดับการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนโดยแบ่งหัวข้อแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือน ดงัน้ี ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product), 
ปัจจยัดา้นราคา (Price), ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง (Place) และปัจจยัดา้นการตลาด (Promotion) โดยใช ้
Rating Scale ดงัน้ี 
5 คะแนน หมายถึง   ระดบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือน มากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง   ระดบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือน มาก 
3 คะแนน  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือน ปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง   ระดบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือน นอ้ย 
1 คะแนน  หมายถึง   ระดบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือน นอ้ยท่ีสุด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดไ้ปตรวจ และให้คะแนนแล้ว น าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทาง
สถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
 1. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ประกอบไปดว้ย  
  1.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถามและระดบัคะแนนการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสาม
โคก จังหวดัปทุมธานี ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
บรรยายสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพื่อ
บรรยายระดับคะแนนการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานี โดยถือเกณฑ ์ดงัน้ี  
 

การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร 

   ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
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   จ านวนระดบั 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั  5 – 1 = 0.80 

         5 

4.21 – 5.00  หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่านอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่านอ้ยท่ีสุด 
 2. สถิติอ้างถึง (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 

  2.1 t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจของตวัแปรอิสระท่ีเป็นข้อมูล

ส่วนบุคคลของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 2 กลุ่ม คือ เพศ 

  2.2 F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจของตวัแปรอิสระท่ีเป็นขอ้มูล

ส่วนบุคคลของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ และรายได/้เดือน 

การรายงานผล 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนของประชากรใน 
อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 400 ชุดผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ และรายได/้เดือน 
 ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของ

ประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี  ได้แก่ ปัจจยัด้านสินคา้ (Product), ปัจจยัดา้นราคา 

(Price), ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง (Place), ปัจจยัดา้นการตลาด (Promotion) 

ผลการวเิคราะห์ห้อมูล 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้/
เดือน 

สรุปการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 241 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 60.2 มีอายุระหวา่ง 21–
30 ปี มีจ  านวน 145 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 36.2 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 227 คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 56.8 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 128 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 32.0 มีรายได/้
เดือน 15,001–20,000 บาท มีจ านวน 137 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 34.2 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้า (Product), ปัจจัยด้านราคา (Price), ปัจจัยด้านท าเล
ทีต่ั้ง (Place), ปัจจัยด้านการตลาด (Promotion) 
  2.1 สรุปการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือน
ของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ดา้นสินคา้ (Product) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.24 
อยู่ในระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด และจากการ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนของประชากร
ใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) การรักษาความปลอดภยั
ดว้ยระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด สามารถติดต่อ Reception และ รปภ. ตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 
4.94 อยู่ในระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด (2) การมีแม่บ้านท าความ
สะอาดภายในบริเวณตัวอาคาร ตลอดวนั มีค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด (3) ขนาดห้องพกั 4x6 ตารางเมตร ห้องน ้ าในตวั มีเฟอร์นิเจอร์หลัก 
ไดแ้ก่ เตียงนอน, ตูเ้ส้ือผา้, โต๊ะเคร่ืองแป้ง, โต๊ะวางทีวี มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด 
  2.2 สรุปการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือน
ของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ดา้นราคา (Price) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.04 อยู่
ในระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมาก และจากการวิเคราะห์เป็น
รายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอ
สามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) ภาพรวมในการตดัสินใจเลือกเช่า
ห้องพกัรายเดือนมีความเหมาะสมต่อราคาท่ีได้ก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ีย 4.63 อยู่ในระดบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด (2) ราคาอยูท่ี่ ราคา 4,001–4,500 บาท (ไม่รวมค่าน ้ า – ค่า
ไฟ( ลกัษณะเป็นห้องแอร์+พดัลม, เคร่ืองท าน ้ าอุ่น, มีระเบียง, ชั้น 3-4 มีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด (3) ราคาอยูท่ี่ ราคา 3,501–4,000 บาท (ไม่รวม
ค่าน ้ า–ค่าไฟ( ลกัษณะเป็นห้องแอร์+พดัลม, มีระเบียง, ชั้น 2-3 มีค่าเฉล่ีย 3.84 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามาก 
  2.3 สรุปการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือน
ของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Place) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.62 
อยู่ในระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด และจากการ
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วเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนของประชากร
ใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) อาคารห้องพกัตั้งอยูใ่กล ้
ตลาด ร้านอาหาร และร้านสะดวกซ้ือ (7-11) สะดวกต่อการจบัจ่ายใช้สอยมีค่าเฉล่ีย 4.92 อยู่ใน
ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (2) สถานท่ีท่ีมีไฟฟ้า
สว่างตลอดทั้งตรอกซอย ผูค้นพลุกพล่าน ลดความเส่ียงต่อการถูกโจรกรรมมีค่าเฉล่ีย 4.89 อยู่ใน
ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (3) อาคารห้องพกัตั้งอยู่
ใจกลางเมืองปทุมธานี มีรถโดยสารสาธารณะบริการ สะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 4.50 อยูใ่น
ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนมากท่ีสุด 
  2.4 สรุปการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือน
ของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการตลาด (Promotion) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
4.28 อยู่ในระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด และจากการ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนของประชากร
ใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดับ ได้แก่ (1) การติดต่อ Reception 
บริการเรียกรถแท็กซ่ี ตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 4.69 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (2) การบริการเคร่ืองซกัผา้, ตูน้ ้ าด่ืม (หยอดเหรียญ(, ท่ีจอดรถฟรี 
มีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (3) 
ห้องพกัพร้อมบริการสามารถเขา้พกัอาศยัไดโ้ดยไม่ตอ้งจองห้องล่วงหนา้ เม่ือวางเงินมดัจ า และท า
สัญญาเช่าและเร่ืองการต่อสัญญาเช่าเม่ือต่อสัญญาเช่าห้องพกัต่ออีก 1 ปี คืนเงินมดัจ า 1 เดือน (ไม่
รวมค่าเสียหายภายในห้องพกัเม่ือยา้ยออก( มีค่าเฉล่ีย 4.09 อยู่ในระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนมาก 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจ ดา้น
สินคา้ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Place) ดา้นการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจ ดา้น
สินคา้ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Place) ดา้นการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัท าให้เกิดการ
ตัดสินใจ ด้านสินค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านท าเลท่ีตั้ ง (Place) และด้านการตลาด 
(Promotion) ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจ 
ด้านสินคา้ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านท าเลท่ีตั้ ง (Place) และด้านการตลาด (Promotion) ไม่
แตกต่างกนั 
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 สรุปผลการทดสอบสอบสมมติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได/้เดือนท่ีต่างกนัท าให้เกิด
การตดัสินใจ ดา้นสินคา้ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Place) ไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได/้เดือนท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจ ดา้นการตลาด (Promotion) ท่ีแตกต่างกนั 
จากการวเิคราะห์ พบวา่ แตกต่างกนัคือกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท 
อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดับแยก
ออกเป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านสินค้า (Product) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ได้แก่ (1) การรักษาความปลอดภยัด้วยระบบคียก์าร์ด กล้องวงจรปิด 
สามารถติดต่อ Reception และ รปภ. ตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 4.94 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด (2) การมีแม่บา้นท าความสะอาดภายในบริเวณตวัอาคาร ตลอด
วนั มีค่าเฉล่ีย 4.46 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด (3) ขนาดห้องพกั 
4x6 ตารางเมตร ห้องน ้ าในตวั มีเฟอร์นิเจอร์หลกั ได้แก่ เตียงนอน, ตูเ้ส้ือผา้, โต๊ะเคร่ืองแป้ง, โต๊ะ
วางทีว ีมีค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด 
 2. ด้านราคา (Price) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมาก และจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท่ีส่งผล
มากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) ภาพรวมในการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมีความเหมาะสมต่อ
ราคาท่ีไดก้ าหนดไว ้มีค่าเฉล่ีย 4.63 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามากท่ีสุด 
(2) ราคาอยูท่ี่ ราคา 4,001–4,500 บาท (ไม่รวมค่าน ้ า–ค่าไฟ( ลกัษณะเป็นห้องแอร์+พดัลม, เคร่ืองท า
น ้าอุ่น, มีระเบียง, ชั้น 3-4 มีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามาก
ท่ีสุด (3) ราคาอยู่ท่ี ราคา 3,501–4,000 บาท (ไม่รวมค่าน ้ า–ค่าไฟ( ลกัษณะเป็นห้องแอร์+พดัลม, มี
ระเบียง, ชั้น 2-3 มีค่าเฉล่ีย 3.84 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่ามาก 
 3. ด้านท าเลที่ตั้ง (Place) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.62 อยู่ในระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) อาคารห้องพกัตั้งอยูใ่กล ้ตลาด ร้านอาหาร และร้านสะดวกซ้ือ 
(7-11) สะดวกต่อการจบัจ่ายใช้สอยมีค่าเฉล่ีย 4.92 อยู่ในระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (2) สถานท่ีท่ีมีไฟฟ้าสว่างตลอดทั้งตรอกซอย ผูค้นพลุกพล่าน 
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ลดความเส่ียงต่อการถูกโจรกรรมมีค่าเฉล่ีย 4.89 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
เช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (3) อาคารห้องพกัตั้งอยูใ่จกลางเมืองปทุมธานี มีรถโดยสารสาธารณะ
บริการ สะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 4.50 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า
หอ้งพกัรายเดือนมากท่ีสุด 
 4. ด้านการตลาด (Promotion) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนของประชากรใน อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) การติดต่อ Reception บริการเรียกรถแท็กซ่ี ตลอด 24 ชัว่โมง มี

ค่าเฉล่ีย 4.69 อยู่ในระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (2) 

การบริการเคร่ืองซกัผา้, ตูน้ ้ าด่ืม (หยอดเหรียญ(, ท่ีจอดรถฟรี มีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนมากท่ีสุด (3) ห้องพกัพร้อมบริการสามารถเขา้พกั

อาศยัไดโ้ดยไม่ตอ้งจองห้องล่วงหนา้ เม่ือวางเงินมดัจ า และท าสัญญาเช่าและเร่ืองการต่อสัญญาเช่า

เม่ือต่อสัญญาเช่าห้องพกัต่ออีก 1 ปี คืนเงินมดัจ า 1 เดือน (ไม่รวมค่าเสียหายภายในห้องพกัเม่ือยา้ย

ออก( มีค่าเฉล่ีย 4.09 อยูใ่นระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัรายเดือนมาก 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเอเช่าห้องพกัรายเดือน” สามารถ

น าประยกุตใ์ชก้บัผูส้นใจท่ีจะประกอบธุรกิจหอ้งเช่ารายเดือนได ้ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้งด้านสินคา้ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านท าเลท่ีตั้ง (Place) 

ดา้นการตลาด (Promotion) ให้เหมาะสมกบัเวลานั้นๆเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มาก

ท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาพฤติกรรมการเช่าห้องพกัในเขตอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบกบัการเช่าห้องพกัในอ าเภอ

สามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

 2. ศึกษาพฤติกรรมการเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทอ่ืน เช่น คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเมน้ท์ท่ี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการของลูกคา้ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มคน 
ช่วงอายุ 18–50 ปี ในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING DECISION TO BUY THE PRODUCT THROUGH ONLINE 
OF PEOPLE 18-50 YEARS OLD IN BANGKOK 

 

เทยีนไท  ขาวข า, สุพชิญา  แก้วบางกะพ้อม 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

พฒัน์  พสิิษฐเกษม 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต  

  
บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์ของ

กลุ่มคน 18-35 ปีและ 36-50 ปี ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลและส่ือ

ออนไลน์ใดท่ีมีต่อผลการพฤติกรรมเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ  เก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้  แบบสอบถามกบัผูท่ี้เคยซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ใน

กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง แต่ละปัจจยั

ส่วนบุคคลว่า มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากน้อยเพียงใดโดยผูต้อบ

แบบสอบถามทุกคนเคยซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์   

ผลวิจยัพบวา่ ด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอาย ุ

18-35 ปี ในระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ท่ี  10,000-20,000 บาทต่อเดือน มีอาชีพ

พนักงานเอกชน และด้านพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านส่ือออนไลน์ เวลาส่วน

ใหญ่ท่ีใช้เลือกซ้ือนอ้ยกว่า 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง ใช้ส่ือกลางในการซ้ือสินคา้มากท่ีสุดคือ Facebook IG 

Lazada ตามล าดับ มีการเลือกซ้ือสินค้าประเภทแฟชั่นมากท่ีสุด  เหตุผลท่ีเลือกใช้ช่องทางส่ือ

ออนไลน์ในการเลือกซ้ือเพราะแบรนด์สินคา้มีให้เลือกหลากหลาย ราคาถูกกวา่ตามทอ้งตลาด และ

ยงัประหยดัค่าเดินทางไปซ้ือตามห้างตามล าดบั ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อทุกเดือนโดยซ้ือส้ินคา้

เพียงคร้ังละ 1-2 ช้ินและการเลือกซ้ือแต่ละคร้ังใช้งบประมาน 500-1,000 บาท และระดบัความ

คิดเห็นท่ีมีต่อองคป์ระกอบของส่ือออนไลน์ 
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 ด้านการแสดงข้อมูลและเนือ้หาพบวา่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.87 อยูใ่นระดบัมากและจาก

การวิเคราะห์เป็นรายขอ้ความคิดเห็นท่ีส่งผลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรายละเอียดของ

สินค้าด้านความน่าสนใจหน้าเว็บพบว่าและจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าโดยภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย 3.72 อยู่ในระดับมากและจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อความคิดเห็นท่ีมีต่อ ด้านความ

น่าสนใจหนา้เวบ็ท่ีส่งผลมากท่ีสุด ช่องทางท่ีหลากหลายและความสะดวกในการช าระค่าสินคา้ 

ค าส าคัญ : ร้านคา้ออนไลน์, การตดัสินใจ 

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 10,000-

20,000 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 
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บทน า 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนัอย่าง

มาก ไม่วา่จะเป็นการติดต่อส่ือสารทางการโฆษณา การส่งถ่ายขอ้มูล ความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ 

จึงอาจกล่าวไดว้า่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึง ท่ีจ  าเป็นส าหรับวถีิการด าเนินชีวิต

ของคนในยุคปัจจุบนั การบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในประเทศไทย

และมีแนวโนม้การเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากวิถีชีวิตของผูค้นไดป้รับเปล่ียนไปจากอดีต 

โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น หรือกลุ่มคนท างานซ่ึงมีช่วงอายุระหว่าง 18-50 ปี ท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่กับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกิจ การคน้ควา้หาความรู้หรือเพื่อความบนัเทิงต่างๆ ท่ี

สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็วจากทุกมุมโลก เม่ือมีผูส้นใจในเร่ืองเดียวกนัเป็นจ านวนมาก จึงเกิด

การรวมตวั และจดักิจกรรมร่วมกนัในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท าให้เกิด เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อใช้

เป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ท่ีสามารถเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ สู่สาธารณะหรือเฉพาะกลุ่มสมาชิกได้

ความตอ้งการ อีกทั้งยงัมีเปิดกวา้ง ความสะดวก และรวดเร็ว ในการส่ือสารทางการตลาด (2552) 

ไพเราะ เลิศวริาม 

 โดยปัจจุบนั พบว่า มีการท าโฆษณาทางการตลาด หรือ จ าหน่ายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ 

เป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก ช่องทางการตลาด มีหลากหลายช่องทาง ทั้ งผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line กบัผา่นทางเวบ็ไซต ์เช่น Zolora, Lazada, Alibaba Express 

เป็นตน้ แต่ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์จะแตกต่างตรงท่ีสามารถโตต้อบปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็วกว่าทางเวบ็ไซต์ นั่นคือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ โดยในการบริหารการตลาด

นั้น ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งท าให้ความส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีความ

หลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการ

แข่งขนัทางธุรกิจ (2553) กิตติ สิริพลัลภ 

 ดังนั้ นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นและปัจจัยท่ีส าคัญในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  และพฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในท าตลาดออนไลน์ 
หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีก าลังได้รับความนิยม และเพื่อความประสบความส าเร็จของผู ้
ประกอบธุรกิจและนกัการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ และตรงตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลส่ือออนไลน์ใดท่ีมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดของกลุ่มคนช่วงอาย ุ18–50 ปี ในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ศึกษาพฤติกรรมการใชง้านและการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มคนช่วง

อายตุั้งแต่ 18-50 ปี 

 2. เก็บขอ้มูลวิจยัผ่านแบบสอบถามทางออนไลน์ 200 ชุด และการแจกแบบสอบถาม 200 

ชุด 

 3. ก าหนดเวลาการเก็บขอ้มูลวจิยั 15 วนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1-15 มีนาคม 2559 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม  

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

 

ระดบัความคิดเห็น 

- ด้ าน ก ารแส ด งข้อ มู ล แล ะ
เน้ือหา 

- ดา้นความน่าสนใจหนา้เวบ็ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางหรือขอ้เสนอแนะในการพฒันาการบริการของผูป้ระกอบธุรกิจทาง

ออนไลน์และผูส้นใจในธุรกิจประเภทน้ีใหถู้กและเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการผูบ้ริโภค 

 2. เป็นประโยชน์กบัหน่วยงานราชการสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันา ปรับปรุงและ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือสินคา้ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือ การซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยส่งขอ้มูล

ดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น Internet ถา้ผูใ้ช้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ มือถือ 

และเป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็สามารถท าการคา้ผา่นระบบเครือข่ายได ้

 2. ร้านค้าออนไลน์ (Shop Online) คือ ร้านค้าท่ีมีเว็บไซต์จ  าหน่ายสินคา้และบริการผ่าน
ช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการจดัการระบบท่ีเป็นมาตรฐานเขา้ใจได้ทัว่โลกท าให้เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดจ้  านวนมากและหลากหลาย 
 3. Generation X คือ กลุ่มคนท่ีอายุ 36-50 ปี มีลกัษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ตอ้ง
เป็นทางการให้ความ ส าคญักบัเร่ืองความสมดุลระหวา่งงานกบัครอบครัว มีแนวคิดและการท างาน
ในลกัษณะรู้ทุกอยา่งท าทุกอยา่งไดเ้พียงล าพงั ไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกวา้ง พร้อมรับฟังขอ้ติติง 
เพื่อการปรับปรุงและ พฒันาตนเอง ในดา้นการใชจ่้ายเงินนั้น มีความรอบคอบในการใชจ่้ายเงินตรา
มาก จดัวา่เป็นกลุ่มท่ีใชเ้งินเป็น อะไรท่ีไม่จ  าเป็นจริงๆก็ไม่ซ้ือ แต่อะไรท่ีจ าเป็น ถึงจะแพงแค่ไหน 
ก็ควกัเงินจ่ายไดโ้ดยไม่ลงัเลและเพราะความระมดัระวงัในการจดัการรายรับรายจ่ายนั้น 
 4. Generation Y คือ กลุ่มคนอายุตั้งแต่ 18–35 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดมาพร้อมกบัความสงสัย 
เป็นรุ่นลูกของ gen X และมีปู่ยา่ตายายเป็น gen B เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเกิดมาดว้ยความเพียบพร้อม 
และความสับสน เป็นช่วงท่ีวิวฒันาการดา้นเทคโนยีเร่ิมเขา้มา และพฒันาข้ึนเร่ือยๆ จากรุ่นแรกๆ ท่ี
ไดใ้ช้ คอมพิวเตอร์ แต่เม่ือเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมีมากข้ึน ท าให้ราคาเร่ิมถูกลงจนปัจจุบนัใครๆ 
ต่างก็ครอบครองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือถือ สมาร์ทโฟน โทรทศัน์ 
ฯลฯ ไดอ้ยา่งง่ายดายข้ึน ดงันั้นคน Gen Y จึงเกิดมาพร้อมกบัยคุเทคโนโลยท่ีีเพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์
ไอทีและอินเตอร์เน็ต เขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดง่้ายและรวดเร็ว 
 5. การแสดงข้อมูลและเน้ือหาหน้าเว็บไซต์ คือ ขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมดท่ีผูป้ระกอบการขาย
สินคา้ออนไลน์ตอ้งการจะส่ือสารมายงัผูบ้ริโภค เช่น ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้, 
ขอ้มูลแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพของสินคา้, ขอ้มูลช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบั
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ขั้นตอนการช าระเงินและรวมไปถึงข้อมูลแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) เช่น การลดราคา การแจกของแถม เป็นตน้ 
 6. ความน่าสนใจหน้าเว็บไซต์ คือ การส่ือสารของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ออนไลน์
ส่งผ่านไปยงัผูบ้ริโภคโดยใช้การส่ือสาร เช่น รูปแบบหรือภาพลกัษณ์หน้าเว็บไซต์, รูปภาพของ
สินคา้ในขณะใช้งานและรวมไปถึงการแชร์หรือถูกใจจ านวนมากๆในรูปหรือโพสจากลูกคา้ท่ีเคย
บริการ ซ่ึงจะท าใหร้้านมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  1. แนวคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ 
  2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  3. แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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 1. แนวคิดเกีย่วกบัเจเนอเรช่ัน 

 สังคมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละยคุแต่ละสมยัส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวติของผูค้นในสมยั

นั้นๆ แตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ ผูค้นท่ีเจริญเติบโตภายใตส้ภาพแวดลอ้มอย่างหน่ึง ก็จะได้รับ

การปลูกฝังความคิด ความเช่ือ และค่านิยม ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นพฤติกรรมในรูปแบบหน่ึง ส่งผล

ท าให้คนรุ่นหน่ึงของสังคมมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจากคนอีกรุ่นหน่ึงอย่างชัดเจน 

(Billingham, 2007) คุณลกัษณะท่ีคนในแต่ละรุ่นของสังคมมีร่วมกนัน้ีเอง ท าให้นกัวิชาการสามารถ

แบ่งผูค้นในแต่ละยุคสมยัออกเป็นเจเนอเรชั่น (Generation) ต่างๆ เช่น เบบ้ีบูมเมอร์, เจเนอเรชั่น

เอ็กซ์, เจเนอเรชัน่วาย เจเนอเรชัน่แซด เป็นตน้ โดยงานวิจยัคร้ังน้ี เลือกศึกษาพฤติกรรมของเจเนอ

เรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย ในฐานะท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัทางการตลาด (Van den Bergh 

& Behrer, 2011) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  1.1 เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X) 

 การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัประชากรเจเนอเรชัน่ต่างๆ ในสังคมนั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจนิยาม ความหมาย ตลอดจนท่ีมาของการเรียกช่ือแต่ละเจเนอ

เรชัน่ ดงัเช่นการเรียกประชากรกลุ่มหน่ึงวา่เจเนอเรชัน่เอก็ซ์นั้น O'Brien (2010) ไดอ้ธิบายไวว้า่เป็น

ค าท่ีใชเ้รียกกลุ่มคนท่ีเกิดอยูใ่นช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1966 – 1980 เป็นผูท่ี้เกิดในช่วงหลงัจากการเกิด
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ของเบบ้ีบูมเมอร์ (Baby boomers) โดยจะเรียกคนท่ีเกิดอยูใ่นรุ่นเจเนอเรชัน่เอ็กซ์น้ีวา่ เจนเอ็กเซอร์ 

(Gen Xers) บา้งก็ถูกเรียกวา่ เบบ้ีบสัท์เจเนอเรชัน่ (Baby bust generation) อนัเน่ืองมาจากการลดลง

อยา่งมากของอตัราการเกิดของประชากรโลกนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นตน้มานัน่เอง สอดคลอ้งกบั

การอธิบายของ Zimmerman (2011) ท่ีระบุไวว้า่ ผูท่ี้เป็นสมาชิกของเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ คือ ผูท่ี้เกิดอยู่

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1964–1981 ซ่ึงเหตุท่ีใช้ช่วงปีน้ีเป็นเกณฑ์ก็เพราะจะสังเกตได้ว่าผูค้นท่ีเกิด

ในช่วงปีน้ีมีคุณลกัษณะ รูปแบบการใชชี้วิต และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้า

และคนรุ่นหลงัอยา่งชดัเจน 

 เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ถือไดว้า่ เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโตข้ึนท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมมีการ

แข่งขันกันอย่างรุนแรง ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน ทั้ งการพยายามหางานท า ความ

ขยนัหมัน่เพียร การท างานอยา่งหนกั ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของตนนัน่เอง ทั้ง

ยงัรักท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และทกัษะใหม่ๆ ตลอดจนตอ้งการการตอบสนองแบบทนัที ไม่ชอบการ

รอคอย (Loretto, 2011) ส าหรับคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ในประเทศไทยนั้ น ศรีกัญญา 

มงคลศิริ (2548) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตของเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ และสรุปวา่เจ

เนอเรชัน่เอ็กซ์มีลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัและแตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่หลายประการไดแ้ก่  ข้ีเกียจ, 

รักอิสระ, รักการเป็นเจา้ของกิจการ, หลงใหลเทคโนโลยี, ห่วงใยสุขภาพให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูก, 

หลงใหลในตราสินค้าและมีก าลังซ้ือ (ศรีกัญญา มงคลศิริ 2548) ส าหรับประเทศไทยนั้ น มี

ประชากรอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ประมาณ 16 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 25% ของประชากร

ทั้งหมด (National Master, 2553) 

  1.2 เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y)  

  เจเนอเรชั่นวายว่า หมายถึง กลุ่มคนท่ี เกิดในช่วงปี  ค.ศ. 1981 – 2000 ส่วน 

Reynolds (2005) อธิบายว่า เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 ซ่ึง

การแบ่งกลุ่มประชากรตามช่วงอายุนั้นเป็นเกณฑ์ท่ีนกัวิชาการอเมริกนันิยมใช ้แต่การใช้เกณฑ์น้ีก็

ไดแ้พร่หลายไปทัว่โลก รวมทั้งในประเทศไทยดว้ย (พสุ เดชะรินทร์, 2551) โดยสรุป เจเนอเรชั่น

วายจึงหมายถึงประชากรท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 – 1996 หรือระหว่าง พ.ศ. 2524–2539 อัน

เน่ืองมาจากเป็นช่วงท่ีวิทยาการต่างๆ เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างชัดเจน มีการคิดค้นอุปกรณ์

เทคโนโลยสีมยัใหม่มากมาย เกิดส่ือรูปแบบใหม่ชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัใน
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สังคม โดยเจเนอเรชัน่วายส่วนใหญ่นบัเป็นคนรุ่นลูกของเบบ้ีบูมเมอร์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ

เนอเรชัน่เอก็ซ์นัน่เอง(Miller และ Washington 2008) 

 ในดา้นลกัษณะเฉพาะของเจเนอเรชัน่วายนั้น Yarrow และ O’Donnell (2009) ไดก้ล่าวไว้

วา่ เน่ืองจากเจเนอเรชัน่วายเกิดในยคุท่ีเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีการพฒันาอยา่งสูง 

จนเรียกได้ว่าคนเหล่าน้ีอาศยัอยู่ในโลกดิจิทลั (Digital world) จึงท าให้เจเนอเรชั่นวายมีลกัษณะ

เฉพาะท่ีแตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ โดยมีลกัษณะเด่น 4 ประการ ไดแ้ก่ มีความมัน่ใจในตวัเอง

สูงมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม มกัประเมินทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ และตอ้งการความ

รวดเร็วสอดคล้องกับ  Herbison และ Boseman (2009) ท่ี ได้กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายมีความ

ทะเยอทะยานและเป็นตวัของตวัเองสูงมาก เพราะเติบโตมาท่ามกลางการแข่งขนัทั้งทางเศรษฐกิจ

และทางการศึกษา นอกจากน้ี ยงัเป็นกลุ่มคนท่ีตอ้งการพูดคุยส่ือสารกบัเพื่อนอยูต่ลอดเวลาผา่นการ

ใช้เทคโนโลยีอยา่งเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม่เพื่อส่ง

ขอ้ความถึงกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คนกลุ่มดงักล่าวเป็นคนท่ีเปิดรับและช่ืนชอบการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆมากกวา่การพูดคุยกนัแบบตวัต่อตวัหรือผา่นการพูดคุยทางโทรศพัทมื์อถือ และเน่ืองจากเจเนอ

เรชัน่วายถือเป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ จึงท าให้มีลกัษณะความเป็นวตัถุนิยม (Materialism) ท่ี

คลา้ยกนั ทั้งน้ีเพราะเป็นกลุ่มคนท่ีเติบโตมาพร้อมกบัพฒันาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงส่งผลให้เจเนอเรชัน่วายมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัทัว่โลก (Stock, 2008) ส าหรับเจ

เนอเรชัน่วาย (Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation) ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบนัมีประชากร

ไทยอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นน้ีประมาณ 10 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 16 % ของประชากรทั้ งหมด 

(National Master, 2553) 

 2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior( เป็นการคน้หา

หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ

พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์

การตลาด (Marketing Strategy( ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย

นักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าท่ีเขาจะเสนอนั้ น  ใครคือผูบ้ริโภค (Who?( ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

(What?( ท าไมจึงซ้ือ (Why?( ซ้ือยา่งไร (How?(  ซ้ือเม่ือไร (When?( ซ้ือท่ีไหน (Where?( ซ้ือและใช้
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บ่อยคร้ังเพียงใด (How often( รวมทั้ งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อค้นหาค าตอบ 7 

ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7O ซ่ึงประกอบด้วย 

OCCUPANT, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLET แ ล ะ 

OPERATION ให้สอดคลอ้งกบัค าตอบท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค แสดงการประยกุตใ์ช ้7O ของ

กลุ่มเป้าหมายและค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแสดงค าถาม 7 ค าถามซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ,2550( 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย  ทางด้าน

ประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์จิตวทิยาและพฤติกรรมศาสตร์ 

 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจาผลิตภณัฑ ์ ก็คือ

ตอ้งกการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 

 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ผูบ้ริโภคซ้ือ

สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาด้านร่างกายและจิตวิทยาซ่ึงต้องศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 

 4.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ  

ท่ีมีอธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิมผูมี้อิทธิพลผูต้ดัสินใจซ้ือผูซ้ื้อและ

ผูใ้ช ้

 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ  เช่นช่วงเดือนไหน

ของปีหรือช่วงฤดูกาลไหนของปีช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนัโอกาสพิเศษหรือเทศกาล

วนัส าคญัต่างๆ 

 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท า

การซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของช า 

 7. ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ  

ประกอบด้วยการรับรู้ปัญหาการคา้หาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจซ้ือความรูสึก

ภายหลงัการซ้ือ 
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 ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่มคนช่วงอายุ 18-50 ปี ใน

กรุงเทพมหานครนั้น ผูศึ้กษาได้น าแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี

ประกอบไปดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร เขา้มาใชเ้พื่อศึกษาดู

ว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนวยั 18-50 ปีน้ี มีลกัษณะเป็นอย่างไร และ

น ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวความคิด รวมไปถึงการออกแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย 

 3. แนวคิดเกีย่วกบัพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
  3.1 ความส าคญัของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

  เน่ืองจากอตัราการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตและการเพิ่มข้ึนของเวบ็ไซต์ิทาง

ธุรกิจท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ท าให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทาง

การตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรงอย่าง

รวดเร็ว ไร้ขีดจ ากดั ของเร่ืองเวลาและสถานท่ี การแข่งขนัทางการคา้เสรีและระหวา่งประเทศท่ีตอ้ง

แข่งขันและชิงความได้เปรียบกันท่ี ความเร็ว ทั้ งการน าเสนอสินค้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มี

ความส าคญัอยา่งยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ (ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2549, ออนไลน์( 

  3.2 กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2549, ออนไลน์( 

กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนท่ีส าคญัพื้นฐานอยู ่5 

ขั้นตอน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  1. การค้นหาข้อมูล ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของการซ้ือสินค้าเป็นการค้นหาข้อมูล

สินคา้ท่ีตอ้งการ แล้วน าขอ้มูลแต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั โดยใช้เว็บไซต์ท่ีนิยม หรือ 

Search Engines  เช่น http://www.google.com เป็นตน้ 
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  2. การสั่งซ้ือสินคา้ เม่ือลูกคา้เลือกสินคา้ท่ีตอ้งการแลว้ จะน ารายการท่ีตอ้งการเขา้

สู่ระบบตะกร้า และจะมีการค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนรายการและ

ปริมาณท่ีสั่งได ้

  3. การช าระเงิน เม่ือลูกค้าตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ีต้องการ ในขั้นถัดมาจะเป็นการ

ก าหนดวธีิการช าระเงิน ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของลูกคา้วา่จะเลือกวธีิไหน 

  4. การส่งมอบสินคา้ เม่ือลูกคา้ก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเขา้สู่วิธี

เลือกส่งสินคา้ ซ่ึงการส่งมอบสินคา้อาจจดัส่งให้ลูกคา้โดยตรง การใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ 

หรือส่งมอบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็นตน้ 

  5. การให้บริการหลงัการขาย หลงัจากเสร็จส้ินการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง  ร้านคา้

ตอ้งมีบริการหลงัการขายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นติดต่อกบัลูกคา้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เช่น อีเมล ์และเวบ็บอร์ด 

 4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชนนิกานต ์จุลมกร (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

อินเตอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นปี  ภาควิชา รายรับเฉล่ียต่อเดือน และ

ค าถามว่า ตลอดระยะเวลาท่ีท่านศึกษาอยู่ในสถานบันอุดมศึกษาท่าเคยสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตหรือไม่ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตของนิสิต

ระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

และด้านส่งเสริมการขาย  แลหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ตไดแ้ก่  ท่าใช้อินเตอร์เน็ตมานานเท่าใด ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเฉล่ียคร้ังละก่ีนาที ในหน่ึง

สัปดาห์ท่าใชอิ้นเตอร์เน็ตประมาณก่ีคร้ัง ส่วนใหญ่ท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตเวลาใดมากท่ีสุด และท่านใช้

อินเตอร์เน็ตเพื่ออะไรและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ต  ส่วนการ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลเพียงอยา่งเดียวคือ ภาควิชาท่ีไม่มีความสัมพนัธ์

กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต  มีปัจจยัเก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เน็ตเพียงด้านเดียวคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของระดับความส าคญั
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เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนัในทุกดา้น นิสิตท่ี

มีรายรับเฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั ในด้านผลิตภณัฑ์ นิสิตท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียคร้ังละก่ี

นาทีต่างกนัมีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่น

อินเตอร์เน็ตแตกต่างกนัในดา้นราคา 

 เขมขวญั สุดดี (2557( ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคชาวไทยต่อการ
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเฟซบุ๊ก เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเฟซบุ๊กจ านวน 400 
ราย ผลวิจยัพบวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพและ
ปริมณฑล มีประสบการณ์การซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเฟซบุ๊ก โดยใชง้านเฟซบุก๊ผา่น Smart Mobile ใช้
ในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ เวลา 20.01-24.00 น. มากท่ีสุด  คา้หาแฟนเพจเส้ือผา้แฟช่นจากเวบ็ไซต์
เส้ือผา้ เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ชุด 
เดรส  และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ ต่อคร้ังประมาน 501-800 บาท ผูบ้ริโภครับรู้ถึง
ความตอ้งการ โดยเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ เม่ือมีดีไซน์ใหม่มากท่ีสุด ใชว้ิธีหาขอ้มูลเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจดว้ยการคา้หาขอ้มูลจากการคา้หาผา่นเวบ็ไซต ์ซ่ึงส่ือออนไลน์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นมากท่ีสุด ดา้นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดในปัจจยั
ยอ่ยแต่ละดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ดีไซน์ของเส้ือผา้แฟชัน่ ดา้นราคา คือแสดงขอ้มูล
ชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ มีสินคา้พร้อมส่งทนัที และดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ 
การปรับเปล่ียนคืนสินคา้ 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลโดยวิธีการส ารวจ  ซ่ึงใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาหาความสัมพนัธ์

กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของ

คนในกรุงเทพฯ ในช่วงอายุ 18–50 ปี และจดัเรียงล าดบัความส าคญัและวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้แลว้น าผลท่ีไดม้าสรุปผล 

ประชากร 

 ประชากร คือ ผูท่ี้เคยซ้ือบริการธุรกิจขายสินคา้และบริการผา่นออนไลน์ อายุตั้งแต่ 18 ถึง 

50 ปีซ่ึงไม่ทราบ จ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่าง 

1. กรณีไม่ทราบจ านวนปะชากร 

 ใชสู้ตรของ W.G.cochran 

    

 n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 p = สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่มสามารถน าค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้

 z = ความมัน่ใจท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

มีค่าเท่ากบั 1.96 (มัน่ใจ 95%)  

 p = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มเกิดข้ึนได ้

 จะได ้n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385  

เพราะฉะนั้นจึงก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ีเท่ากบั 400 จ านวน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน

เองจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุ การศึกษา 

อาชีพและรายได ้จ านวน 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีผ่านมาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจซ้ือสินคา้ จ านวน 7 

ขอ้  

 ส่วนท่ี 3 ค  าถามเพื่อประเมินระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อขอ้มูลและเน้ือหาธุรกิจขาย

สินคา้และขอ้มูลความน่าสนใจหนา้เวบ็ จ  านวน 20 ขอ้ 

 

 

https://sites.google.com/site/bbnmonsl/khnad-khxng-klum-tawxyang/%E0%B8%A2.png?attredirects=0
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ ไปท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูว้จิยัเลือกแบบเจาะจงเฉพาะคนท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน ์

 3. ผู ้วิจ ัย เลือกใช้วิ ธีการท าแบบสอบถาม  โดยท าการส่งทางออนไลน์  และ แจก

แบบสอบถามตามพื้นท่ีโดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ 1-15 มีนาคม 2559 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือแบบสอบถามไดผ้า่นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยั

จึงท าการลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปขั้นตอน มีดงัน้ี 

 1. แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา ผู ้วิจ ัยจะน ามาตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. ค่าร้อยละ (Percentage( ใช้วิเคราะห์และอธิบายตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ รวมทั้ งตัวแปรทางด้าน

พฤติกรรม 

 3. ค่าเฉล่ีย (Mean( และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation( ใชว้ิเคราะห์และอธิบาย

ตวัแปรเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายสินคา้และบริการผา่นออนไลน์    

การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร  ดงัน้ี 

 ช่วงคะแนน   = คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 

     จ านวนระดบั 

 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั       5  -  1   =  0.80 

              5 
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จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย  4.21–5.00 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.40–4.20 หมายถึง   ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.6 –3.40 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.81–2.60 หมายถึง   ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00–1.80 หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด   

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า   ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 261 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3มีอายุ 18- 35ปี จ านวน 

321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 มี

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชนจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 56. และมีรายได้อยู่ท่ี 10,000-20,000

บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุด  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉล่ียเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางส่ือออนไลน์ในแต่ละคร้ังน้อย

กวา่ 1 ชม.จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ48.5 โดยเลือกใช้ส่ือออนไลน์ในการเลือกซ้ือสินคา้มาก

ท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ (1) Facebook จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8, (2) Instagram จ านวน 211 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 และ(3) Lazada จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ตามล าดบั สินคา้ท่ีเคย

ซ้ือผา่นทางส่ือออนไลน์ส่วนใหญ่เป็น สินคา้แฟชัน่จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลองมา

คือคือ สินคา้สุขภาพและความงาม จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ สินคา้ประเภทการ

ท่องเท่ียวจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และสาเหตุในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางส่ือออนไลน์

มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) แบรนด์สินคา้มีให้เลือกหลากหลายและราคาถูกกวา่ คิดเป็นร้อย

ละ 49.3 ,(2)สะดวกสามารถเปิดหน้าร้านได้หลายหน้าคิดเป็นร้อยละ 49.0 และ (3) ประหยดัค่า

เดินทางไปซ้ือตามห้างคิดเป็นร้อยละ 39.3 และความบ่อยการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ส่วน

ใหญ่ไม่ไดซ้ื้อทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ 60.3 ปริมาณการซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ต่อคร้ังพบวา่ส่วน

ใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ 1 ช้ินต่อหน่ึงคร้ัง และ งบประมาณแต่ละคร้ังท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้

ผา่นทางออนไลน์ต่อคร้ังพบวา่ส่วนใหญ่ ใชง้บประมาณแต่ละคร้ัง 500-1,000 บาท คิดเป็นร้อย 57.5 

รองมา คือ 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อย 17.3 ตามล าดบั 
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 3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบของส่ือออนไลน์ ด้านการแสดง

ขอ้มูลและเน้ือหาพบวา่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.87 อยูใ่นระดบัมากและจากการวิเคราะห์เป็นราย

ขอ้ความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบของส่ือออนไลน์ ดา้นการแสดงขอ้มูลและเน้ือหาท่ีส่งผลมาก

ท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13อยู่ใน

ระดบัมาก (2 ( การน าเสนอรูปภาพของสินคา้ท่ีมีความหลากหลายโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.07 อยู่ใน

ระดบัมากและ (3( ขอ้มูลช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการช าระเงินโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 อยู่

ในระดบัมาก  

 4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบของส่ือออนไลน์ด้านความ

น่าสนใจหน้าเว็บพบว่า และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.72 อยู่ใน

ระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ความคิดเห็นท่ีมีต่อองคป์ระกอบของส่ือออนไลน์ ดา้น

ความน่าสนใจหน้าเวบ็ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1 ช่องทางท่ีหลากหลายและความสะดวก

ในการช าระค่าสินคา้โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 อยูใ่นระดบัมาก (2 ( การน าเสนอรูปภาพของสินคา้ท่ีมี

ความหลากหลายโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.05 อยูใ่นระดบัมาก และ (3( การตอบค าถามรายละเอียดของ

สินคา้ไดร้วดเร็วโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 อยูใ่นระดบัมาก  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัท าให้ความคิดเห็นท่ีมี

ต่อองค์ประกอบของส่ือออนไลน์ด้านการแสดงขอ้มูลและเน้ือหาดา้นความน่าสนใจหน้าเว็บไม่

แตกต่างกนั   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัท าใหค้วามคิดเห็นท่ี

มีต่อองคป์ระกอบของส่ือออนไลน์ดา้นการแสดงขอ้มูลและเน้ือหาดา้นความน่าสนใจหน้าเวบ็ไม่

แตกต่างกนั   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าให้ความ

คิดเห็นท่ีมีต่อองคป์ระกอบของส่ือออนไลน์ดา้นการแสดงขอ้มูลและเน้ือหาดา้นความน่าสนใจหนา้

เวบ็ไม่แตกต่างกนั   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัท าใหค้วามคิดเห็นท่ีมี

ต่อองค์ประกอบของส่ือออนไลน์ด้านการแสดงขอ้มูลและเน้ือหาดา้นความน่าสนใจหน้าเว็บไม่

แตกต่างกนั   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าให้ความ
คิดเห็นท่ีมีต่อองคป์ระกอบของส่ือออนไลน์ดา้นการแสดงขอ้มูลและเน้ือหาดา้นความน่าสนใจหนา้
เวบ็ไม่แตกต่างกนั 
อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาขอน าเสนอ การอภิปรายผลตามล าดบัแยกเป็น 2ด้าน

ดงัน้ี 

ด้านการแสดงเน้ือหาและข้อมูล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทาง
ออนไลน์ของกลุ่มคนช่วง 18-50 ปี ดา้นการแสดงเน้ือหาและขอ้มูลโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.87อยู่
ในระดบัมากและจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์ประกอบของส่ือออนไลน์ 
ดา้นการแสดงขอ้มูลและเน้ือหาท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรายละเอียด
ของสินคา้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 อยู่ในระดบัมาก (2 ( การน าเสนอรูปภาพของสินค้าท่ีมีความ
หลากหลายโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.07 อยูใ่นระดบัมากและ (3( ขอ้มูลช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
การช าระเงินโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 อยูใ่นระดบัมาก 
ด้านความน่าสนใจหน้าเวบ็ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทาง
ออนไลน์ของกลุ่มคนช่วง 18-50 ปี ดา้นความน่าสนใจหน้าเวบ็ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.72 อยู่ใน
ระดบัมากและจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ความคิดเห็นท่ีมีต่อองคป์ระกอบของส่ือออนไลน์ ดา้น
ความน่าสนใจหนา้เวบ็ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1) ช่องทางท่ีหลากหลายและความสะดวก
ในการช าระค่าสินคา้โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 อยูใ่นระดบัมาก (2 ( การน าเสนอรูปภาพของสินคา้ท่ีมี
ความหลากหลายโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.05 อยูใ่นระดบัมาก และ(3( การตอบค าถามรายละเอียดของ
สินคา้ไดร้วดเร็วโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 อยูใ่นระดบัมาก 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พฒันาสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 
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 2. ผูป้ระกอบการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจควรค านึงถึงหลกัในการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเป็น 

ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในการรักษาลูกคา้โดยเป็นการรักษาคุณภาพแห่งการบริการ 

โดยท่ีผูใ้ห้บริการหยิบยื่นและส่งมอบความประทบัใจของการบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ เพื่อสร้าง

ผลลพัธ์จากการส่งมอบบริการท่ีดีใหลู้กคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 

 3. ช่องทางการช าระเงิน ผูป้ระกอบการธุรกิจควรสร้างความมัน่ใจในเร่ืองระบบโอนเงิน

ผา่นธนาคารออนไลน์ (E-banking( เพื่อน ามาซ่ึงความไวว้างใจของลูกคา้มากยิง่ข้ึนในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อธุรกิจขายสินคา้และบริการผ่านออนไลน์ ว่ามีปัจจยั

อะไรบา้งท่ีส่งผลท าใหธุ้รกิจรูปแบบน้ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆ 

 2. ควรท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะๆ ซ่ึงเหมาะสมกบัการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นผูใ้ชบ้ริการผา่นระบบออนไลน์ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนั 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขต จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

 ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการศึกษาเชิงส ารวจรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม ใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 

400 ตัวอย่าง และ เน่ืองจากประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผู ้บ ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงมีจ านวนมากและไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถ

ค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ในการค านวณหาขนาดตวัอย่างได้ 400 ชุด เป็น

เคร่ืองมือในการส ารวจ 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 222 คน คิด

เป็น ร้อยละ 55.5 อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีสถานภาพโสด 

จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 

71.3  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 บาท จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ปัจจัยการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพในเขตจงัหวดักรุงเทพมหา นคร ในภาพรวม มีน ้ าหนักการ

ตดัสินใจอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อนัดับแรก คือ ด้านผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคมีน ้ าหนักการตดัสินใจ อยู่ในระดบั มาก อนัดับ 2 คือ ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีน ้ าหนักการ

ตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง อนัดบั 3 คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคมีน ้ าหนักการ
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ตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีน ้าหนกั 

การตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้น

เพศท่ีต่างกนัท าให้การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ด้านมีเพศท่ีต่างกัน ท าให้การตดัสินใจด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุต่างกนั ท าให้การตดัสินใจ

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสท่ีต่างกันท าให้การตัดสินใจด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรสท่ี

ต่างกนัท าให้การตดัสินใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นการศึกษาท่ีต่างกนัท าให้การตดัสินใจ ดา้นราคาไม่แตกต่าง

กนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นการศึกษาท่ีต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะ

ส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีต่างกนัท าให้การตดัสินใจด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ไม่แตกต่างกนั กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีต่างกันท าให้การตดัสินใจด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะผูบ้ริโภคควรทราบถึงผลดีของการ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และวตัถุดิบท่ีใชป้รุงอาหารเพื่อหลีกเล้ียงสารพิษท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อ

สุขภาพ ภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคญัและสนับสนุนส่งเสริมให้คนไทยสนใจและหันมา

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยไดรั้บความรู้และสามารถน าค าแนะน า

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารในชีวิตประจ าวนั อาหารท่ีปลอดภยั และครบหลกัโภชนาการ

จะท าให้พลเมืองของประเทศมีสุขภาพดี เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผกัผลไมส้ามารถขาย

ผลผลิตภายในประเทศไดม้ากข้ึน 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, อาหารเพื่อสุขภาพ 
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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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บทน า 

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบนั เต็มไปดว้ยมลพิษต่างๆ ท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญจากส่ิงแวดลอ้มอยู ่

ตลอดเวลา ทั้งในอาหาร อากาศ น ้า หรือแมแ้ต่ขา้วของเคร่ืองใชส้ารพดั ซ่ึงเป็นตน้เหตุแห่งความเจ็บ

ไข ้ปัญหาเก่ียวกบัการด ารงชีวติในสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแข่งขนักนัตลอด ท าใหม้นุษย์

เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและสังคม จะตอ้งเรียนรู้วธีิการท่ีจะปรับตวัเพื่อให้สามารถด ารงชีวติให้

เข้ากบัสถานการณ์และสภาพสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ท่ีมีอตัราการแข่งขนั รวมถึงการ

ด ารงชีวิตท่ีรีบเร่ง ขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากน้ีการละเลยการบริโภคและ

ส่ิงท่ีเป็นไดช้ดัเจนในยุคปัจจุบนั เร่ืองของการบริโภคอาหาร ซ่ึงมีวฒันธรรมการกินท่ีเปล่ียนไปจาก

เดิม เช่น การทานอาหารนอกบา้น และให้ความส าคญัของอาหารปรุงส าเร็จ รวมถึง อาหารเร่งด่วน 

ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีเป็นอาหารท่ีมีปริมาณไขมนัมาก หากมีการบริโภคในปริมาณท่ีมากจนเกินไปก็จะ

ส่งผลกระทบให้กบัร่างกาย โดยก่อให้เกิดโรคอว้น โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ โรค

ไขมนัในเลือดสูง โรคมะเร็ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย และผลกระทบไม่ไดมี้เพียงเท่าน้ี แต่ยงัส่งผล

กระทบไปยงัระบบเศรษฐกิจโดยรวมในเร่ืองของการรักษาพยาบาล ซ่ึงนบัวนัปริมาณของผูป่้วยดว้ย

โรคเหล่าน้ี มีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอนัมีสาเหตุจากรูปแบบวฒันธรรมการกิน รวมถึงพฤติกรรมในการ

บริโภคท่ีเปล่ียนไป และจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะเห็นไดว้่า ทั้งภาครัฐ ก็ไดมี้การรณรงคส่์งเสริมให้มี

การหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการพยายามเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

บริโภค โดย โครงการท่ีรัฐ จดัท าข้ึนคือ โครงการ “ภูมิปัญญาไทย อาหารไทย อาหารสุขภาพ” ซ่ึง

เป็นโครงการท่ีน าเสนออาหารไทยต ารับท่ีช่วยป้องกนัโรคท่ีพบมากในสังคมไทย ซ่ึงไดจ้  าแนกตาม

กรรมวธีิในการ ปรุงและมีรายละเอียดในการปรุงและวธีิการท าอยา่งครบถว้น และยงัแสดงถึงคุณค่า

ทางโภชนาการ สรรพคุณทางยา และสมุนไพร ตลอดจนลกัษณะเด่นของอาหารไทยในการช่วย

ป้องกนัโรค และ ขอ้บญัญติัการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย (ส านักงานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม, 2549) ดงันั้นเพื่อการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง อนัจะน ามาซ่ึง

คุณภาพชีวิตท่ีดีจ  าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจให้ถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองอาหารการกิน ดว้ยวา่จะ

กินอย่างไรให้ได ้สารอาหารท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อร่างกาย เพราะสารอาหารแต่ละชนิด จะมีผล

ในการป้องกนัโรคต่างกนั อาทิ แคลเซียมช่วยป้องกนัโรคกระดูกพรุน เส้นใยอาหารช่วยป้องกนัโรค

ทอ้งผูก โรคริดสีดวงทวาร โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ วิตามินเอ ซี และอี ช่วยป้องกนัอนุมูลอิสระและ

ชะลอความชรา เป็นตน้ สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายนั้นมีมากกว่า 40 ชนิด แบ่งออกได้เป็น 6 
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หมวดไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ และน าโดยสารอาหารแต่ละชนิดจะมี

หน้าท่ี  แตกต่างกันออกไป แต่ต้องท างานร่วมกัน ในการรักษาสุขภาพ ฉะนั้ น ถ้าเราเลือก

รับประทาน อาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมดุลแลว้ อาหารก็จะเป็นไดท้ั้งรักษาโรคและยาป้องกนัโรค

ดว้ย คนไทยส่วนมาก ท่ีใส่ใจในสุขภาพมีวิธีการเลือกรับประทานอาหาร เพราะการ รับประทาน

อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีไขมนัต ้าท าใหเ้ป็นผลดีต่อสุขภาพปราศจากโรคภยัต่างๆ และ

ยงัสามารถควบคุมน ้ าหนักท าให้ร่างกายแข็งแรง เพราะคนไทยถือว่า การไม่มีโรค เป็นลาภอนั

ประเสริฐ ดงันั้นอาหารท่ีถือวา่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีคนทัว่ไปนิยมบริโภค ไม่วา่จะเป็น อาหาร

มงัสวรัิติ อาหารเจ อาหารชีวจิต และผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรต่างๆ ซ้ึงเป็น อาหารท่ีช่วย

เสริมสร้างให้สุขภาพดีข้ึน จึงเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ในปัจจุบนัท าให้ธุรกิจร้านอาหาร ท่ีจ  าหน่าย

อาหารเพื่อสุขภาพมีการขยายตวัในธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงในกรุงเทพมหานครทุกวนัน้ีก าลงักา้ว กระโดด

สู่ความเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ มีทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆ จึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันกันมากข้ึน อาหารสุขภาพในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จึงมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารมงัสวิรัติ อาหารชีวจิต อาหารท่ีท าจาก

สมุนไพร และอาหารเจ ถือว่าเป็นอาหารท่ีผูบ้ริโภคเลือกกรุงเทพมหานครจะรับประทานเพื่อ

สุขภาพเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบันน้ี จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูศึ้กษาจึงสนใจเร่ือง “ปัจจัยการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร” เพื่อสนบัสนุน

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพให้พัฒนาในแนวทางท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและร่างกายของผูบ้ริโภคและผลการศึกษาคร้ังน้ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางให้ผู ้

ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในการท่ีจะวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการตลาดในการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพ ใหเ้กิดประสิทธิผล อนัเป็นประโยชน์ต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านประชากร พื้ น ท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีพักอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ท าการศึกษาถึงปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ สุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเน้ือหาของการท าวจิยัออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ปัจจยั

ทางด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาด 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา ในการวจิยัคร้ังน้ี ท าการวจิยัช่วงระหวา่ง 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 23 

เมษายน พ .ศ. 2559 และเก็บข้อมูลในช่วง ระหว่างวนัท่ี  20 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 18 

มีนาคม พ.ศ. 2559 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

คณุลกัษณะส่วนบคุคล 
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพ

ของผู้บริโภค ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

-  เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศกึษา 

- รายได้ 

 

 

 

- ด้านผลิตภณัฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจ าหนา่ย 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถใชเ้ป็นแนวทาง ในการปรับปรุงคุณภาพดา้นต่างๆ ของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค 

 2. สามารถใช้เป็นฐานขอ้มูล ในการก าหนดการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาด ในการ

ด าเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ส าหรับผูส้นใจและผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. อาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง อาหารท่ีมีส่วนช่วย ในการเสริมสร้างให้สุขภาพดีข้ึน

เน่ืองจาก มีสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย โดยมีสารอาหารหลกั มีวิตามินและเกลือแร่ ท่ีจ  าเป็นใน

การช่วยซ่อมแซม ส่วนท่ีสึกหรอ มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ เช่น อาหารเจ มงัสวรัิติ และชีวจิต 

 2. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ท่ีลูกค้าในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ใช้พิจารณาเป็นทางเลือก เพื่อประกอบการตดัสินใจ ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ 
แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ช่องทางการจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 
 3. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลกัษณะของอาหารเพื่อสุขภาพมีความหลากหลายในประเภทของ  
อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารเจ, อาหารมงัสวรัิติ, อาหารเจ ทั้งแบบปรุงเสร็จและแบบแหง้ 
 4. ราคาของอาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหารเพื่อสุขภาพ
ท่ี ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 
 5. ช่องทางการจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ  หมายถึง มีร้านอาหารจ าหน่ายอาหารเพื่อ
สุขภาพตามสถานท่ีต่างๆ อาทิ หา้งสรรพสินคา้ ศูนยสุ์ขภาพ คลินิก ภตัตาคาร ร้านอาหารทัว่ไปและ
โรงพยาบาล มี การแนะน าผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพพร้อมสรรพคุณของอาหารเพื่อสุขภาพ 
 6. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ แจกแผ่นพบัโฆษณาท่ีการ

ให้ความรู้เก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพ การส่ือสารบทความในนิตยสารท่ีเก่ียวกับสุขภาพ เช่น 

นิตยสารชีวจิต และ Health & Cuisine และรวมถึงนโยบายของรัฐโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ ตาม

ส่ือโฆษณาวทิย ุและ โทรทศัน์ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 34) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s 

Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปซ่ึงเร่ิมข้ึน

ก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัการซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยกิจกรรม 5 

ขั้นตอนส าคญัคือ  

  2.1 การรับรู้ปัญหา (Problemor Need Recognition) คือ บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการ

ภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการ

ทางเพศ ความเจ็บป่วย ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความต้องการของร่างกาย และความตอ้งการ ท่ีเป็นความ

ปรารถนาอนัเป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยา 

  2.2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ การพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อหาทาง

สนองความต้องการท่ีถูกกระตุ้นดังนั้ น จึงต้องให้ความสนใจเก่ียวกับแหล่งข้อมูลท่ีผูบ้ริโภค

แสวงหา 

  2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ กระบวนการท่ี

ผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ 

  2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือ วิธีการหลังจากการประเมินผล

ทางเลือกจะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีเป็นตวัเลือกโดยทัว่ๆ ไป 

ผูบ้ริโภคจะ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด 

  2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) คือ  

ประสบการณ์ เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑท่ี์ไดเ้ลือกซ้ือมาแลว้ 

 กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546:7( อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทร์ถาวร (2556:623( การตดัสินใจ คือ 

กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ซ่ึง

จดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา 
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก

ทางเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) อ้างถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ.(2553:9-10) ได้

กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางการตลาดว่า เป็นตวั

แปรท่ีสามารถควบคุมได้ในการเลือกซ้ือสินค้าและต้องนามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลกั โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย

รายละเอียดดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจาเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ได้

ผลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั การรับประกนัและบริการ 

 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา

เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคา ไดแ้ก่ 

ราคาจ าหน่าย ส่วนลด วธีิการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาช าระเงิน 

 3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลท่ีตั้ งหรือกิจกรรม การ

เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรม 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้  าหน่ายและตลาด

เป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาด อาจท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเราเรียกว่าส่วนประสม การ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) 

 เสรี วงษม์ณฑา (2554:11) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภค

ยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ
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หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม

อยา่งถูกตอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีผู ้บริโภคท่ีได้ท าการศึกษานั้ น ครอบคลุมถึงความหมายของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค และเป้าหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส าหรับค าวา่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” มีผูใ้ห้ความหมาย 

ดงัน้ี อดมัส์ (Adams, 2546) ได้รวบรวมความหมายของค าว่าผูบ้ริโภคในทศันะของ Sam Walton 

โดยให้ความหมายของผูบ้ริโภค ไวด้งัน้ี ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลส าคญัต่อธุรกิจ ผูบ้ริโภคไม่ไดข้ึ้นกบั

ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่าย แต่ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายข้ึนต่อผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ป็นผูร้บกวนการท างาน แต่เป็น

วตัถุประสงคข์องการท างาน ผูบ้ริโภคถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นภายในธุรกิจ ไม่ใช่ภายนอกธุรกิจ ผูบ้ริโภค

ไม่ใช่เพียงแหล่งเงินของกิจการ แต่เป็นมนุษยท่ี์ตอ้งไดรั้บการป้องกนัดูแล ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีจะ

มาหาผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายเม่ือเขาตอ้งการและเราตอ้งท างานให้ 7 ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีสมควรได้รับ

การใหบ้ริการโดยอ่อนนอ้ม สุภาพ โดยให้ถือวา่ ผูบ้ริโภคเป็นชีวติของธุรกิจเป็นผูจ่้ายเงินเดือน หาก

ปราศจากเขาเหล่านั้นและธุรกิจอาจจะเลิกกิจการ ได้ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือการใช้ การประเมินผล ในสินคา้และ

บริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ ของเขา หรือเป็นขั้นตอน เก่ียวกับความคิด 

ประสบการณ์ การซ้ือการใชสิ้นคา้ และบริการของ ผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ

พึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม  การตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภค ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 หนา้ 192) ยุทธนา ธรรมเจริ ญ 

(2544, หน้า 187) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมและ กระบวนการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะ

ประเมินผลและให้ได้มากซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค เก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยา

ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก องคป์ระกอบ 2 ประการใหญ่ๆ ของส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมี

อิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ได้แก่ กลุ่มบุคคล ในสังคมและหน่วยธุรกิจ ปฏิกิริยาดังกล่าว อาจเกิดข้ึน 

โดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้เกิดโดยตรง ไดแ้ก่ การโฆษณา หรือ เกิดโดยออ้ม ไดแ้ก่ การท่ีผูร่้วมงาน

ของผูบ้ริโภค  
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แนะน าสินคา้ให้กบั ผูบ้ริโภค ในทางกลบักนัผูบ้ริโภคเองก็มีอิทธิพลต่อกลุ่มสังคมและหน่วยธุรกิจ 

เช่น การท่ีผูบ้ริโภค ซ้ือสินค้าน้อยไปหน่วยธุรกิจจ าเป็นต้องปรับปรุงสินค้า และบริการใหม่ 

นอกจากน้ี สภาพการแข่งขนัก็มีอิทธิพล ท าใหห้น่วยธุรกิจมีอิทธิพลระหวา่งกนัเองดว้ย 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาไดร้วบรวมเน้ือหาสาระส าคญัจากหนังสือ การ

บริการตลาดยุคใหม่ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, หน้า 193) ซ่ึงสามารถสรุปการวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็น

การคน้หาหรือวิจยั เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มหรือ

องค์การ เพื่อให้ทราบ  ถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือการใช้ การเลือกบริการ

แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาด สามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม และ เพื่อให้ไดค้  าตอบซ่ึงจะช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์

การตลาดท่ีสามารถตอบสนอง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสมนั้น ค าถามหลกัท่ี

คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? When? Where? 

Whom? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย OCCUPANTS, 

OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS 
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ตารางท่ี 1 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 หนา้ 194) ตารางท่ี 1 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws 

และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 

ค าถาม 6Ws และ 1H ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ใ ค ร อ ยู่ ใ น ต ล า ด

เป้าหมาย 

(Who is in the target 

market?) 

ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เป้ าห ม า ย 

(Occupants) ทางดา้น 

(1) ประชากรศาสตร์ 

(2) ภูมิศาสตร์ 

(3) จิตวทิยา หรือจิตวเิคราะห์ 

(4) พฤติกรรมศาสตร์ กลยทุธ์ 

การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ย 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑร์าคา  

ก ารจัด จ าห น่ าย  แล ะก าร

ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม

และสามารถสนองความพึง

พอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

ค าถาม 6Ws และ 1H ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does he consumer 
buy?) 
 
 
 
 

ส่ิ ง ท่ี ผู ้บ ริโภคต้องการซ้ื อ
(objects) 
ส่ิ งท่ีผู ้บ ริโภคต้องการจาก
ผ ลิตภัณ ฑ์  ก็ คื อ  ต้องก าร
คุณสมบติั หรือองค์ประกอบ
ของผลิตภณัฑ ์(Product 
component) และความ 
แตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
(Competitive differentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategies) 
ประกอบดว้ย 
( 1) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก  ( 2) 
รูปลักษณ์  ผลิตภัณฑ์  ได้แก่
การบรรจุภัณฑ์  ตราสินค้า 
รูปแบบการบริการ  คุณภาพ 
ลั ก ษ ณ ะ น วั ต ก ร ร ม  ( 3) 
ผลิตภัณฑ์  (4) ผลิตภัณฑ์ ท่ี 
ค า ด ห วั ง  ( 5) ศั ก ย ภ า พ
ผ ลิ ตภัณ ฑ์  ความ แตก ต่ าง
ทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) ประกอบด้วย
คว าม แตก ต่ าง  ผ ลิ ตภัณ ฑ ์
บ ริ ก า ร  พ นั ก ง า น  แ ล ะ 
ภาพลกัษณ์ 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does he consumer 
buy?) 

วัต ถุ ป ระส งค์ ใน ก าร ซ้ื อ 
(Objectives) ผู ้ บ ริ โ ภ ค ซ้ื อ
สิ น ค้ า  แ ล ะ บ ริ ก า ร เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของ
เขาด้าน ร่างกายและ  ด้าน
จิตวิทยาซ่ึงตอ้งศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ คือ (1) ปัจจยัภายในหรือ
ปัจจยัทาง จิตวิทยา (2) ปัจจยั
ทางสังคมและวฒันธรรม (3) 
ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
 

กลยุท ธ์ ท่ี ใช้มาก คือ (1) กล
ยุทธ์  ด้านผลิตภัณฑ์(Product 
strategies) (2) ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบด้วยกล
ยุทธ์การโฆษณาการขาย การ
ให้ข่าว การประชาสัมพนัธ์ (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 ารจัด จ าห น่ าย 
(Distribution Channel  
strategies) 

ค าถาม 6Ws และ 1H ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บ ท บ าท ข อ งก ลุ่ ม ต่ า ง  ๆ
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การ ตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ย 
(1) ผูริ้เร่ิม (2) ผูมี้อิทธิพล (3) 
ผู ้ตัดสินใจซ้ือ (4) ผู ้ซ้ือ (5) 
ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ กลยุทธ์
การ โฆษณา และ (หรือ( กล
ยุท ธ์การส่ งเส ริมการตลาด 
( Advertising and promotion 
strategies) โดยใช ้กลุ่ม 
อิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does in the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Outlets) 
เช่นช่วงเดือนใดของปีหรือ
ช่วงฤดูกาลใดของปีช่วงวนั
ใดของ เดือน ช่วงเวลาใดของ
วนัโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วนัส าคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ กลยุทธ์
ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ต ล า ด  
(Promotion strategies) เช่น ท า
การส่งเสริม การตลาดเม่ือใด
จึงจะสอดคล้อง กบัโอกาสใน
การซ้ือ 
 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Who does in the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) 
ท่ี ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือเช่น
ห้าง สรรพสินค้า ซุปเปอร์
ม า ร์ เก็ ต  ร้ าน ข ายข อ งช า 
บางล าพู พาหุรัด ฯลฯ 

ก ล ยุ ท ธ์ ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด
จ าหน่าย (Distribution channel 
strategies) บริษทัน าผลิตภณัฑ์
สู่เป้าหมายโดย พิจารณาว่าจะ
ผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ
(Operation) ประกอบดว้ย 
 (1) การรับรู้ปัญหา (2) การ
ค้ น ห า ข้ อ มู ล  ( 3) ก า ร
ประเมินผลทางเลือก  
(4) ตดัสินใจซ้ือ  
(5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยุท ธ์ ท่ี ใช้มาก คือ (1) กล
ยุทธ์  การส่งเส ริมการตลาด 
(Promotion strategies)  
ประกอบดว้ยการ โฆษณาการ
ขายโดยใช้พนักงาน  ขาย การ
ส่งเสริมการขาย การให้ข่าว
แ ล ะ ก ารป ระ ช าสั ม พั น ธ์
การตลาดทางตรง 

 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หนา้ 194) 
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โมเดลหรือตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 

 การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือเกิดการบริโภค โดยมี

จุดเร่ิมตน้ของโมเดลอยู่ท่ีการมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการก่อนแล้ว ท าให้เกิดการ

ตอบสนอง (Response) ตามมา จึงเรียก S-R Theory คอตเลอร์ (Kolter, 2000, p. 39) ซ่ึ งมี รูป

แบบอยา่งง่าย ดงัน้ี 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมา : คอรเลอร์ (Kolter, 2000, p. 139) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีจุดเร่ิมตน้ จากการไดรั้บส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ

และความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน จะผ่านเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคอนัเปรียบเสมือน กล่อง

ด า ซ่ึงภายในกล่องด าน้ี จะเป็นส่วนท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่อาจคาดคะเนไดว้่า ผูบ้ริโภคมีความรู้สึก

นึกคิดอยา่งไรต่อสินคา้ของตน เน่ืองจากเกิดข้ึนในจิตใจของผูบ้ริโภคแต่ละคนโดยไดรั้บอิทธิพลมา

จากลักษณะของผูบ้ริโภคเองแล้วจึงมีการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผูบ้ริโภค ในท่ีสุด

พฤติกรรมผูบ้ริโภคขา้งตน้ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ทางการตลาด และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ความรู้สึก

นึกคิดของผูบ้ริโภคหรือกล่องด าและการตอบสนองของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด

ประกอบด้วย ส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกิจการควบคุม ได้และส่ิงกระตุน้

อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีกิจการไม่สามารถควบคุมได ้อาทิ วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 

และเทคโนโลย ีเป็นตน้ ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้เฉพาะส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเท่านั้น 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชนชญาน์ จนัทริวตัรกุล (2549) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑ์ เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า พฤติกรรมการบริโภค 

ส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาดและส่ิงกระตุน้

อ่ืนๆ

(Stimulus(

ความรู้สกึนกึคิดของ
ผู้บริโภค หรือกลอ่งด า

)Beaver's Black)

การตอบสนองของ
ผู้บริโภค

)Stimulus)
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ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัต ่าและมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากร ใน 
ดา้น เพศ, อายุ, รายได ้และสถานภาพ, ระดบัการศึกษา และระดบัการดูแลสุขภาพ แต่ไม่แตกต่าง 
กนัตามอายุ, อาชีพ, รายได้, และสถานะสุขภาพ ส าหรับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคนั้น 
สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มปฏิบติัตวัเพื่อสุขภาพ, กลุ่มค านึงถึงสุขภาพ, กลุ่มรักสวยรักงาม, 
กลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ และกลุ่มบัน่ทอนสุขภาพ โดยกลุ่มปฏิบติัตวัเพื่อสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กบั 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ เพื่ อสุขภาพ ประเภทอุปกรณ์ เพื่ อสุขภาพและกลุ่มละเลยสุขภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ประเภทอาหารเสริม เน่ืองจากตอ้งการ 
ท่ีจะชดเชยใหก้บักิจกรรมท่ีขาดหายไป 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน่ืองจากประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง

มีจ านวนมากและไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่

ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่า

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ  5 ในการค านวณหาขนาดตัวอย่างได้ 400 ชุด ด าเนินการเก็บข้อมูล

ระหวา่งวนัท่ี 22-29 กุมภาพนัธ์ 2559 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74)  

  

 

 n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  

 p = สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่มสามารถน าค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้ 

 z = ความมัน่ใจท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

มีค่าเท่ากบั 1.96 (มัน่ใจ 95%)  

 p = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มเกิดข้ึนได ้ 

 จะได ้n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385  

เพราะฉะนั้น จึงก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ี เท่ากบั 400 จ านวน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ประสบการณ์ในการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ผูว้ิจยัท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยท าสุ่มตวัอยา่ง

จากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้บริการร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Simple 

Random Sampling) โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 50 คนต่อ 1 ร้าน (Convenience Sampling) ดงัน้ี 

 1. ร้านใบเม่ียง สาขา เรนฮิลล ์สุขมุวทิ 47 
 2. ร้านใบเม่ียง สาขา นวมินทร์ซิต้ีอเวนิว 
 3. ร้านใบเม่ียง สาขา ดิอพั พระรามสาม 
 4. ร้านใบเม่ียง สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์
 5. ร้านออแกนิคทูย ูโครงการ เดอะซีซนั สนามเป้า 
 6. ร้านปันสุข ซอยสาธุประดิษฐ ์6 
 7. ร้านเมไอเฮลย์ ูสาขา 1 พระราม 9 ซอย 41 
 8. ร้านเมไอเฮลย์ ูสาขา 2 ซ.แบร่ิงซอย 14 
 เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืน จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 

จนครบจ านวนท่ีตอ้งการ แล้วน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แล้ว

น าเสนอขอ้มูลในรูปตาราง และแปลผลโดยการบรรยายตามล าดบัต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบั

การศึกษา รายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ด้าน

ราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

   1.  อาหารเพื่อสุขภาพมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายใหเ้ลือก 

   2.  อาหารเพื่อสุขภาพสะอาด และถูกสุขลกัษณะ 

   3.  อาการเพื่อสุขภาพมีรูปแบบท่ีแปลกใหม่และทนัสมยั 

   4.  อาหารเพื่อสุขภาพทุกเมนูมีการแจง้พลงังานใหผู้บ้ริโภคทราบ 

   5.  มีคุณค่าทางโภชนาการ  

 ดา้นราคา  

   1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

   2.  มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกสรร 

   3.  อาหารเพื่อสุขภาพราคาสูงข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบท่ีใช ้ในการปรุง 

   4.  ขายในราคาพิเศษเพื่อซ้ือจ านวนมาก  

 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

   1.  สะดวกต่อการซ้ือ   

   2.  มีวางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป   

   3.  มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ 

   4.  มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพใหเ้ลือกมากมาย 

   5.  มีการแนะน าอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสรรพคุณของ อาหาร 

 ดา้นส่งเสริมการตลาด 

   1. มีคูปองส่วนลด 
   2. ลงโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุขภาพ 
   3. มีรายการบุพเฟ่ตร์าคาประหยดั 
   4. มีการแจกแผน่พบัโฆษณาท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาหาร สุขภาพ 

5. ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ 
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 ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถาม และดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ครบทุกดา้น เพื่อน า

ขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป การน าขอ้มูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหสัในแบบฟอร์ม 

การลงรหสัส าหรับ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดก้ าหนดน ้าหนกัไวด้งัน้ี 

 - น ้าหนกัการตดัสินใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

 - น ้าหนกัการตดัสินใจมาก   ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

 - น ้าหนกัการตดัสินใจปานกลาง   ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

 - น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ย   ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน  

 - น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

 การประมวลข้อมูล ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Science for window) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาน าแบบสอบถาม ท่ีสร้างแจกให้กลุ่มตวัอย่างท่ีระบุไวข้า้งตน้ ตอบตามความเป็น

จริงจากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดคืนดว้ยตนเองรวม จ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดงัน้ี 

 1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

 2. ค่าเฉล่ีย กลุ่มตัวอย่าง (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่าง (Standard 

Deviation) การแปลค่าเฉล่ีย ใชเ้กณฑ์แบ่งช่วงชั้นเท่ากนั โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดการแปลความหมาย

ของปัจจยัการ ตดัสินใจ เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตามล าดบัคะแนนดงัน้ี 
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การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร 

ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

         จ  านวนระดบั 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั  5 – 1  = 0.80 

        5 

 4.21 – 5.00  หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20  หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจมาก 

 2.61 – 3.40 หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจปานกลาง 

 1.81 – 2.60  หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ย 

 1.00 – 1.80 หมายถึง  น ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  

 3. ทดสอบสมมติฐาน โดยใชว้ธีิ Compare Mean, ANOVA 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด ผูศึ้กษาขอน าเสนอผลการวิเคราะห์

ตามล าดบั ดงัน้ี 

ข้อมูลส่วนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

รายได ้

ข้อมูลส่วนที่  2 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล  สรุปผลการวิเคราะห์ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างของผูต้อบ
แบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 222 คน คิดเป็น ร้อยละ 
55.5  อยูใ่นช่วงอายุ 20-29 ปี จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 262 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3   รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73 
 2. การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ 
 ด้านผลติภัณฑ์ ในภาพร่วมมีค่าเฉล่ีย 3.59 อยูใ่นระดบัมาก และจากการวเิคราะห์เป็นรายขอ้
พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( อาหารเพื่อสุขภาพมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายใหเ้ลือก 
มีค่าเฉล่ีย 3.92 อยูใ่นระดบัมาก (2( อาหารเพื่อสุขภาพสะอาดและถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่
ในระดบัมาก (3) มีคุณค่าทางโภชนาการ มีค่าเฉล่ีย 3.66 อยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านราคา ในภาพร่วมมีค่าเฉล่ีย 3.29 อยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการวิเคราะห์เป็นราย
ขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( อาหารเพื่อสุขภาพราคาสูงข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบท่ีใช ้
ในการปรุง มีค่าเฉล่ีย 3.41 อยู่ในระดบัมาก (2( ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.34 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (3) มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกสรร มีค่าเฉล่ีย 3.30 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพร่วมมีค่าเฉล่ีย 3.28 อยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อันดับได้แก่ (1( มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
โดยเฉพาะมีค่าเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดบัมาก (2( มีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 
3.60 อยูใ่นระดบัมาก (3) มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพให้เลือกมากมาย มีค่าเฉล่ีย 3.13 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพร่วมมีค่าเฉล่ีย 3.20 อยู่ในระดบัปานกลาง และจากการ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อันดับได้แก่ (1( ภาครัฐและเอกชนได้ให้
ความส าคญัและส่งเสริมการ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.28 อยู่ในระดบัปานกลาง 
(2( มีคูปองส่วนลด มีค่าเฉล่ีย 3.26 อยู่ในระดบัปานกลาง (3) ลงโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุขภาพ มี
ค่าเฉล่ีย 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีต่างกันท าให้การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีต่างกนัท าให้การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีต่างกนัท าให้การตดัสินใจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาท่ีต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจ ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาท่ีต่างกนัท าให้การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัท าให้การตดัสินใจด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาขอน าเสนอ การอภิปรายผลตามล าดบัแยกเป็น 4 ด้าน 

ดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูบ้ริโภคมีปัจจยัการตดัสินใจ เลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบั 1 (มีค่าเฉล่ีย 3.59( และจากการวเิคราะห์เป็นราย
ขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( อาหารเพื่อสุขภาพมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายให้
เลือก มีค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัมาก (2( อาหารเพื่อสุขภาพสะอาดและถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ีย 
3.84 อยูใ่นระดบัมาก (3) มีคุณค่าทางโภชนาการ มีค่าเฉล่ีย 3.66 อยูใ่นระดบัมาก 
ด้านราคา 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูบ้ริโภคมีปัจจยัการตดัสินใจ เลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพ 
ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นอนัดบั 2 (มีค่าเฉล่ีย 3.29( และจากการวเิคราะห์เป็นราย
ขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( อาหารเพื่อสุขภาพราคาสูงข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบท่ีใช ้
ในการปรุง มีค่าเฉล่ีย 3.41 อยู่ในระดบัมาก (2( ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.34 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (3) มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกสรร มีค่าเฉล่ีย 3.30 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูบ้ริโภคมีปัจจยัการตดัสินใจ เลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเป็นอนัดบั 3 (มีค่าเฉล่ีย 3.28) และจาก
การวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัได้แก่ (1( มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
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โดยเฉพาะ มีค่าเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดบัมาก (2( มีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 
3.60 อยูใ่นระดบัมาก (3) มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพให้เลือกมากมาย มีค่าเฉล่ีย 3.13 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูบ้ริโภคมีปัจจยัการตดัสินใจ เลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นอนัดบั 4 (มีค่าเฉล่ีย 3.20) และจากการ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อันดับได้แก่ (1( ภาครัฐและเอกชนได้ให้
ความส าคญัและส่งเสริมการ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.28 อยู่ในระดบัปานกลาง 
(2( มีคูปองส่วนลด มีค่าเฉล่ีย 3.26 อยู่ในระดบัปานกลาง (3) ลงโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุขภาพ มี
ค่าเฉล่ีย 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัผูท่ี้สนใจจะประกอบผูท่ี้สนใจท าธุรกิจบริการ

อาหารเพื่อสุขภาพได ้การท าการตลาดในอุตสาหกรรมเพื่อความประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบ

ธุรกิจ ดงันั้น ผูป้ระกอบกอบการควรค านึงถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ ดา้นราคา

และดา้นบริการ ใหเ้หมาะสมกบัสินคา้นั้นๆ เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคญัและส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

เพราะจะช่วยให้คนไทยได้รับ ความรู้และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารใน

ชีวติประจ าวนั อาหารท่ีปลอดภยั และ ครบหลกัโภชนาการจะท าใหพ้ลเมืองของประเทศมีสุขภาพดี 

มีจิตใจท่ีดียิง่มีการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพท่ีลดการเบียดเบียนสัตวแ์ลว้ ยิง่ยกระดบัจิตใจ ของคน

ในประเทศไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรพืชผกัผลไมมี้ไม่ขาด และมีให้บริโภค

ตลอดปี เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกผกัผลไม้สามารถขายผลผลิต ภายในประเทศได ้

ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความมัน่ใจในคุณค่าของอาหารไทย และสามารถพึ่งตนเองได ้
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตร มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากประชากร คือ นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเก็บขอ้มูลได ้400 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสาขาวชิา  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพหลกัสูตร

มหาวิทยาลยัรามค าแหง (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (likert’s scale) เพื่อวดัระดบัความพึง

พอใจ 

 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC ค านวณหาค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

และการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยั ส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจต่อ

การจดัสภาพแวดลอ้มภายใน 3 ดา้น ใชค้่า t-Test และ ค่า F-Test 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลกัสูตร ดา้นหลกัสูตร, ดา้นอาจารยผ์ูส้อน, ดา้นส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้, ดา้นการวดัและ
ประเมิน และดา้นการเรียนรู้ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ นกัศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยเพศชาย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ด้านหลกัสูตร, ดา้นอาจารยผ์ูส้อน, 
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ด้านส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้, ด้านการวดัและประเมิน และด้านการเรียนรู้ได้พฒันาคุณลักษณะ 
นกัศึกษามากกว่าเพศหญิง และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตร ด้านกระบวนการคัดเลือก และด้านการจดัการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพหลกัสูตร, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

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 

 

บทน า 

 ปัจจุบนัการพฒันาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ
โดยมีการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัท่ีจะส่งเสริมและผลกัดนัใหก้ระบวนการท างาน
ในทุกระดบัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งกนัเป็นระบบมุ่งไปในทิศทางท่ีได้
ร่วมกันก าหนดไวเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ดงันั้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพราะไดก้ าหนดสาระบญัญติัเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษาไวห้มวดหน่ึงโดยเฉพาะคือในหมวดท่ี  6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัและด าเนินการในเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งสาระ
บญัญติัในกฎหมายฉบบัน้ีปรากฏในมาตรา 47 ถึงมาตรา 51 (จ ารัส นองมาก, 2554, หน้า 12) โดย
สรุปเก่ียวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับการด าเนินงานของ
สถานศึกษาซ่ึงจะเห็นวา่ในมาตรา 47 เป็นการกล่าวน าในเร่ืองระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
การประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษามาตรา 48 กล่าวถึง
การประกนัคุณภาพภายในซ่ึงเป็นเร่ืองของหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษามาตรา 49 กล่าวถึง
การประกันคุณภาพภายนอกเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาซ่ึงเป็นองคก์รมหาชนมาตรา 50 ให้อ านาจผูป้ระเมินจากสานกังานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาในการขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆจาก
สถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการประเมินภายนอกและมาตรา  51 เป็นบทบงัคบัสถานศึกษาให้
ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ียงัดาเนินการไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามบท 2 บญัญติัดงักล่าว เป็นการสร้างหลกัประกนัท่ีสถานศึกษาจะไดจ้ดัการเพื่อมุ่งพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเป็นเป้าหมายส าคญั  



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1447 
 

 การปฏิรูปคร้ังน้ีจะมีหลักประกันว่า การศึกษาไทยในอนาคตจะต้องมีคุณภาพ ซ่ึงการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาน้ีเอ้ือต่อประโยชน์ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบติัต่าง ๆ ตามความคาดหวงัของหลกัสูตร ประชาชนเกิดความมัน่ใจในการท่ีส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในสถานศึกษาต่างๆ วา่แต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัมาตรฐานเดียวกนั  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง กรุงเทพมหานครมีหนา้ท่ีให้บริการทางการศึกษาแก่นกัศึกษา คณาจารย ์และหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการ ด้านวิชาการ และสารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงานสูงสุด โดยปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญาของสาขา ท่ีระบุไวว้า่ บริการเพื่อ
การศึกษา มุ่งมัน่พฒันา เสริมสร้างปัญหาแก่ชุมชน และก าหนดพนัธกิจ ให้บริการการศึกษาให้เต็ม
ประสิทธิภาพ จดัท าฐานขอ้มูลระบบบริการการศึกษาผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริหาร อาจารย ์นักศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารรถสืบคน้ขอ้มูลได้ตาม
ตอ้งการ และพนัธกิจดา้นการบริหารจดัการ ระบุไวว้่า ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานด้านต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานของ เพื่อนาขอ้มูลท่ีได้มาพฒันาและปรับปรุงระบบการการด าเนินให้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง อ านวยความสะดวกในการให้บริการ รวมทั้งการจดัหาอุปกรณ์ในการ
ให้บริการท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อความตอ้งการในการใชง้าน ระดบัปริญญาโท  จึงเกิดปัญหาการ
ให้บริการไม่ทัว่ถึง ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การให้คาปรึกษาดา้นวิชาการ การบริการ
ตอบค าถาม การบริการยืมคืนหนังสืออ่านประกอบ การบริการค้นควา้ เกิดความล่าช้าในการ
ให้บริการ และปัญหาความไม่เหมาะสมของห้องเรียนกบัจ านวนนักศึกษา สภาพแวดลอ้มภายใน
หอ้งเรียนไม่เหมาะแก่การเรียนรู้ หอ้งน ้าโรงอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้  
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงวิจยัเร่ือง แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนกัศึกษาปี

สุดทา้ยท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อให้ผูบ้ริหารน าผลการวิจยัไปปรับปรุง

แกไ้ข และพฒันาการบริหารจดัการภายในมหาวทิยาลยัรามค าแหงต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการดา้นการจดัการศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อคุณภาพหลักสูตร

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา/ตัวแปร : ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ

หลกัสูตรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์

เพศอายุคณะ และตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยทางด้านงานบริการ การจัดการศึกษาหลักสูตร 

กระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาอาจารยผ์ูส้อน สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรไดพ้ฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษา 

 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี: นักศึกษาปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยรามค าแหง ข้อมูลเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 คณะ 
 
 

 

1.2 ปัจจยัทางด้านงานบริการการ
จดัการศกึษา 
1. หลกัสตูร 
2. กระบวนการคดัเลือกนกัศกึษา 
3. อาจารย์ผู้สอน 
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
5. การจดัการเรียนการสอน 
6. การวดัและประเมินผล 
7. การเรียนรู้ตลอดหลกัสตูรได้
พฒันาคณุลกัษณะของนกัศกึษา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจดัการศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 2. ผลของการวิจยัจะเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหาร ในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการ

บริการดา้นการจดัการศึกษา ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดี ต่อการไดรั้บบริการดา้นวิชาการ

ของนกัศึกษาปริญญาตรี แสดงออกมาเป็น 5 ระดบั คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

และนอ้ยท่ีสุด 

 2. การให้บริการด้านการจัดการศึกษา หมายถึง การจดัการศึกษาใหมี้การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 3. บริการวิชาการ หมายถึง การใหบ้ริการทางวชิาการแก่นกัศึกษาอนัก่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจโดยอาศยัความรู้และความสามารถทางวิชาการตลอดจนการสร้างหรือเสริมประสบการณ์ใน
การประยกุตว์ชิาการใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอน 
 4. การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ บุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดั สภาพแวดล้อม สังคม 
การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอด ชีวติ 
 5. หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจดัข้ึน เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไว ้หลกัสูตรจึงเป็น
เสมือนแผนท่ีก าหนดทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเป้าหมาย และมี
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของ ผู ้เรียนในการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานท่ีก าหนด 
 6. การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง ร่องรอย หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการ เรียนของผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการ พฒันา และเรียนรู้อย่างเต็มตามศกัยภาพ การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้สามารถจดัให้ มีข้ึนทั้ งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาและระดบัชาติ 
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 7. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) หมายถึง ส่ิงต่างๆสภาวะ

แวดลอ้มท่ีอยู่ รอบ ๆ ตวัผูเ้รียน ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อผูเ้รียนทั้งทางบวกและ

ทางลบ และมีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น หอ้งเรียนท่ีถูก

สุขลกัษณะ มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมี คุณภาพเหมาะสมและสนบัสนุนการเรียนรู้มีบรรยากาศใน

การเรียนท่ีดีก็จะส่งผลทางบวกต่อผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความตั้ งใจและ

กระตือรือร้นในการเรียน 

 8. อาคารสถานที่และส่ิงอานวยความสะดวก หมายถึง สถานท่ีในการใหบ้ริการจดัการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยการอานวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานท่ี

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเอ้ือต่อการรับบริการวิชาการเช่นท่ีพกัสาหรับผูเ้ขา้มาติดต่อใช้บริการ

อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ 

 9. มหาวิทยาลัยรามค าแหง หมายถึง สถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีสังกดักระทรวงศึกษาธิการ

ท่ีเปิดการเรียนการสอนในกรุงเทพมหานครของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 10. อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผูส้อนวิชาความรู้ อบรมดูแลความประพฤติ และเป็นผูท่ี้มี

ฐานะสูงกวา่ผูเ้ป็นครู และมกัเป็นผูท่ี้ท  าการสอนในระดบัวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 

 11. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค าแหงมหาวิทยาลัย

รามค าแหง เลขท่ี 2086 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 งานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรมหาวิทยาลัย

รามค าแหง ไดศึ้กษาเอกสารตารางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 1. ทฤษฎีและแนวคิดกบัความพึงพอใจ 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 

 3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองคก์รมีผลต่อความส าเร็จของงานและองคก์ร

รวมทั้งความสุขของเพื่อนร่วมงาน องคก์รใดก็ตามหากบุคคลไม่มีความพึงพอใจในการท างานก็เป็น

มูลเหตุหน่ึงท าให้ผลงานและการปฏิบติังานต ่าคุณภาพของงานลดลงเม่ือมีการขาดงาน ลาออกจาก

งานและปัญหาทางวินยัไดอี้กดว้ยในทางตรงกนัขา้มหากองคก์รใดมีความพึงพอใจในการทางานสูง

มีผลบวกต่อการปฏิบติังานนอกจากน้ีความพึงพอใจในการท างานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความ

มีประสิทธิภาพของการปฏิบติังานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองค์การ ดงันั้นถา้หากหน่วยงานใด

เห็นความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดข้ึนในหน่วยงานกับคนใน

หน่วยงานของตนเองและมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานอีกทั้งตระหนกัอยู่เสมอว่าความพึงพอใจ

นั้นสามารถเปล่ียนไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลา (สุนทร เพช็ร์พราว, 2551:16) 

ความหมายความพงึพอใจ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2547 : 122) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ

ผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

ท างานมีขวญัและก าลงัใจและส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน

รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

 โยเดอร์ (Yoder, 1985,p.6) อธิบาย ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลมี

ความพึงพอใจในงานและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารบุคคลท่ีมี

ความพึงพอใจในงานท่ีทาเม่ือได้รับผลตอบแทนประโยชน์ท่ีตอบแทนทั้งทางด้านวตัถุและด้าน

จิตใจจากงานนั้น 

 กรีน (Green,1972,p.40) ได้กล่าวว่า เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจในการท างานจะเกิดความ

ตั้งใจในการท างานและเตม็ใจท่ีจะอุทิศเวลาแรงกายความคิดเพื่อสนองความตอ้งการของหน่วยงาน 

 กู๊ด (Good,1973,p.384) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการท างานหมายถึง 

คุณลกัษณะสภาวะหรือระดบัความพึงพอใจซ่ึงผลมาจากการสนใจส่ิงต่างๆ และทศันคติท่ีบุคคลมี
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ต่องานทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970,pp.122-144) กล่าวถึงลาดบัขั้นความตอ้งการ

ของมนุษยอ์อก 5 ขั้นตามล าดบั (ศิริพงษเ์ศาภายน. 2547 : 78-100) กล่าวคือ 

 1. ความตอ้งการทางด้านร่างกาย (Physiological) เป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด

เพื่อใหชี้วติด ารงอยูไ่ด ้

 2. ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety) หลงัจากท่ีร่างกายไดรั้บการตอบสนอง

ความตอ้งการแลว้ก็เกิดความตอ้งการดา้นความปลอดภยัซ่ึงหมายถึงความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย

ท่ีตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองและยงัรวมถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจดว้ย 

 3. ความต้องการทางสังคม  (Social) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมของกลุ่ม

ไดรั้บการยอมรับและเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในกลุ่ม 

 4. ความต้องการมีช่ือเสียง (Esteem) เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีความมัน่ใจใน

ตนเองมีบุคคลยอมรับนับถือไดรั้บการยกย่องจากคนอ่ืนเม่ือทางานส าเร็จตอ้งการมีฐานะเด่นทาง

สังคมซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะนาไปสู่ความมัน่ใจในตนเองและรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า 

 5. ความตอ้งการความส าเร็จตามความนึกคิด (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการล าดบั

ขั้นสูงสุดเม่ือคนไดรั้บการตอบสนองทางดา้นร่างกายความปลอดภยัดา้นสังคมความมีช่ือเสียงแลว้

ต่อมาไม่นานนักคนก็จะเกิดความไม่พอใจได้ถ้าเขาไม่สามารถทนส่ิงท่ีตนต้องการท ารวมทั้ ง

ตอ้งการใหชี้วติดีข้ึนมีความกา้วหนา้และท าในส่ิงท่ีตนชอบ 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

 ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจมีนกัวชิาการและนกัทฤษฎีหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดท่ีเป็น

ประโยชน์สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาและใชใ้นการบริหารงานเป็นจ านวนมากแต่ทฤษฎีท่ีไดรั้บ

ความนิยมแพร่หลายท่ีจะนาเสนอในการศึกษาคร้ังน้ีคือทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของ Maslow 

ทฤษฎีความตอ้งการของ ERG (Alderfer’sExistence Relatedness Growth Theory) ดงัน้ีคือ 
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 1. ทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) 

อับราแฮมมาสโลว์ เป็นนักจิตวิทยาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัแบรนดีส์ได้พฒันาทฤษฎีการจูงใจท่ีรู้จกักนั

มากท่ีสุด ทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา มาสโลวร์ะบุวา่ บุคคลจะมีความตอ้งการท่ีเรียงล าดบัจากระดบัพื้นฐาน

มากท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุดขอบข่ายของมาสโลวจ์ะอยูบ่นพื้นฐานของสมมติฐานรากฐานสามขอ้คือ 

 1. บุคคล คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความต้องการความต้องการของบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของพวกเขาได้ ความต้องการท่ียงัไม่ถูกตอบสนองเท่านั้ นสามารถมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความตอ้งการท่ีถูกตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจ 

 2. ความตอ้งการของบุคคลจะถูกเรียงล าดบัตามความส าคญัหรือเป็นล าดบัชั้นจากความ

ตอ้งการพื้นฐาน (เช่น อาหารและท่ีอยูอ่าศยั) ไปจนถึงความตอ้งการท่ีซบัซอ้น (เช่นความส าเร็จ) 

 3. บุคคลท่ีจะก้าวไปสู่ความต้องการระดบัต่อไปเม่ือความตอ้งการระดับต ่าลงมาได้ถูก

ตอบสนองอย่างดีแลว้เท่านั้นนัน่คือ คนงานจะมุ่งการตอบสนองความตอ้งการสภาพแวดลอ้มการ

ท างานท่ีปลอดภยัก่อนก่อนท่ีจะถูกจูงใจใหมุ้่งไปสู่การตอบสนองความตอ้งการทางสังคม 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัด้านบริหารจัดการ 

 ความสามารถในการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัสาหรับการบริหารงานท่ีจะท าให้งานนั้นๆ 

ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้ซ่ึงจะมีผลต่อเน่ืองไปถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีข้ึนอยู่กบัผู ้

ปฏิบัติว่า มีความสามารถมากน้อยเพียงใดมีนักวิชาการหลายท่ านได้ให้ความหมายของ

ความสามารถในการปฏิบติังานไวด้งัน้ี 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจ 

 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจนั้นสามารถพิจารณาไดจ้ากแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการของ

การใหบ้ริการสาธารณะดงัน้ี 

 ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง ถา้เป็นงานเก่ียวกบัการให้บริการ นอกจากผูบ้ริการจะด าเนินการใหผู้ท้  างานเกิดความพอใจ

ในการท างานแล้วยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการท่ีจะท าให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจดว้ยเพราะ

ความเจริญกา้วหน้าของงานบริการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีเป็นตวับ่งช้ีคือ จ านวนผูม้าใช้
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บริการ ดงันั้นผูบ้ริการท่ีชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองค์ประกอบ

ต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผูป้ฏิบติังานและผูม้าใชบ้ริการเพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการ

บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงในการให้บริการเป้าหมายส าคญัของ

การบริการคือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการมิลเลท  (Millet 1954,394-400) ไดใ้ห้ทศันะ

วา่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการของหน่วยงานของรัฐวา่ควรพิจารณาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี

คือ 

 1. การให้บ ริการอย่างเสมอภาพ  (equitable service) หมายถึงความยุติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่าคนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบติั

อยา่งเท่าเทียมกนัในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการประชาชนจะไดรั้บ

ปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรการใหบ้ริการเดียวกนั 

 2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (timely service) หมายถึง การใหบ้ริการจะตอ้งมองวา่ให้บริการ

สาธารณะจะตอ้งตรงเวลาผลของการปฏิบติังานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยถา้ไม่มีการ

ตรงเวลาซ่ึงจะสร้างความไม่พอใจใหก้บัประชาชน 

 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่า 

ให้บริการสาธารณะจะตอ้งมีลกัษณะมีจ านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม 

(the right quantity at the right geographical location) นอกจากน้ีมิลเลทยงัเห็นว่าความเสมอภาค

หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหลายเลยถา้จ านวนการบริการท่ีไม่เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบ้ริการ

สร้างความไม่ยติุธรรมแก่ผูม้ารับบริการ 

 4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี

เป็นไปอย่างสม ่าเสมอโดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลกัไม่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ตาม 

 5. การให้บริการอย่างกา้วหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี

การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังานกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถท่ี

จะท าหนา้ท่ีไดม้ากข้ึนโดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะ

ศึกษาจากผูท่ี้เคยไดศึ้กษาวจิยัไวแ้ลว้ดงัน้ี 

 บงัอร รัตนมณี และ กนัยา เจริญศกัด์ิ (2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ

งานบริการการศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น คือ บุคลากรการ

ให้บริการความสะดวกรวดเร็วสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมบุคลากรการให้บริการความสะดวกรวดเร็ว

พบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการ

การศึกษาไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวกนกัศึกษา มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบวา่นกัศึกษา

ปริญญาตรีต่อเน่ือง 2-3 ปี มีความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่นกัศึกษา

ปริญญาตรี 4 ปี 

 ศิรินารถ สายอ๋อง (2552) ศึกษาการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ต่อการให้บริการการศึกษาของโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครพบวา่ นกัศึกษา

บณัฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการการศึกษาในด้านบุคลากร

โครงการบณัฑิตศึกษารองลงมาคุณภาพการบริการส่วนด้านสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อด้านส่ิง

อ านวยความสะดวก 

 อ านวย ผมทอง  (2552) วิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องต่อการบริหาร

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ซ่ึง

ผลการวิจยัพบวา่มีความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ในภาพรวม 4ดา้นอยู่ในระดบัมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

 เรียงล าดับดังน้ี  ด้านวิชาการด้านสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหาร ด้านกายภาพการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
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สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จ าแนกตามผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขนาดโรงเรียน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 พรรณี  ศัก ด์ิทอง (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู ้ปกครองต่อการจัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนวดัไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า

ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัไทรนอ้ยมีความพึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนทั้ง 

4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัไทรนอ้ยท่ีนกัเรียนในปกครองต่างช่วง

ชั้นมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 พงษ์ศกัด์ิ เสคุคุมพตัถ์ (2552) การด าเนินงานส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั

สานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาชลบุรีเขต  1 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานส่ิงแวดล้อมใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสานกังานการศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบั

คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประสานงานและร่วมมือกับชุมชน ด้านการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการสร้างความตระหนกัให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

และพฒันาส่ิงแวดลอ้มและดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ 

 วีรชาติ สุพิพฒัน์ (2550 : 13) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและ

ความผูกพนัต่อองค์การของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรีเขต 1 ทั้ง 4 ดา้นคือดา้น

การบริหารงานวชิาการดา้นบริหารงานงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไป

โดยรวมและรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากและเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจพอใจต่อการบริหาร

โรงเรียนและความผูกพนัต่อองค์การของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรีเขต 1 

จ าแนกตามประสบการณ์ท างานขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ 

 รถจนา เตชะศรี (2550 : 14) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้วเขต  1 ทั้ ง 4 ด้านคือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไป
โดยรวมและรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากและเม่ือเทียบกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในโรงเรียนสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนัและจ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นพบว่าแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก่ียวกับแบบสอบถามความพึง

พอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ยท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ระเบียบวิธีวิจยั เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และในขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

ปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.1. การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาปีสุดทา้ย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

จ านวน 400 คน ผูว้ิจ ัยได้ค  านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน (Infinite 

Population) โดยใช้สูตรของ ครอนบาค โคชาร์น (Cochran, 1953 อา้งใน อภินันท์ จนัตะนี, 2550 

หนา้ 46( ดงัน้ี 

  สูตร   n    =     P(1-P)Z2 
                                                                                                    e2 
 เม่ือ      n    คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  P           คือ     สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัต้องการจะสุ่ม โดยก าหนด 50% 
เช่น 0.50 
  Z           คือ     ความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้95% ซ่ึงเป็นระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 (เช่ือมัน่ 95% หรือผดิพลาด 5%) 
  e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
   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 
      
 ฉะนั้นไดก้ลุ่มตวัอยา่ง                     = 384 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 384 แต่เพื่อป้องกนัความผดิพลาด จึงส ารองตวัอยา่งไวเ้ท่ากบัจ านวน 16 

คน ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ยท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร

มหาวทิยาลยัรามค าแหง มีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

 ประเภทของขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองโดย

ผา่นการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแลว้ประกอบไปดว้ย 2 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นปีและสาขาวิชา

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ยท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร

มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยจะสอบถามทางดา้นระดบัความพึงพอใจ 

การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน  =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

         จ านวนระดบั 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั     5 – 1 = 0.80 

                                                                             5  

 จากการวิเคราะห์ดงักล่าวท าให้ผูว้จิยัสามารถหาช่วงคะแนนของการแบบสอบถามความพึง

พอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ยท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรมหาวทิยาลยัรามค าแหง ไดด้งัน้ี  

ระดบัความคิดเห็นระดบัคะแนนของค าถาม  ค่าเฉล่ีย 

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น  5   4.21 – 5.00 

 เห็นดว้ยมาก    ใหค้ะแนนเป็น 4   3.41 – 4.20 
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 เห็นดว้ยปานกลาง   ใหค้ะแนนเป็น  3   2.61 – 3.40 

 เห็นดว้ยนอ้ย    ใหค้ะแนนเป็น 2   1.81 – 2.60 

 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น 1   1.00 – 1.80 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาเอกสารต าราวารสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจเพื่อก าหนดเป็นค านิยาม

ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

 2. ศึกษาค านิยามศพัทเ์ฉพาะตวัแปรท่ีวจิยัทุกตวั 

 3. สร้างค าถามของความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านการศึกษาในแต่ละด้านให้

สอดคลอ้งกบัค านิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี บริการวชิาการหอ้งสมุดอตัโนมติัระบบส่ือการเรียนการสอน

และอาคารสถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวก 

 4. น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะนาและ

ปรับปรุงแกไ้ขจดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 

 ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่โดย

วธีิของ Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ท่ีไดอ้อกมาเป็นรายด้านเฉล่ียอยู่ท่ี 0.764 จึงยอมรับ

ไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถามมีความเท่ียง 

สรุปผลการวจัิย 

 1. สรุปผลการวิ เคราะห์ผลลักษณะข้อมูลทั่วไปของก ลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีอาย ุ20–20 ปีมากท่ีสุด 

จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 และส่วนใหญ่ศึกษาคณะนิติศาสตร์ จ  านวน 152 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.0 
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 2. สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นหลกัสูตร ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.50 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ได้แก่ ขอ้ 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.62 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ ขอ้ 5 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ด้านกระบวนการคดัเลือก ในภาพรวม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ขอ้ 1 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด และ ขอ้ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4. สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ด้านอาจารยผ์ูส้อน ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.51 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ขอ้ 5 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.64 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

และ ขอ้ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 5. สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ด้านส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ในภาพรวม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 อยูใ่นระดบัมาก โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ขอ้ 5 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.95 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 อยูใ่นระดบัมาก และ ขอ้ 3 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 อยูใ่นระดบัมาก 

 6. สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ในภาพรวม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 อยูใ่นระดบัมาก โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ขอ้ 3 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 อยูใ่นระดบัมาก และ ขอ้ 2 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 อยูใ่นระดบัมาก 

 7. สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ด้านการวดัและประเมิน ในภาพรวม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ขอ้ 1 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด และ ขอ้ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 อยูใ่นระดบัมาก 
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 8. สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ด้านการเรียนรู้ได้พัฒนาคุณลักษณะ 
นักศึกษา ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก โดยรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ ขอ้ 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 อยูใ่นระดบัมาก และ ขอ้ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลกัสูตร ดา้นหลกัสูตร, ดา้นอาจารยผ์ูส้อน, ดา้นส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้, ดา้นการวดัและ
ประเมินและดา้นการเรียนรู้ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ นศ. แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยเพศชาย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ด้านหลกัสูตร, ด้านอาจารยผ์ูส้อน, ด้าน
ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้, ด้านการวดัและประเมินและด้านการเรียนรู้ได้พัฒนาคุณลักษณะ นศ. 
มากกวา่เพศหญิงและพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร 
ดา้นกระบวนการคดัเลือกและดา้นการจดัการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลกัสูตร ดา้นกระบวนการคดัเลือก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
อายุ 40–49 ปี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นกระบวนการคดัเลือก มากท่ีสุด และอายุ 50 
ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นกระบวนการคดัเลือก นอ้ยท่ีสุด และพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นหลกัสูตร, ดา้นอาจารยผ์ูส้อน, 
ดา้นส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้, ดา้นการจดัการเรียนการสอน, ด้านการวดัและประเมิน และดา้นการ
เรียนรู้ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ นศ. ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลกัสูตร ดา้นหลกัสูตร, ดา้นกระบวนการคดัเลือก, ด้านอาจารยผ์ูส้อน, ด้านการวดัและ
ประเมินและดา้นการเรียนรู้ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ นศ. แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยคณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นหลกัสูตร, ดา้นกระบวนการ
คดัเลือกและดา้นอาจารยผ์ูส้อน มากท่ีสุด คณะส่ือสารมวลชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร 
ดา้นการวดัและประเมินและดา้นการเรียนรู้ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ นศ. มากท่ีสุด คณะนิติศาสตร์ มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นหลกัสูตร, ดา้นกระบวนการคดัเลือกและดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
นอ้ยท่ีสุด และคณะมนุษยศาสตร์ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นการวดัและประเมินและ
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ดา้นการเรียนรู้ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ นศ. นอ้ยท่ีสุด และพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคณะแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร ดา้นส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้และดา้นการจดัการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องวีรชาติ สุพิพฒัน์ (2550 : 13( ได้
ศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและความผูกพนัต่อองค์การของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารงานทัว่ไปโดยรวมและรายด้าน 
พบวา่ อยู่ในระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการควรติดประกาศหรือแจง้ขอ้มูล
เก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 

 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ ควรให้ความส าคัญต่อการ
ฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการให้บริการ เพื่อท่ีจะสามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้
ค  าแนะน าช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ 

 3. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ควรเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น 
กล่องรับความเห็น แบบสอบถาม เป็นตน้ 

 4. ความพึงพอใจ ดา้นคุณภาพของการให้บริการ เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ควรมีความใกลชิ้ด
ต่อผูรั้บบริการ ให้ความเป็นกันเอง เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจต่อการรับ
บริการ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการประเมินในการน าไป สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดคุณภาพ
และมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา 

รายได้ อาชีพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าเม่ือเห็นโฆษณาในอินสตาแกรม เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม และเพื่อวิเคราะห์การรับรู้ในพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชอิ้นสตาแกรม

ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression)  

 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท เล่น

อินสตาแกรม 1-2  คร้ังต่อวนั มากท่ีสุด เล่นอินสตาแกรมช่วงเวลา 18.01–24.00 น. มีความชอบใน

โฆษณาผา่นอินสตาแกรมปานกลาง เห็นโฆษณาผา่นอินสตาแกรมช่วงเวลา 18.01–24.00 น. และพรี

เซ็นเตอร์/ดารานกัแสดง มีอิทธิพลในการติดตามอินสตาแกรมมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การรับรู้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกนั ยกเวน้เร่ือง เพศ ท่ีจะส่งผล
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ต่อการรับรู้โฆษณาผา่นช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอินสตาแกรม ไม่แตกต่างกนั 

ค าส าคัญ : การโฆษณา, พฤติกรรม, อินสตาแกรม, การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

 

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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บทน า 

 ปัจจุบนัน้ีอินเตอร์เน็ตนบัวา่มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติมากทั้งเพื่อความบนัเทิง การหา
ความรู้ การคา้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ social network เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ 
เป็นตน้ นับว่าการใช้งาน social network  ทั้งในแง่ส่วนตวั หรือเพื่อการคา้ จากการศึกษาพบว่า มี
จ านวนผูค้นท่ีใช้สังคมออนไลน์สูงมาก โดยสังคมออนไลน์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ  Facebook รองลงมา
คือ Twitter และ Instagram หลังจากขายกิจการให้  Facebook ด้วยมูลค่าท่ีตกลงในขณะนั้ น 1 
พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (แต่มูลค่าแท้จริงในตอนน้ีคือ 715 ล้านเหรียญสหรัฐฯ( ล่าสุด Instagram 
ประกาศตวัเลขผูใ้ชง้านทะลุหลกั 100 ลา้นคนต่อเดือนแลว้ โดยมีคนไทยกวา่ 2 แสน 5 หม่ืนคน ใช้
อินสตราแกรมซ่ึงปัจจุบนัพบว่า มีการใช้อินสตาแกรมกนัอย่างแพร่หลายเพิ่มมากข้ึนและคาดว่า
น่าจะมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอีก ท าให้ผูข้ายเล็งเห็นถึงช่องทางการโฆษณาอีกช่องทางหน่ึง จึงเกิด
การใช้โฆษณาในอินสตาแกรมเพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้ โฆษณาในอินสตาแก
รมท่ีพบมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบทางตรง ทางออ้ม และโฆษณาแฝง 
 อีกทั้ งในปัจจุบันผูบ้ริโภคสามารถค้นหาข้อมูลทุกส่ิงทุกอย่างท่ีตนเองต้องการได้บน
อินเทอร์เน็ตผ่านทางผูใ้ห้บริการ Search Engine และมีการก่อตวัข้ึนของสังคมใน Social Network 
อยา่งเช่น Facebook, Instagram ท่ีพร้อมจะแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหว ความเป็นไปบน
โลกใบน้ีและบอกเล่าประสบการณ์ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ จึงท าใหก้ารท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์มีความ
แพร่หลายมากข้ึนเป็นอย่างมาก ผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ความส าคญักับการโป
รโมทสินคา้และบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดย่อมต่างก็หันมาให้
ความสนใจในการสร้าง E-Commerce เพื่อโฆษณาและเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และบริการ
กนัเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีตน้ทุนต ่า และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
จ านวนมากได ้ผูป้ระกอบการหลายรายไม่มีหน้าร้านในการจ าหน่ายสินคา้ มุ่งจ  าหน่ายสินคา้ผ่าน
ทาง E-Commerce อย่างเดียวเท่านั้ น  ท าให้ในปัจจุบันผู ้ประกอบการและผู ้บ ริโภคสามารถ
แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทาง ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้สถานท่ี
เพื่อพบปะพูดคุยกนั การซ้ือขายสามารถท าไดผ้่านทางอินเตอร์เน็ตและนบัวนัส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็น
เร่ืองปกติธรรมดา ผูบ้ริโภคมีความเคยชินและความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตมาก
ข้ึน ดว้ยเหตุเพราะอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตผูค้นในยุคปัจจุบนัไปเสียแลว้ ในยคุท่ี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกหลอมรวมเขา้กบัโลกแห่งความเป็นจริง จนกระทัง่ไดก้ลายเป็นสังคม
แห่งใหม่ส าหรับผูบ้ริโภคเกือบจะสมบูรณ์ ท าให้การเติบโตแบบกา้วกระโดดของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไดเ้ป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีส่งผลต่อแรงบนัดาลใจใหม่ๆ ส าหรับตราสินคา้ในการสร้าง
ประสบการณ์กบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัและเกิดความผกูพนักบัตราสินคา้มากกวา่ในอดีต
บทบาทของสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มพลงัให้ตราสินคา้สามารถสร้างประสบการณ์กบัผูบ้ริโภคทาง
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ประสาทสัมผสัและอารมณ์ไดม้ากข้ึน 
 ตราสินค้าในปัจจุบันต้องการแข่งขันกันสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัหรือ
ความรู้สึกท่ีมีมากกว่าการใช้ส่ือในรูปแบบเดิมๆ เพื่อเขา้ครอบครองพื้นท่ีในจิตใจของผูบ้ริโภค 
(ลินด์สตรอม มาร์ติน,2549) ผลตอบรับท่ีเห็นไดช้ดัในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วมกบัการ
สร้างประสบการณ์ไปสู่ผูบ้ริโภคคือ การได้รับความสนใจจากผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริงและการได้
แสดงถึงความล ้าสมยัของตราสินคา้ผา่นนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีไดถู้กหลอมรวมเขา้กนัอยา่งลง
ตวั 
 ปัจจุบนัการสะทอ้นเร่ืองราวของตวัตนเองผา่นมุมมองภาพต่างๆ ก าลงัเป็นท่ีนิยมเป้นอยา่ง
มากในกลุ่มผูบ้ริโภคออนไลน์ พฤติกรรมการถ่ายรูปส่ิงต่างๆ อาทิ สถานท่ีท่องเท่ียว รูปตนเอง รูป
สัตวเ์ล้ียง หรือแมแ้ต่การถ่ายรูปอาหารก่อนรับประทานแลว้แบ่งปันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้
กลบักลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาส าหรับผูบ้ริโภค เหตุดว้ยพฤติกรรมของมนุษยท่ี์โดยธรรมชาติชอบ
ติดต่อส่ือสารและยิ่งไดส่ื้อสารกบักลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในเร่ืองเดียวกนัแลว้ยิ่งเป็นตวักระตุน้ท่ีดีจนเกิด
เป็นชุมชนยอ่ยๆ บนโลกออนไลน์ของคนท่ีช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั ท าใหต้ราสินคา้มีทิศทางท่ีชดัเจน
ในการน ารูปแบบการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มต่างๆมาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์เพื่อให้เขา้
กบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภค (สมคิด เอนกทวผีล, 2551) 
 จากรายละเอียดทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการโฆษณาผา่น
อินสตาแกรมสามารถกระตุน้กระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจทางอินสตาแกรมไดท้ราบถึง การโฆษณาผา่นอินสตาแกรมสามารถกระตุน้
การซ้ือของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะท าให้ทราบถึงโฆษณาท่ีผา่นทางอินสตาแกรม
ใดบา้งท่ีจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการจากทางอินสตาแกรมของตนเอง อีกทั้งยงั
สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจในอินสตาแกรมในการออกแบบ ปรับปรุงและพฒันา
โฆษณาในอินสตาแกรมให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมทั้งผูป้ระกอบการ
ธุรกิจต่างๆ สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการเพิ่มช่องทาง
การตลาด ในส่วนของการตลาดผา่นอินสตาแกรมใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงการโฆษณาและพฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภค

สามารถกระตุน้การซ้ือผา่นอินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหก้ารเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมแตกต่างกนั 
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1. การรับรู้โฆษณา ผ่านช่องทางอินสตาแกรม ท่ีมี

ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 

 2. พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านช่องทาง

อินสตาแกรม 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา การโฆษณาและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภคสามารถ

กระตุน้การซ้ือผา่นอินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชอิ้นสตาแกรมท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการท าวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 20 มกราคม 

พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2559 และเก็บขอ้มูลในช่วงระหว่างวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2559 ถึงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 3. ขอบเขตด้านการศึกษาตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การรับรู้

โฆษณา ผา่นช่องทางอินสตาแกรม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นช่องทางอินสตาแกรม 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉล่ีย 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลจากการศึกษาท าให้ผูท่ี้ประกอบธุรกิจท่ีขายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมทราบถึงความ

คิดเห็นของผูบ้ริโภคในเร่ืองของการโฆษณาผ่านทางอินสตาแกรมและสามารถน าขอ้มูลจากการ

วิจยัไปพฒันาการโฆษณาผลิตภณัฑ์ผา่นอินสตาแกรมให้ตรงกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง ซ่ึง

จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือต่อไป 

 2. ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ผา่นทางอินสตาแก

รม ในเร่ืองของการให้ความส าคญัในการโฆษณาผา่นทางอินสตาแกรม และน าผลการวิเคราะห์ไป

ใชใ้นการพฒันาในการโฆษณาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอินสตาแกรม 

 3. ผลการศึกษาท าให้ผูว้ิจยัท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ และการให้ความส าคญั

ในเร่ืองของการโฆษณาผา่นทางอินสตาแกรมน าขอ้มูลไปประกอบการศึกษาได ้

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. Instagram หมายถึง โปรแกรมแบ่งปันรูปภาพ โดยถูกคิดคน้มาในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 

2553 โดยผูใ้ช้งานสามารถถ่ายรูป หรือตกแต่งภาพได้ตามใจต้องการ และแบ่งปันผ่าน Social 

Network 

 2. การโฆษณา หมายถึง การเสนอข่าวสารการขาย หรือแจ้งข่าวสารให้บุคคลท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายทราบเก่ียวกับสินค้า บริการ หรือแนวความคิด โดยเจา้ของหรือผูอุ้ปถมัภ์เปิดเผย
ตนเอง มีการจ่ายเงินเพื่อการใช้ส่ือ และเป็นการเสนอขอ้มูลท่ีมิใช่เป็นการส่งบุคคลเขา้ไปติดต่อ
โดยตรง 
 3. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูซ้ื้อหรือไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ 
และหมายความรวมถึง ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือ
รับบริการดว้ย ซ่ึงอาศยัอยูใ่น 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 
 4. การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจากการ
โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพนัธ์ ท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ัง
คราวเพื่อกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือของลูกคา้ขั้นสุดท้าย บุคคลในช่องทาง
การตลาด หรือพนักงานขายของกิจการ การส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได ้
โดยทัว่ไปมกัจะใช้ร่วมกบัการโฆษณา การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่น 
โฆษณาใหรู้้วา่มีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนกังานขายไปแจกสินคา้ตวัอยา่งตามบา้น เป็นตน้ 
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 5. ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม (Social 
Tool) เพื่อใช้ส่ือสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่าน ทางเว็บไซต์และ
โปรแกรมประยุกตบ์นส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต โดยเนน้ใหผู้ใ้ชท้ ั้งท่ีเป็นผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (User-Generate 
Content : UGC) ในรูปของขอ้มูลภาพ และเสียง 
 6. การรับรู้โฆษณา ผ่านช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ความ

เป็นไปได้ของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้โฆษณาทางอินสตาแกรมของผูมี้ช่ือเสียงแล้วมีพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ตามท่ีผูมี้ช่ือเสียงนั้นโฆษณา ดว้ยเหตุผลใด หรือถา้ไม่ซ้ือ ไม่ซ้ือเพราะเหตุผลใด 

 7. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางอินสตาแกรม หมายถึง ขั้นตอนในการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการตดัสินใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สกนึกคิด( และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็น

กิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือ

ผา่นทางอินสตาแกรม 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการวิจัยเร่ือง การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุ้นการซ้ือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.1 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
 1.2 แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
 1.3 แนวคิดทฤษฎีอินสตาแกรม (Instagram) 
  1.1 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Buyer Decision Process) 
 พิบูล ทีปะปาล (2549) ได้กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 2 
ส่วน ส่วนแรก เป็นกระบวนการตดัสินใจ (Decision Process) ของผูซ้ื้อเอง ส่วนท่ีสอง เป็นปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Factors Affecting the Process) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ส่ิงเร้า การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากร หรือประชากรศาสตร์ และปัจจยัทางสังคม
และจิตวทิยา 
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 คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178( กล่าววา่ วธีิการท่ีผูบ้ริโภคทาการตดัสินใจ ประกอบดว้ย
ปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ ส่ิงเร้า การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภคซ่ึงจะ
สะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภค
เขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มา และสุดทา้ยคือ การประเมินค่า
ของทางเลือกเหล่านั้น การศึกษาการตดัสินใจซ้ือท าให้ทราบถึงปัจจยั กระบวนการและเหตุผลท่ีท า
ให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสามารถวเิคราะห์ผลการวจิยัในส่วนพฤติกรรมของผูรั้บชมโฆษณา
แฝงทางอินสตาแกรมว่ามีสอดคลอ้งกบัทศันคติหรือไม่ ซ่ึงผลท่ีไดใ้นงานวิจยัน้ี คือ จากท่ีผูรั้บชม
โฆษณาแฝงของคุณวิริฒิพา ภกัดีประสงค ์(วุน้เส้น( มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ โดยมีแรงกระตุน้
การท่ีใช้ตวับุคคลผูมี้ช่ือเสียงจะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและเกิดความรู้สึกท่ีอยากใช้สินคา้และ
บริการ เหมือนกบัผูมี้ช่ือเสียง 
 1.2 แนวคิดเครือข่ายทางสังคม 
 แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง ความเก่ียวพนัและผกูพนัระหวา่งกนั
ของบุคคล ซ่ึงประกอบกนัข้ึนเป็นครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั จนเกิดความผูกพนั มีสายสัมพนัธ์ของ
คน สร้างเครือข่ายขอ้มูลและมีการแบ่งปันทรัพยากรระหวา่งกนั และท่ีส าคญัมีจิตส านึกร่วมกนั มี
วตัถุประสงค์ มีอุดมคติร่วมกนัหรือมีความเช่ือมโยง การติดต่อส่ือสารร่วมกนั มีความเอ้ืออาทรต่อ
กนั มีความรัก มีมิตรภาพ การเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท า พร้อมกบัมีการเช่ือมโยงกบักลุ่มอ่ืนใน
สังคม มีการช่วยเหลือกนั สร้างความสัมพนัธ์ขยายในวงกวา้งข้ึน การเก่ียวพนัของคนในสังคมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัคนจ านวนมาก บุคคลนั้นมีเครือข่ายเก่ียวพนัมาก ในทางตรงขา้มถา้บุคคลอ่ืนท่ีรู้จกั
คนอ่ืนนอ้ย แสดงวา่มีเครือข่ายความเก่ียวพนันอ้ย เป็นปัจจยัท่ีท าให้สังคมเกิดความเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลงทั้งในดา้นบวกและลบ 
 สมใจ สุวรรณทัศน์ (2539( ได้ให้ความหมายของ เครือข่ายสังคม หมายถึง สายใยของ
ความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ระหว่างบุคคลหน่ึงกบับุคคลอ่ืนๆ อีกหลายๆ คน จึงเป็น
การศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพนัธ์กันทุกๆ ด้านท่ีบุคคลทั้ งหมดในเครือข่ายสังคมท่ี
ติดต่อกัน โดยในการสร้างเครือข่ายสังคม กิจกรรมท่ีได้ท า และเช่ือมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผูอ่ื้น ในบริการเครือข่ายสังคมประกอบไปดว้ย การแชท ส่งขอ้ความ ส่งอีเมล์ วีดิโอ 
เพลง อัพโหลดรูป บล็อก การท างานของเครือข่ายสังคม คือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลไวใ้นรูป
ฐานขอ้มูล SQL ส่วน Video หรือรูปภาพอาจเก็บเป็นไฟล์ก็ได ้วิกิพีเดีย (2553( ซ่ึงตรงกบัสุภสัตรา 
สิงห์ทอง (2535( ไดใ้ห้ความหมายของ เครือข่ายสังคม หมายถึง กลุ่มความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนในสังคม โดยลักษณะความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถ
อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลได้ ในแต่ละเครือข่ายสังคมจะมีบุคคลเป็นศูนยก์ลาง และ
ขยายไปสู่บุคคลอ่ืน การขยายวงน้ีจะกวา้งมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัสถานภาพ บทบาท และวงจรชีวิต
ของบุคคลนั้น 
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Instagram (อินสตาแกรม( คือ แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟน ท่ีมา
พร้อมกบัลูกเล่นการแต่งเติมสีสันให้กบัรูปภาพดว้ย Filters (ฟิลเตอร์( ต่างๆ ท่ีให้เราสามารถเลือก
ปรับภาพไดห้ลากหลายและสวยงาม  แนวอาร์ตๆ ไดต้ามใจชอบทั้งในเร่ืองของ สี แสง เรียกไดว้่า
สามารถปรับอารมณ์ของรูปภาพไดต้ามตอ้งการ และสามารถแชร์รูปภาพสวยๆ อวดเพื่อนๆ ท่ีอยูใ่น
สังคมออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เป็นตน้ และในตวั Instagram 
เองก็เป็นสังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เพราะ Instagram มีระบบ 
Followers และ Following ให้ผูใ้ช้งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคล่ือนไหวการใชง้าน
ของเพื่อน  ท่ีใชง้านแอพพลิเคชัน่หากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment 
รูปภาพนั้นได ้
 1.3 แนวคิดทฤษฎอีนิสตาแกรม (Instagram) 
 อินสตาแกรม เป็นโปรแกรมแบ่งปันรูปภาพและคลิปวิดีโอสั้นๆ ถูกคิดคน้ข้ึนมาในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2553 ผูใ้ช้งานสามารถถ่ายรูปและตกแต่งรูปภาพได้ตามใจต้องการ และแบ่งปัน

ผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์กโดยการตกแต่งรูปนั้นจะเน้นในแนวยอ้นยุค หรือ กล้องโพลารอยด์ ซ่ึงมี

อตัราส่วนของรูปภาพอยูท่ี่ 4:3 

 ในช่วงแรก อินสตาแกรมรองรับการใช้งานบน ไอโฟนไอแพด และ ไอพอดทชั ต่อมาใน

เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ทางบริษทัก็ได้เพิ่มการรองรับระบบ แอนดรอยด์ ซ่ึงรองรับตั้งแต่ แอน

ดรอยด ์เวอร์ชนั 2.2 (โฟรโย( ข้ึนไป ปัจจุบนัสามารถดาวน์โหลดไดท้าง ไอทูนส์ และ กูเกิลเพลย ์

 ในการปรับปรุงกิจการให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ เฟซบุ๊ค จึงไดเ้ขา้มาซ้ือกิจการในราคาประมาณ 

1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 

 อินสตาแกรมไดถู้กคิดคน้ข้ึนมาท่ี ซานฟรานซิสโก โดย เควิน ซิสตรอม และ ไมเคิล ไมค ์

ครีเกอร์ คิดค้นโดยเน้นระบบ  HTML5ในวนัท่ี  5 มีนาคม  พ.ศ. 2553  ซิสตรอม ได้ลงทุนอีก 

500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการเพิ่มเติมแอพพลิเคชัน่ 

 อินสตาแกรมไดเ้ปิดตวับน แอพสโตร์ ของ แอปเปิล ในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553หลงัจาก

นั้น จอร์ช รีเดล ได้เขา้มาร่วมงานกบับริษทัในต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป ซ่ึงในขณะนั้นในบริษทัมี

พนกังานไม่ถึง 10 คน และต่อมา ก็ไดมี้ผูเ้ขา้มาร่วมงานกบับริษทัเพิ่มเติม คือ เชน สวีนีย ์โดยเขา้มา

ใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในต าแหน่งวิศวกร และ เจสสิกา โซลแมน ก็ได้เขา้มาในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2553 
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 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 อินสตาแกรม ไดเ้พิ่ม แฮชแท็ก ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถ

ท าให้ป้ายช่ือท่ีพิมพ์ลงไปนั้น คน้หาได้ง่ายข้ึน ด้วยการพิมพ์ "#" ตามด้วยป้ายช่ือท่ีจะพิมพ์และ

ต่อมาในเดือนกนัยายน อินสตาแกรมไดป้ล่อยเวอร์ชัน่ 2.0 ให้ดาวน์โหลด บน แอพสโตร์ โดยเพิ่ม

ความสามารถของแอปหลาย ๆ อยา่งในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 อินสตาแกรมไดป้ระกาศผล

ก าไรของบริษทั โดยอยูท่ี่ 7 ลา้น ดอลลาร์สหรัฐ The deal valued Instagram at around $25 million.  

 ต่อมาในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 หลงัจากท่ีไดร้อคอยกนัมานาน อินสตาแกรมไดป้ล่อย

แอปพลิเคชนั ท่ีรองรับระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์และในสัปดาห์เดียวกนั บริษทัไดป้ระกาศผล

ก าไรของบริษทั โดยอยู่ท่ี 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมูลค่าของบริษทัอยูท่ี่ 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ

ซ่ึงหลงัจากนั้น วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2555 เฟซบุก๊ ไดเ้ขา้มาซ้ือกิจการ ในราคา 1 พนัลา้น ดอลลาร์

สหรัฐซ่ึงท าให้เฟซบุ๊กมีบริษทัท่ีกวา้งขวางมากข้ึนโดย มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก ประธานบริษทัเฟซบุ๊ก

กล่าวว่า "committed to building and growing Instagram independently" โดยแปลเป็นภาษาไทยได้

วา่ จะมุ่งมัน่เพื่อสร้างอินสตาแกรมใหก้า้วหนา้ต่อไป 

 จ านวนผูใ้ช้งานประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 อินสตาแกรมมีผูล้งทะเบียนใช้งาน 1 

ลา้นคนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 อินสตาแกรมประกาศวา่มีผูใ้ชง้าน 5 ลา้นคนแลว้ และไดเ้กิน 

10 ลา้นคนเม่ือเดือนกนัยายนในปีเดียวกนัในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 อินสตาแกรมประกาศว่ามี

ผูใ้ชก้วา่ 30 ลา้นบญัชี 

 อินสตาแกรมประกาศว่ามีรูปกว่า 100 ล้านรูปแล้วท่ีถูกอพัโหลดข้ึนบนระบบในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2554 และยอดน้ีพุง่ถึง 150 ลา้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2555 มีการอพัโหลดรูป 58 รูป และมีการสมคัรสมาชิกใหม่หน่ึงคนต่อวินาที ปัจจุบนัรูปภาพท่ีถูก

อพัโหลดทั้งหมดมีจ านวนเกินพนัลา้นรูป 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 อินสตาแกรมไดป้ระกาศว่ามีผูใ้ช้งานท่ีใช้เป็นประจ า 

(active users) 100 ลา้นคนในเวลาเพียงสองปีคร่ึงหลงัจากการเปิดตวั และเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 

2556 ทางบริษทัไดป้ระกาศวา่ มีผูใ้ชง้านเป็นประจ าต่อเดือนเกิน 150 ลา้นคน 

 คนดังหลายคนมีบัญชีบนอินสตาแกรม พวกเขาแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอเก่ียวกับชีวิต

ส่วนตวัและในอาชีพการท างานของพวกเขาให้กบัแฟนๆ คนดงับางคนไดล้บบญัชีของพวกเขาเพื่อ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใช้งานของอินสตาแกรมท่ีจะอนุญาตให้แอพพลิเคชัน

https://th.wikipedia.org/wiki/เดือนมกราคม
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2554
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แฮชแท็ก&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/กันยายน
https://th.wikipedia.org/wiki/ดาวน์โหลด
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แอพสโตร์&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/2_กุมภาพันธ์
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอลลาร์สหรัฐ
https://th.wikipedia.org/wiki/3_เมษายน
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/แอนดรอยด์_(ระบบปฏิบัติการ)
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอลลาร์สหรัฐ
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอลลาร์สหรัฐ
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอลลาร์สหรัฐ
https://th.wikipedia.org/wiki/12_เมษายน
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/เฟซบุ๊ก
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอลลาร์สหรัฐ
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอลลาร์สหรัฐ
https://th.wikipedia.org/wiki/มาร์ก_ซักเคอร์เบิร์ก
https://th.wikipedia.org/wiki/ธันวาคม
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/มิถุนายน
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/เมษายน
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/มิถุนายน
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/สิงหาคม
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/พฤษภาคม
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/กุมภาพันธ์
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2556
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ขายรูปภาพแก่ผู ้โฆษณาโดยไม่มีค่าตอบแทนแก่ผู ้ใช้งานอินสตาแกรม ได้อยู่ใน 50 อันดับ 

แอพพลิเคชัน่ท่ีดีท่ีสุดของแอนดรอยดใ์นปีพ.ศ. 2556 จากนิตยสารไทม ์

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณฐัภทัร บทมาตร (2553( ศึกษา เร่ืองพฤติกรรมและคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชเ้วบ็ไซต ์
(Website) เฟซบุ๊ค (Facebook) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 400 ราย สุ่มโดยใช้
ความสะดวก ใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย (X ) เพื่อท าการเปรียบเทียบผลท่ี
ออกมาในแต่ละขอ้ ส่วนการตอบสมมติฐาน จะใชส้ถิติทดสอบความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ (Chi-
Square) และใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที  
 (T-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-
test) ห รือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of Variance: One-way 
ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  (Multiple 
Comparisons) แอล เอส ดี (LSD) ผลการวิจยัพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้บริการเวบ็ไซต์
เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นเพศหญิง เป็นคิด อายุ 20–24 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้งานเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค 
(Facebook) มานานกว่า 1 ปีข้ึนไป โดยสถานท่ีเข้าใช้จากท่ีบ้านเป็นส่วนใหญ่ การเข้าใช้งาน
เวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) ในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่มากกวา่ 4 ชัว่โมง จ านวนคร้ังท่ีเขา้ใช้มากกว่า 
10 คร้ัง โดยช่วงเวลาท่ีเขา้ใชง้านงานเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) คือช่วงเวลา 18.01-21.00 น. และ
ส่วนใหญ่ยงัเลือกใช้บริการเวบ็ไซตส์ังคมอ่ืนๆ อีก โดยรู้จกัเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค (Facebook) จากเพื่อน
หรือญาติ โดยวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อความบันเทิงส่วนตัวกลุ่มตัวอย่างประชากรให้
ความส าคญัคุณลกัษณะของเวบ็ไซตเ์ฟซบุค๊รวมทุกดา้นโดยรวม อยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปได ้ดงัน้ี ดา้นชุมชนมีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และ ดา้น
เน้ือหา ดา้นการตอบสนองเฉพาะบุคคล ดา้นการเช่ือมโยง ดา้นบริบท ดา้นการส่ือสาร และดา้นการ
พาณิชย ์มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั ผลการวิจยั พบวา่ จากการทดสอบสมมติฐานการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์สรุปไดว้า่ ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเขา้ใช้
เว็บไซต์เฟซบุ๊ค (Facebook) กัน และสมมติฐานการวิเคราะห์ความแตกต่างสรุปได้ว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ในส่วนของอายุ รายได ้แตกต่างกนัมีผลต่อลกัษณะท่ีเลือกใช้เวบ็ไซต์เฟซบุ๊คท่ี
แตกต่างกนั 
 
 ลชันา สีเหลือง (2551( ศึกษาเร่ือง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซ้ือในด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

https://th.wikipedia.org/wiki/แอนดรอยด์
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/นิตยสารไทม์
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การศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ต 1-2 ชัว่โมงต่อ
คร้ัง ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเห็นวา่การใชภ้าพคน สัตว ์สินคา้ ท่ีเคล่ือนไหวได ้ถือเป็นสาเหตุใน
การคลิกเขา้ไปดูโฆษณาออนไลน์มากท่ีสุด ส่วนการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซ้ือพบว่า ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้านข้อความและเน้ือหาท่ีให ้
สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้า อีกทั้ งภาพเคล่ือนไหวและดนตรีท่ี มีเน้ือร้องยงัเป็น
องคป์ระกอบในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 ปิยภรณ์ น้อยจนัทร์ (2550( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเขา้ชมโฆษณา
ออนไลน์ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต
จะตดัสินใจซ้ือสินคา้หลงัจากไดเ้ห็นหรือชมโฆษณาหลายคร้ัง โดยลกัษณะของโฆษณาออนไลน์ท่ี
กลุ่มตวัอย่างงให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ ความน่าสนใจในการน าเสนอ มีภาพเคล่ือนไหว 
สีสัน และใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้น 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาการโฆษณาและพฤติกรรมสามารถกระตุน้การซ้ือผา่นอินสตาแกรมของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาด

ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่า

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ในการค านวณหาขนาดตวัอยา่งได ้

400 ชุดด าเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 22-29 กุมภาพนัธ์ 2559 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 

74) 

 
 n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีตอ้งการ 

 p = สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่มสามารถน าค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้
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 z = ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

มีค่าเท่ากบั 1.96 (มัน่ใจ 95%)  

 p = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มเกิดข้ึนได ้

 จะได ้n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385  

เพราะฉะนั้นจึงก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ีเท่ากบั 400 จ านวน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกเก็บตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผูบ้ริโภคท่ีใช้อินสตาแกรมท่ีพกั

อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ลักษณะของเค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าห รับการวิจัยค ร้ังน้ี  คือ 
แบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อศึกษาถึง การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุน้การซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจดัท าเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีใชอิ้นสตาแกรมท่ีพกั

อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบค าตอบหลายตวัเลือก 

(Multiple Choices) ทั้งหมด 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกับการชมส่ือโฆษณาผ่านอินสตาแกรม และมี

ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choices) ทั้งหมด 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกับการรับรู้โฆษณาผ่านอินสตาแกรมสามารถ

กระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม โดยวดัระดบั

ความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั ของ ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยการใหค้ะแนนของแต่ละขอ้ค าถาม 
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การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน  =                คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

           จ  านวนระดบั 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั         5 – 1 = 0.80 

                                                                       5              

 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ผูว้ิจยัสามารถหาช่วงคะแนนของการรับรู้โฆษณาผ่าน

อินสตาแกรมสามารถกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตา

แกรมไดด้งัน้ี  

ระดบัความคิดเห็น                                ระดบัคะแนนของค าถาม    ค่าเฉล่ีย 

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น  5   4.21 – 5.00 

 เห็นดว้ยมาก    ใหค้ะแนนเป็น 4   3.41 – 4.20 

 เห็นดว้ยปานกลาง   ใหค้ะแนนเป็น  3   2.61 – 3.40 

 เห็นดว้ยนอ้ย    ใหค้ะแนนเป็น 2   1.81 – 2.60 

 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น 1   1.00 – 1.80 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิน 400 ชุด เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่โดย
วิธีของ Cronbach’Alpha เพื่อหาสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) โดยค่า Cronbach’Alpha ท่ี
ไดอ้อกมาเป็นรายดา้นเฉล่ียอยูท่ี่ 0.920 จึงยอมรับไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บแบบสอบถามมีความเท่ียง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปเก่ียวกบัตวัแปรท่ีสนใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้
อินสตาแกรมท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถามจากการศึกษา
ขอ้มูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 219 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.80 มีอายุของผูต้อบแบบสอบถามระหว่าง อายุ 21-30 ปี จ านวน 281 คน คิด
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เป็นร้อยละ 70.20 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 20,001–30,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.80  
 การศึกษาขอ้มูลความถ่ีของการเล่นอินสตาแกรม ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเล่นอินสตาแกรม 1-2 คร้ังต่อวนั มากท่ีสุด จ านวน 142 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.5 ช่วงเวลาในการเล่นอินสตาแกรมของคนส่วนใหญ่ พบในช่วงเวลา 18.01-24.00 
จ  านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 เป็นช่วงเวลาท่ีมีการเล่นอินสตาแกรมมากท่ีสุด และผูต้อบ
แบบสอบถามมีความชอบปานกลางเม่ือเห็นโฆษณาผา่นอินสตาแกรม จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.5 ช่วงเวลาท่ีเห็นโฆษณาผา่นอินสตาแกรมคือช่วงเวลา 18.01-24.00 จ  านวน 249 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.2 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการติดตามอินสตาแกรมคือ พรีเซ็นเตอร์/ดารานกัแสดง จ านวน 
173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้โฆษณา ผา่นช่องทางอินสตาแกรม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือจากการศึกษาความคิดเห็นของการโฆษณาผา่นอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน

อยูใ่นระดบัใดมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 3.23 เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก 4 อนัดบัได้แก่ (1) การ

โฆษณาโดยเนน้ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย 3.64 (2) การโฆษณาโดยเนน้การท าให้เกิด

ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.44 (3) การโฆษณาโดยเน้นจากรูปลกัษณะของตวัผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย 

3.14 และ(4) การโฆษณาโดยเนน้ตราสินคา้มีค่าเฉล่ีย 3.11 ยกเวน้การโฆษณาโดยเนน้พรีเซ็นเตอร์ท่ี

ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 2.85 

 3. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอินสตาแกรม 

จากการศึกษาความคิดเห็นของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของท่านมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 2.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูบ้ริโภคมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นปานกลางทุกด้านทั้ง5ดา้นไดแ้ก่ (1) การท่ีมีคนพูดถึงโฆษณาบ่อยๆท าให้
ท่านคิดท่ีซ้ือหรือแนะน าให้ผูอ่ื้นซ้ือสินคา้มีค่าเฉล่ีย 3.11 (2) การตวับุคคลท่ีใชสิ้นคา้ในอินสตาแก
รม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ามีค่าเฉล่ีย 3.01 (3) ภาพท่ีเห็นผ่านอินสตาแกรมท าให้ท่าน
ตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินค้ามีค่าเฉล่ีย  2.92 (4) จ  านวนคร้ังของการกดไลค์ในIG(like)มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้มีค่าเฉล่ีย 2.72 และ (5) จ  านวนคร้ังท่ีท่านเห็นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้มี
ค่าเฉล่ีย 2.71 
 การรับรู้โฆษณาผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการ
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ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม ไดด้งัน้ี  
ระดบัความคิดเห็น                                ระดบัคะแนนของค าถาม    ค่าเฉล่ีย 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น  5   4.21 – 5.00 
 เห็นดว้ยมาก    ใหค้ะแนนเป็น 4   3.41 – 4.20 
 เห็นดว้ยปานกลาง   ใหค้ะแนนเป็น  3   2.61 – 3.40 
 เห็นดว้ยนอ้ย    ใหค้ะแนนเป็น 2   1.81 – 2.60 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนนเป็น 1   1.00 – 1.80 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างเร่ืองเพศท่ีแตกต่างกนัท าให้การรับรู้โฆษณา
ผ่านอินสตาแกรมสามารถกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
อินสตาแกรม ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างเร่ืองอายุท่ีแตกต่างกนัท าให้การรับรู้โฆษณา
ผ่านช่องทางอินสตาแกรม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งการรับรู้โฆษณาผา่นช่องทางอินสตาแกรม ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ จากการวเิคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกนั 3 คู่คือ (1) อายุไม่เกิน 20 ปี กบั มากกวา่ 
40 ปี (2) 21-30ปี กบั มากกว่า 40 ปี (3) 31-39 ปี กบั มากกว่า 40 ปี และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นช่องทางอินสตาแกรมจากการวเิคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกนั 4 คู่คือ (1) อายไุม่เกิน 20 
ปี  กับ มากกว่า 40 ปี  (2) 21-30 ปี  กับ 31-39 ปี  (3) 21-30 ปี  กับ มากกว่า 40 ปี  (4) 31-39 ปี  กับ 
มากกวา่ 40 ปี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าให้การ
รับรู้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งการรับรู้โฆษณาผา่นช่องทางอินสตาแกรม
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกัน 2คู่คือ (1) การศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีกบั ปริญญาตรี (2) ปริญญาตรีกบัสูงกวา่ปริญญาตรีและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผ่านช่องทางอินสตาแกรมจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกนั 3 คู่คือ (1) การศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีกับปริญญาตรี (2) ต  ่ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี (3) ปริญญาตรีกับสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเร่ืองอาชีพท่ีแตกต่างกันท าให้การรับรู้
โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งการรับรู้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกนั3คู่คือ (1) พนกังานบริษทัเอกชน/
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รับจ้างกับ ประกอบธุรกิจส่วนตวั (2) พนักงานบริษทั เอกชน/รับจ้าง กับ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (3) พนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้งกบั แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ว่างงาน และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางอินสตาแกรมจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกนั 2 คู่คือ (1) 
พนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง กบั ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (2) พนักงานบริษทัเอกชน/
รับจา้งกบั แม่บา้น/พอ่บา้น/วา่งงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัท าให้การรับรู้

โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นช่องทางอินสตาแกรมแตกต่างกนักลุ่มตวัอยา่งการรับรู้โฆษณาผา่นช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกนั4คู่คือ (1) รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 

กับ  20,001–30,000 บ าท  (2) รายได้  10,001–20,000 บ าทกับ  20,001–30,000 บ าท  (3) รายได ้

10,001–20,000 บาท กบั มากกว่า 40,000 บาท (4) รายได้ 20,001–30,000 บาท กบั 30,001–40,000 

บาท และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอินสตาแกรมจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบ

แตกต่างกนั 5 คู่คือ (1) รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาทกบั 20,001–30,000 บาท (2) รายไดไ้ม่เกิน 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 บาทกบั 30,001–40,000 บาท  (5) 10,001–20,000 บาทกบั มากกวา่ 40,000 บาท 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการโฆษณาและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภคสามารถ

กระตุน้การซ้ือผ่านอินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะส่วน

บุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เม่ือเห็นโฆษณาใน

อินสตาแกรม เพื่อศีกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม และเพื่อ

วเิคราะห์การรับรู้ในพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม ผูว้ิจยัไดท้  าวิจยัในวนัท่ี 20 มกราคม 

พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2559 และเก็บขอ้มูลในช่วงระหว่างวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2559 ถึงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

ท าวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชอิ้นสตาแกรมท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียถ่วง

น ้าหนกั และใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/

รับจา้ง และมีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท 

ส่วนที ่2 การชมส่ือโฆษณาผ่านอนิสตาแกรมมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเล่นอินสตาแกรม 1-2 คร้ังต่อวนั มากท่ีสุด เล่น

อินสตาแกรมช่วงเวลา 18.01–24.00 น. มีความชอบในโฆษณาผ่านอินสตาแกรมปานกลางเห็น

โฆษณาผ่านอินสตาแกรมช่วงเวลา 18.01–24.00 น. และพรีเซ็นเตอร์/ดารานักแสดง มีอิทธิพลใน

การติดตามอินสตาแกรมมากท่ีสุด 

ส่วนที ่3 การโฆษณาผ่านอนิสตาแกรมสามารถกระตุ้นการซ้ือของผู้บริโภค 
 การรับรู้โฆษณาผ่านช่องทางอินสตาแกรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่านอยู่ในระดบั

ใด พบวา่ โดยรวมผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่การโฆษณาโดยเน้นให้เห็นถึง

คุณค่าของผลิตภณัฑ์ การโฆษณาโดยเน้นการท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี การโฆษณาโดยเน้นจาก

รูปลกัษณะของตวัผลิตภณัฑ์ การโฆษณาโดยเนน้ตราสินคา้ ยกเวน้การโฆษณาโดยเนน้พรีเซ็นเตอร์

ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง   

 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอินสตาแกรมของท่านอยูใ่นระดบัใด พบว่า 

โดยรวมผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นปานกลางทุกด้าน ได้แก่  การท่ีมีคนพูดถึงโฆษณา

บ่อยๆท าให้ท่านคิดท่ีซ้ือหรือแนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือสินคา้ การตวับุคคลท่ีใชสิ้นคา้ในอินสตาแกรม มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ภาพท่ีเห็นผา่นอินสตาแกรมท าใหท้่านตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้ จ  านวนคร้ัง

ของการกดไลค์ใน IG (like) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า จ  านวนคร้ังท่ีท่านเห็นมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การเลือกซ้ือสินค้าผ่าน

อินสตาแกรมแตกต่างกนัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่าง

กนัจะส่งผลให้การเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั

ท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ เพศท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลให้การเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก การท่ีมีการโฆษณาโดยเน้นตราสินคา้ เน้นจากรูปลกัษณะของตวัผลิตภณัฑ์ รวมถึง

โฆษณาโดยเนน้คุณสมบติัเด่นของตวัผลิตภณัฑ์ และการโฆษณาโดยเน้นพรีเซ็นเตอร์เป็นวิธีการท่ี

เหมาะสม เน้นให้เห็นถึงคุณสมบติัสินคา้โดยชดัเจน ภาพท่ีเห็นผ่านอินสตาแกรมท าให้ตดัสินใจท่ี

จะซ้ือสินคา้ ตวับุคคลท่ีใชสิ้นคา้ในอินสตาแกรม จึงส่งผลให้การโฆษณาผา่นอินสตาแกรมมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของลัชนา สีเหลือง (2551) ศึกษาเร่ือง การ

แสวงหาขอ้มูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือในด้านพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ต พบว่า การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือพบว่า ให้ความส าคญักบัองค์ประกอบดา้นขอ้ความและเน้ือหาท่ีให้ สามารถอธิบาย

รายละเอียดของสินค้า อีกทั้งภาพเคล่ือนไหวและดนตรีท่ีมีเน้ือร้องยงัเป็นองค์ประกอบในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการศึกษา การโฆษณาและพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภคสามารถกระตุน้การซ้ือผา่น

อินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี 

 1. จากการศึกษาพบว่า การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันาการประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  เช่น การใช้ส่ือทาง

สังคมออนไลน์ช่องทางอ่ืนมาช่วยในการแนะน าสินคา้ หรือโดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อ

เป็นการกระตุ้นความต้องการของลูกค้า  และความสะดวกและรวดเร็วในการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

 2. จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันารูปแบบของโฆษณาทางให้ผูบ้ริโภค

เห็นถึงความแตกต่างของโฆษณา โดยเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของผูป้ระกอบการร้านคา้ให้มี

ความน่าเช่ือถือท่ีดีเพื่อสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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 3. จากการศึกษาพบว่า ในยุค ปั จจุบันการเปิ ด ร้านค้าออนไลน์ เป็นจ านวนมาก 

ผูป้ระกอบการควรสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า ควรเน้น“มิตรสัมพนัธ์” หรือ “การผูกมิตร” คือ 

หวัใจของการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการสร้างตลาดต่อไปใน

อนาคต  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ผูว้จิยัควรศึกษาเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นช่องทางอ่ืน สามารถกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหส้ามารถทราบถึง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

 2. ผูว้ิจยัควรมีการศึกษาเฉพาะเก่ียวกับกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยเฉพาะเพื่อทราบถึงรูปแบบการโฆษณาท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัใน

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

  วตัถุประสงคข์องงานวิจยั เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน เพื่อศึกษาความเหมาะสมดา้นราคาการจ าหน่าย
พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่ ผู ้ใช้บริการกระทรวงพลังงาน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชก้ารค านวณค่าร้อยละ การค านวณสถิติจากค่าเฉล่ีย
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 233 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีอายุระหวา่งอายุ 21–
40 ปี จ  านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 260 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65  มีอาชีพพนกังานธุรกิจเอกชน จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.25 คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46 

 โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนาอธิบ ายความ ถ่ี  (Frequency) ค่ าเฉ ล่ี ย  (Mean) ค่ า ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิง
อา้งอิง โดยใช ้ANOVA เพื่อหาค่า T-test F-test  ค่า Sig และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อ
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบั นยัส าคญั 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีต่างกนัท าให้มี
การรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน ความเหมาะสมดา้นราคาการจ าหน่ายพลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังานท่ีไม่แตกต่างกนั   

ค าส าคัญ : การรับรู้, กระทรวงพลงังาน 
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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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บทน า 

 พลงังานถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยน์บัตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั และมีแนวโนม้ของความตอ้งการสูงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ

การเพิ่มข้ึนของประชากร นอกจากน้ีปัญหาความผนัผวนของทิศทางราคาพลงังานในตลาดโลกก็

ส่งผลกระทบไปทัว่โลกไม่เพียงประเทศไทยท่ีตอ้งเจอกบัวกิฤตราคาพลงังาน ซ่ึงยงัมีความตอ้งการ

ใช้พลังงานของประเทศเพิ่ ม สูงข้ึน  และพลังงานย ังคงเป็นปัจจัยส าคัญในภาคการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการขนส่ง ภาคการบริการต่างๆ รวมไปถึงประชาชนผูบ้ริโภค

ท่ีต่างตอ้งพึ่งพาการใชพ้ลงังานแทบทั้งส้ิน (มทันา.2555 หนา้ 3( จากปัญหาดา้นพลงังานดงักล่าว ท า

ให้เกิดกระแสการปฏิรูปพลงังาน ซ่ึงถือเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีกระทรวงพลงังานในฐานะหน่วยงาน

หลกัท่ีรับผิดชอบควรมีการส่ือสารเพื่อหาทางเร่งแกไ้ขปัญหาทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อให้ภาคพลงังาน

เกิดความย ัง่ยืนในระยะยาว และช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งข้ึน โดยกระทรวง

พลงังาน จ าเป็นตอ้งด าเนินการหาทางออก หรือทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งท าให้เกิดความ

โปร่งใสยติุธรรม และไม่เอ้ือประโยชน์ใหก้ลุ่มการเมืองหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง และในการจดัการ

ปัญหาทั้งหมดนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องให้ประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศได้รับทราบ

ขอ้เท็จจริง ท่ีเช่ือว่าเป็นแนวทางการบริหารจดัการด้านพลังงานท่ีดีสุดต่อนโยบายพลงังานของ

ประเทศในระยะยาวและมีความย ัง่ยนื  

 นอกจากน้ี ดา้นประชาชนรับรู้ถือเป็นประเด็นส าคญัอยา่งยิ่งท่ีควรมีพิจารณา เพราะในการ

แก้ไขปัญหาดา้นพลงังานให้บรรลุความส าเร็จนั้น กระทรวงพลงังานจ าเป็นตอ้งสร้างความมัน่ใจ

และความไวว้างใจจากประชาชน โดยปัจจุบนัจากการน าเสนอของส่ือมวลชนแต่ละแขนง และการ

รับรู้ข่าวสารของกระทรวงพลงังานในโลกโซเชียลมีเดีย ซ่ึงถือเป็นส่ือสมยัใหม่ท่ีทวคีวามส าคญัมาก

ยิ่งข้ึนนั้น จะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์ต่อกระทรวงพลงังานค่อนขา้งไปในทางลบ 

และเกิดความไม่มัน่ใจในขอ้มูล และขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเผยแพร่ออกมาจากกระทรวงพลงังานอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 ดงันั้น การรับรู้ข่าวมาสารจากกระทรวงพลงังาน จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะ

ปัจจุบนั ประชาชนสามารถรับรู้จากส่ือต่างๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง และสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ได้อย่างรวดเร็ว มีผูท่ี้ใช้ช่องทางส่ือ โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line ในการ
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เผยแพร่ข่าวสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ซ่ึงข่าวสารข้อมูลส่วนใหญ่จะส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว บาง

ข่าวสาร เป็นเร่ืองจริง บางข่าวสารมีขอ้มูลเทจ็ ซ่ึงจะเป็นปัญหาส าคญัท าให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือถึง

ขอ้มูลดา้นพลงังานเพิ่มข้ึน 

 ท าให้ผู ้วิจ ัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ในส่วนของภาพลักษณ์ด้านต่างๆ ของ
กระทรวงพลงังาน รวมไปถึงแนวทางการส่ือสารจากกระทรวงพลงังานโดยเฉพาะประเด็นการ
ก าหนดนโยบายราคาพลงังานท่ีเป็นธรรม ซ่ึงถือเป็นเร่ืองใกล้ตวัของประชาชน โดยจะศึกษาการ
รับรู้ของประชาชนวา่เขา้ใจและมีความเห็นดว้ยต่อนโยบายของกระทรวงพลงังานมากน้อยเพียงไร 
รวมไปถึงการรับรู้ภาพลกัษณ์และการส่ือสารจากกระทรวงพลงังานน้ี มีความส าคญัอยา่งยิง่ในงาน
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐโดยเฉพาะการปฏิรูปพลังงานท่ีจะเกิดข้ึน และยงัเป็นแนวทางให้
กระทรวงพลงังานน าไปปรับปรุงหรือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นพลงังาน
ใหแ้ก่ประชาชนในอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของ

ผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน 

 2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมดา้นราคาการจ าหน่ายพลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัของ

ผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของกระทรวงพลังงาน

แตกต่างกนั 

 2. ความเหมาะสมดา้นราคาการจ าหน่ายพลงังานท่ีแตกต่างของผูใ้ช้บริการกระทรวงพลงังาน

ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ช้บริการ

กระทรวงพลงังาน 

 2. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวิจยัและเก็บรวมรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ผล 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์–วนัท่ี 22 เมษายน 2559 ในวนัเวลาราชการ 

 3. ขอบ เขตด้านป ระชากร ศึ กษ าเฉพ าะผู ้ใช้บ ริก ารกระทรวงพลังงาน ใน เขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบักลุ่มงานภาพลกัษณ์ของกระทรวงพลงังาน น าไปใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนและเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและปรับปรุงการรับรู้ข่าวสารของ

กระทรวงพลงังานในอนาคต 

 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถน าไปใชใ้นกระทรวงพลงังานในการบริหารจดัการ

ท่ีดี ช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รมีศกัยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อให้ไดท้ราบถึงเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในดา้นต่างๆ ของ

กระทรวงพลงังาน 

 4. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้สนใจศึกษาในแง่การรับรู้ข่าวสาร และน าไปใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาและพฒันากรอบแนวคิดการรับรู้ข่าวสารต่อไป 

 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์  
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ 

 

 

1. การรับรู้ข้อมลูข่าวสารจาก
กระทรวงพลงังาน 

 

2 . ความเหมาะสมด้านราคา
จ าหนา่ยพลงังานท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดข้อง

ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. พฤติกรรมในการรับรู้ หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ปิดรับส่ือข่าวสารขอ้มูล
ดา้นพลงังาน ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน และลกัษณะการเลือกรับส่ือแต่ละแขนง 
 3. การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีไดรั้บ เป็นการเลือกรับสาร

การจดัสารเขา้ดว้ยกนัและการตีความสารท่ีได้รับตามความเขา้ใจและความรู้สึกของตนเองในท่ีน้ี 

หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน 

 4. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มาใชบ้ริการ ปรึกษาปัญหาท่ีกระทรวงพลงังาน 
 5. ผู้ส่งสาร หมายถึง ส่ือการประชาสัมพนัธ์ ต่างๆท่ีกระทรวงเผยแพร่ออกไป 
 6. ผู้รับสาร หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบักระทรวงพลงังาน 

 7. กระทรวงพลงังาน หมายถึง หน่วยงานท่ีดูแลเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังาน 

 8. ราคาจ าหน่ายพลังงาน  หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้จ่ายด้านพลังงานใน

ชีวติประจ าวนั 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน”  ผูศึ้กษาไดศึ้กษา

และคน้ควา้เอกสารและรายงานการวิจยั ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ โดยสามารถน าเสนอเน้ือหาตามล าดบั ดงัน้ี  

  

 การส่ือสาร ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินงานของทุกๆ หน่วยงาน ไม่ใช่แต่เฉพาะ

ธุรกิจเท่านั้น ยงัรวมไปถึงองค์กร สถาบนัของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ลว้นแต่ให้ความส าคญัต่อ

การส่ือสารซ่ึงแนวทางการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางเพื่อให้เกิดการรับรู้ไปยงั

กลุ่มเป้าหมายนั้ น ได้แก่ การท าโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือมวลชนแขนงต่างๆ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ นิตยสาร รวมไปถึงการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงถือเป็น
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การส่ือสารท่ีเปิดกวา้งให้กบัทุกคนสามารถเขา้       มีส่วนร่วม รับรู้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น หรือ

ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ไดเ้ปรียบเสมือนการเขา้สังคมโดยท่ีแต่ละบุคคลอยูต่่างสถานท่ีกนั 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายและนิยามของการรับรู้  

 การรับรู้ (Perception) ไดมี้ผูท่ี้ให้ความหมายไวม้ากมาย โดยแนวคิดของการรับรู้ท่ีส าคญัๆ 

ได้แก่ Assael (2004 อ้างถึงใน สายฤดี พฒันพงศานนท์.2555 หน้า 115( กล่าวว่า การรับรู้ หรือ 

Perception น้ี เป็นกระบวนการเลือกสรร (Selection) การจดัระเบียบ (Organization) และเป็นการ

ตีความ (Interpretation) ของส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัผ่านประสบการณ์สัมผสัทั้ งห้า ได้แก่ การ

มองเห็น (Sight) การล้ิมรส (Taste) การได้กล่ิน (Smell) การได้ยิน (Sound) และการสัมผสั (Feel) 

เพื่อให้เกิดเป็นภาพท่ีมีความหมาย              และเช่ือมโยงกนั ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้ท่ี

แตกต่างกนั แมจ้ะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีมีส่ิงเร้าเดียวกนั เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั

ในหลายๆ ดา้น เช่นมีความตอ้งการ (Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวงั (Expectations) ท่ี

ต่างกนั  

 หลงัจากท าการตีความจากส่ิงเร้าดงักล่าวแลว้ จึงค่อยๆ พฒันาเป็นทศันคติท่ีผูบ้ริโภคหรือผู ้

ท่ีรับรู้มีต่อส่ิงเร้าต่างๆ จากนั้นจึงพฒันาไปสู่การตดัสินใจ ยอมรับ หรือเลือกซ้ือหรือไม่ (Schiffman 

& Kanuk.2004 หน้า 115) โดย Assael (2004 อ้างถึงใน สายฤดี พฒันพงศานนท์.2555 หน้า 115) 

กล่าววา่ กระบวนการรับรู้ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ คือ  

 (1) การเลือกสรร (Selection) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบแรกของกระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

โดยผูบ้ริโภคจะเปิดรับส่ิงเร้าและเลือกท่ีจะสนใจกบัส่ิงเร้าท่ีตรงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

 (2) การจดัระเบียบ (Organization) หมายถึง การจดักลุ่มให้กับข้อมูลท่ีมาจากแหล่งสาร

ต่างๆ ใหเ้ป็นกลุ่มกอ้นท่ีมีความหมายท่ีท าใหผู้บ้ริโภคสามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย 

 (3) การตีความหมาย (Interpretation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีจะท าการตี ความหมายแก่ส่ิง

เร้าดงักล่าว โดยตอ้งอาศยั 2 องคป์ระกอบเพื่อช่วยในการตีความ ไดแ้ก่ 
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  (3.1) การจดัประเภทของการรับรู้ (Categorization) เป็นการจดัหมวดหมู่ให้กบัส่ิง

เร้าท่ีมีความคล้ายคลึงกนั และเก็บไวใ้นระบบความทรงจ า (Schema)  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถท าให้

ผูบ้ริโภคสามารถแปลความหมายของส่ิงเร้าไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน หากไดพ้บกบั

ส่ิงเร้าท่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยมี ชูชยั สมิทธิไกร (2553) ท่ีไดใ้หค้  านิยามสอดคลอ้งกนั อธิบายวา่ 

การจดัประเภทของการรับรู้ หมายถึงการจ าแนกหรือแบ่งประเภทของส่ิงเร้าต่างๆ โดยอาศยัเกณฑ์

บางประการ ซ่ึงการจดัประเภทจะเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใจได้ว่าส่ิงเร้า

ใหม่ท่ีไดเ้ห็นนั้นคืออะไรมีคุณสมบติัอยา่งไรและมีความคลา้ยคลึงกบัอะไร ดงันั้นจึงท าให้ผูบ้ริโภค

ไม่ตอ้งเสียเวลาและความพยายามในการแปลความหรือตีความหมายมากนกั  

  (3.2) การหาขอ้สรุปจากส่ิงเร้า (Inference) เป็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์แบบ

ง่ายๆ ของส่ิงเร้าเก่าท่ี เคยรับรู้อยู่แล้วให้ เข้ากับส่ิงเร้าใหม่ ท่ีต้องการเปิดรับ เพื่อให้เกิดเป็น

ความหมายในการรับรู้ของผูบ้ริโภค ยกตวัอยา่งเช่น ร้านอาหารท่ีมีลูกคา้อุดหนุนมากและตอ้งต่อคิว

เพื่อรับประทาน ท าให้คิดและสรุปไดว้า่ เพราะร้านอาหารน้ีเป็นร้านอาหารท่ีอร่อย เป็นตน้ ในทาง

การตลาด องคก์รธุรกิจส่วนใหญ่จะพยายามท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคมีการสรุปภาพรวมท่ีจะส่งผลดีธุรกิจ 

โดยพยายามใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการสรุปของผูบ้ริโภค เช่น การออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์สวยงามดูหรูหรา เพื่อท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้หรือตีความไดว้่า สินคา้ท่ีอยู่ภายใต้

บรรจุภณัฑน้ี์ตอ้งมีคุณภาพสูง  

นอกจากน้ี กระบวนการของการรับรู้ ยงัมีผูท่ี้ให้นิยามและความหมายสอดคลอ้งกนั โดย
สุรางค์ จนัทร์เอม (2518 อา้งถึงใน สุพิชยา ถนอมศรี .2552 หน้า 17) อธิบายว่า กระบวนการรับรู้
เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งส่ิงเร้า และการตอบสนองส่ิงเร้า ดงัภาพน้ี 

 
 

 

 

ภาพแสดงกระบวนการรับรู้ 

  

สิ่งเร้า การรับรู้ การตอบสนอง 
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 การส่ือสารน้ีเกิดจากแนวความคิดท่ีว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการ หรือการแลกเปล่ียน 

โดยมีสาระส าคญัท่ีว่าส่ือสารท าหน้าท่ีทั้ งผูส่้งและผูรั้บข่าวในขณะเดียวกัน ไม่อาจระบุว่า การ

ส่ือสารเร่ิมตน้และส้ินสุดใด เพราะถือวา่การส่ือสารมีลกัษณะเป็นวงกลม และไม่มีท่ีส้ินสุด ผูรั้บข่าว

และผูส่้งข่าวนอกจากจะท าหนา้ท่ี ตอ้งการเขา้รหสั และถอดรหสัแลว้ ยงัเป็นผูถู้กก่อให้เกิดข่าวสาร

และก าหนดพฤติกรรม โรเจอร์ (Rogers, 1976) ไดใ้ห้ความหมายของการติดต่อส่ือสารวา่ เป็นการ

ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนขอ้เท็จจริงความรู้สึกความคิด หรือการกระท าต่าง โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียน

พฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในท่ีน้ีหมายถึงการเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและ

พฤติกรรมท่ี แสดงออกโดยเปิดเผย แบลโลว กิลสัน และโอดิออร์น ไดก้ล่าววา่ การติดต่อส่อสารใน

องคก์ารหมายถึงการแลกเปล่ียนค าพูดอกัษร สัญลกัษณ์หรือข่าวสารเพื่อให้ สมาชิกในองคก์ารหน่ึง

ได้เข้าความหมายและสามารถเขา้ใจฝ่ายอ่ืนได้ ซ่ึงถ้าพิจารณาในทางการ บริหารองค์การอาจจะ

กล่าวให้ชดัเจนข้ึนไดว้า่การติดต่อส่ือสารคือการกระจายหรือส่ือความหมาย เก่ียวกบันโยบายและ

ค าสั่งลงไปยงัเบ้ืองล่าง พร้อมกับรับข้อเสนอแนะความเห็นและความรู้สึกต่างๆ กลับมา การ

ติดต่อส่ือสารส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในองค์การ ท่ีจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยความ

ร่วมมือ ประสานงานกบัทุกฝ่าย ปัจจยัของการอยูร่่วมกนั และความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกท่ีจะ

ช่วยกนัท างาน อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีจะช่วยให้การปฏิบติังาน ราบร่ืนท าให้การประสานงานกนัเป็น

อยา่งดีก็คือการติดต่อส่ือสารของสมาชิกในนัน่เอง ชรามม์ (Schramm, 1973) ไดพ้ยายามอธิบายถึง

กระบวนการติดต่อส่ือสารเป็นวงจรใน การแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งบุคคล 2 คน ซ่ึงกระบวนการ

ส่ือสารจะเร่ิมตั้งแต่การแปลความหมาย การถ่ายทอดข่าวสารซ่ึงและกนัเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

ซ ้ ากนัไปเร่ือยจนกวา่ทั้งสองฝ่ายจะ เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั สรุปไม่มีค  าจ  ากดัความของการส่ือสารอยา่ง

ใดอย่างหน่ึงท่ีจะน าไปใช้กับ พฤติกรรมการส่ือสารได้ทุกรูปแบบ แต่ละค าจ ากัดความจะมี

วตัถุประสงคแ์ละผลท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนั จึงท าให้ความหมายของการส่ือสารกวา้งและน าไปใชใ้น

สถานการณ์ต่างๆ การพิจารณา ความหมายของการส่ือสารจึงตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบักิจกรรม

ส่ือสารเป็นเร่ืองๆไป ดงันั้น การส่ือสารตอ้งเก่ียวกบัองคป์ระกอบส าคญัๆ 3 ประการอนัไดแ้ก่ ผูส่้ง

ข่าวสาร (Sender) ผูรั้บ ข่าวสาร (Receiver) และตวัข่าวสาร  (Message) เม่ือน ามารวมกนัจะเรียกว่า

เป็นการส่ือสาร การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีไม่อยู่น่ิงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความ

ยุง่ยาก สลบัซบัซ้อน การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารนั้นมีเหตุผล 4 ประการคือ 1. ช่วยให้มี

โอกาสท่ีจะเลือกกระบวนการของการส่ือสารและปัจจยัต่างๆ เพื่อน าไปใช้ กับกิจกรรมทางการ

ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีเพราะว่าไม่มีรูปแบบการส่ือสารอย่างใดอย่างหน่ึง เพียงชนิดเดียวท่ี
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สามารถน าเอาไปใชก้บัขอ้มูลต่างๆ ทางการส่ือสารไดโ้ดยสมบูรณ์ 2. ช่วยใหค้น้พบความจริงใหม่ๆ 

เก่ียวกบัการส่ือสารเพราะการส่ือสารแต่ละรูปแบบ ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ กนั 3. ช่วยใหเ้กิดการ

คาดคะเนล่วงหน้าเก่ียวกบัการส่ือสารข้ึน และรูปแบบเหล่าน้ีจะช่วยให้ คาดคะเนไดว่า อะไรจะ

เกิดข้ึนในแต่ละสภาพของการส่ือสาร  ซ่ึงการคาดคะเนเหล่าน้ีจะช่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ  

4. ช่วยให้สามารถหาวิธีมาวดัปัจจยัและกระบวนการในการส่ือสารต่างๆ ได้เพราะรูปแบบ การ

ส่ือสารแต่ละอย่างมกัจะมีลกัษณะพิเศษท่ีเป็นของตวัเองในเร่ืองเก่ียวกบัช่องทางของ การส่ือสาร

หรือวธีิการส่งข่าว ซ่ึงจะสามารถวดัขอ้มูลท่ีถูกส่งออกไปได ้ 

 การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ของประชาชนการส่ือสารจากหน่วยงานส าคญัๆ ทาง

ราชการพบวา่มีการศึกษาอยูห่ลายหน่วยงานดว้ยกนั รวมถึงงานวิจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้น

พลงังาน ซ่ึงไดมี้ผูท้  าการศึกษาถึงการรับรู้นโยบายดา้นพลงังานของประชาชนในรูปแบบต่างๆ กนั 

ในท่ีน้ี จึงขอสรุปงานวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาประกอบกบัการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 มัทนา พิมพ์โชติ  (2555( ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกับโฆษณาและการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงคใ์ห้ประหยดัพลงังาน กรณีศึกษา : สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5 

ของกระทรวงพลงังาน ในชุด “ทราบแลว้เปล่ียน หลอดผอมเบอร์ 5” โดยใช้แบบสอบถามในการ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้โฆษณา และการประชาสัมพนัธ์เพื่อการ

รณรงคใ์ห้ประหยดัพลงังานต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัไม่มากกวา่ 0.05 การ

รับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 นอกจากน้ียงัพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 19- 25 ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถจดจ าข้อความเน้ือหาและ

ประโยชน์เก่ียวกบัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยดัพลงังานไดม้าก

ท่ีสุด และพบว่า การจดักิจกรรมส่งเสริมและการให้ส่ิงจูงใจ เช่น บัตรส่วนลดหรือของรางวลั 

สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อการประหยดัพลงังานไดท้นัที 

 พิมพ์ชฎา ธนกุลด ารง (2552) ได้ท าการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือเก่ียวกบักิจกรรมดา้น



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1495 
 

ส่ิงแวดลอ้มของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยูใ่นระดบัปานกลาง และส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ข่าวสารมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์  

 กลุ่มตวัอยา่งให้ขอ้เสนอแนะดา้นองคก์ร อาทิ เพิ่มส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงชุมชนไดง่้าย 

เอาใจใส่ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มสม ่าเสมอ เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมมากข้ึน เอาใจใส่ในชีวติความ

เป็นอยู่ของชุมชน สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนให้มากข้ึน น าเสนองานดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ชุมชน

ทราบอย่างต่อเน่ือง ดา้นบุคลากร ควรเขา้มาดูแลเอาใจใส่ชุมชนให้มากข้ึน และดา้นกิจกรรม ควร

กระจายใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี เพิ่มกิจกรรม/จดัอบรมใหม้ากข้ึนและต่อเน่ือง  

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัช้ินน้ี อาทิ ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารกรมประชาสัมพนัธ์ออกสู่
สาธารณะชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน ควรมุ่งสู่กลุ่ม
เยาวชนและกลุ่มคนท างานเพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากฐานกลุ่มพนักงานหรือลูกจา้งบริษทัท่ีมีอยู่
แล้ว ย ังควรท าการประชาสัมพันธ์ภายในและท าการวิจัยทัศนะของพนักงานท่ี มีต่อกรม
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของกรมประชาสัมพนัธ์ต่อไป 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาด
ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ5 ( กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 
74 ( ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

สูตร 

  

เม่ือ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม .45 

Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

(ระดบั .05( 

E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
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แทนค่า 

𝑛 =
(.45)(1−.45)(1.96)2

(0.05)2  

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

(0.05)2  

=
0.9504

0.0025
 

= 380.16 

ใช้ขนาดตวัอย่างอย่างน้อย 380 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน

ร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์

ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไข

ก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ขอ้มูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน ระหวา่งวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ – 

วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ระยะเวลา 14 วนั จ  านวน 400 ชุด ผูว้ิจยั

ได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ช้บริการ

กระทรวงพลงังาน 380 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

 ผูว้ิจ ัยสร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบักระทรวงพลงังานผา่นส่ือหรือช่องทางใด       
                โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวเลือกโดยมีตัวเลือกช่องทางการรับรู้มาให้ ดังน้ี 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร /วารสาร วารสารทางวิชาการ โทรทศัน์ วิทยุ โปสเตอร์แผ่นพบั/สต๊ิกเก อร์ 
เวบ็ไซตก์ระทรวงพลงังาน เวบ็ไซดอ่ื์นๆ ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ /ไลน์/เฟสบุค๊/ยทููป  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการศึกษาการรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน จ านวน 5 ขอ้  
ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยเรียงล าดบั5จากมากท่ีสุดไป

ถึงระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด  
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 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามลกัษณะและพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน จ านวน 6 ขอ้ซ่ึง
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบมาตราส่วนประเมินค่า( Rating 

Scale  (มี 5 ระดบั โดยก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี  
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอ้ย 
  1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
การค านวณช่วงคะแนนจากสูตรดงัน้ี 
  = ช่วงคะแนนคะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
         จ  านวนระดบั 
ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั 5 –  1 0.80 = 
                 5  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวท าให้ผูว้ิจยัสามารถหาช่วงคะแนนของการศึกษารับรู้
ข่าวสารดา้นพลงังานไดด้งัน้ี 
โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 
 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  นอ้ย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. งานวิจยัคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าวิจยัจะการรับรู้ข่าวสารของผูใ้ช้บริการกระทรวงพลงังาน โดย

ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ และตีความหมายจากการใช้แบบสอบถามในรูปแบบปฐมภูมิ ภายใต้

ระเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณและใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยใชห้ลกัวิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 - เดือน

มีนาคม 2559  

2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืน ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

และด าเนินการขั้นต่อไป 
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3. ท าการบนัทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for Social Science) 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่โดย
วธีิของ Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ท่ีได้ออกมาเป็นรายดา้นเฉล่ียอยู่ท่ี 0.766 จึงยอมรับ
ไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถามมีความเท่ียง 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 233 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีอายุระหวา่งอายุ 21–
40 ปี จ  านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 260 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65  มีอาชีพพนกังานธุรกิจเอกชน จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.25 คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
46 

2. สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบักระทรวงพลงังานผ่านส่ือโทรทศัน์มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.81 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือหนงัสือพิมพ ์ คิดเป็นร้อยละ 50.25 
และส่ือจากช่องทางส่ือสารออนไลน์ ร้อยละ 46.73  

3. สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารด้านพลงังานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.16 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการการระทรวงพลงังานพบวา่การรับรู้ข่าวสาร
ด้านพลังงานส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดับได้แก่ (1( ให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.14 อยู่ในระดบัปานกลาง  (2( การน าเสนอข่าวสารด้าน
พลงังาน โดยมีค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง และ (3( ความน่าเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารดา้น
พลงังานจากกระทรวงพลงังานและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีค่าเฉล่ียนอยู่ท่ี 3.19  อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายพลงังานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั จากผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.63 อยูใ่นระดบัปานกลางและ
จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายพลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท่ีส่งผลมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่  (1( ค่าไฟฟ้า โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 อยู่ในระดบัมาก (2( น ้ ามนักลุ่มเบนซิน



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1499 
 

โดยมีค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 3.58 อยูใ่นระดบัมาก และ (3( ก๊าซหุงตม้ โดยมีค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 3.39 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีต่างกนัท าให้มี
การรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน ความเหมาะสมดา้นราคาการจ าหน่ายพลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังานท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีต่างกนัท าให้มี
การรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน ความเหมาะสมดา้นราคาการจ าหน่ายพลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ของผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังานท่ีไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาขอน าเสนอ การอภิปรายผลตามล าดบัแยกเป็น 4 ด้าน 
ดงัน้ี 
ด้านการรับรู้ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรับรู้ข่าวสารของผูใ้ช้บริการกระทรวงพลงังาน ดา้น
การรับรู้ การรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.16 อยู่ในระดบัปานกลาง  และจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ช้บริการการระทรวงพลงังานพบว่าการรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังานส่งผลมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัได้แก่ (1( ให้ความสนใจกบัข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานภาพรวมมีค่าเฉล่ีย โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.14 อยูใ่นระดบัปานกลาง (2( การน าเสนอข่าวสารดา้นพลงังาน โดยมีค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 
3.25 อยู่ในระดับปานกลาง และ (3( ความน่าเช่ือถือข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานจากกระทรวง
พลงังานและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีค่าเฉล่ียนอยู่ท่ี 3.19  อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั มัทนา พิมพ์โชติ  (2555( ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกับโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงคใ์ห้ประหยดัพลงังาน กรณีศึกษา : สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5 
ของกระทรวงพลงังาน ในชุด “ทราบแลว้เปล่ียน หลอดผอมเบอร์ 5” 
ด้านราคา 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรับรู้ข่าวสารของผูใ้ช้บริการกระทรวงพลงังาน ดา้น
ราคาจ าหน่ายพลังงานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผูใ้ช้บริการกระทรวง
พลงังาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.63 อยูใ่นระดบัปานกลางและจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า
ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายพลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่  (1( ค่าไฟฟ้า 
โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 อยู่ในระดบัมาก (2 ( น ้ ามนักลุ่มเบนซินโดยมีค่าเฉล่ียนอยู่ท่ี 3.58 อยู่ใน
ระดบัมาก และ (3( ก๊าซหุงตม้ โดยมีค่าเฉล่ียนอยู่ท่ี 3.39 อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกบั
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งานวิจยั มัทนา พิมพ์โชติ (2555( ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกับโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงคใ์ห้ประหยดัพลงังาน กรณีศึกษา : สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5 
ของกระทรวงพลงังาน ในชุด “ทราบแลว้เปล่ียน หลอดผอมเบอร์ 5” 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. เน่ืองจากผลการวจิยั การรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงมีการรับรู้
จนถึงระดบัปานกลาง ดงันั้นจึงเป็นโอกาสของกระทรวงพลงังาน ในการเร่งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของกระทรวงพลงังาน ออกสู่สาธารณะอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยเฉพาะการเผยแพร่
ประเด็นข้อเท็จจริงซ่ึงก าลังเป็นท่ีถกเถียงของสังคมในปัจจุบัน เช่น ด้านการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม และดา้นการปรับโครงสร้างราคาพลงังาน เป็นตน้ โดยควรจะน าเสนอในช่วงก่อนหรือ
หลงัข่าวทั้งภาคเชา้ ภาคบ่าย และภาคค ่า หรือในระหวา่งคัน่รายการ ตามความเหมาะสมของเน้ือหา
ข่าวสาร โดยผา่นทางส่ือโทรทศัน์เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกเปิดรับสูงสุด เพื่อ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและใหเ้กิดการจดจ าข่าวสารต่างท่ีมีประโยชน์กบัประชาชนต่อไป 

 2. การเลือกใชส่ื้อในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้เทจ็จริงต่างๆ ของกระทรวงพลงังาน ควรหนัมา
ใหค้วามสนใจต่อการเผยแพร่ในส่ือสารออนไลน์มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ เฟชบุค๊ ไลน์  ยทููป เพราะถือ
เป็นส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกเปิดรับสูงสุดล าดบัถัดมาจากส่ือโทรทัศน์ และควรผลิตหรือท าการ
ส่ือสารท่ีมีลกัษณะเขา้ใจง่าย เน้ือหากระชบั และมีภาพประกอบท่ีดึงดูดใจ รวมไปถึงการเผยแพร่ท่ี
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรจะมีการใหบุ้คคลท่ีมีความน่าเช่ือถือในสังคม มาช่วยประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
ข่าวสารจากกระทรวงพลงังาน เพราะจะช่วยเสริมให้ภาพลกัษณ์ของกระทรวงพลงังานมีความเป็น
บวกมากยิง่ข้ึน และสร้างความน่าเช่ือถือ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรพิจารณาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากงานวิจยัช้ินน้ี ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
และมีความต่อความส าเร็จของภาพลกัษณ์กระทรวงพลงังาน 

 2. ควรมีการขยายการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างออกไปไม่เพียงจ ากัดแค่
ผูใ้ชบ้ริการกระทรวงพลงังาน 

 3. ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางแผนประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารของผุใ้ช้
บริการกระทรวงพลงังาน โดยเฉพาะประเด็นนโยบายพลงังานส าคญัๆ ท่ีกระทรวงพลงังานตอ้งการ
เผยแพร่ 
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ความพงึพอใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลนิิกความงาม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี ผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครและ

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกบั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการการ

รักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยอ่ืนๆ กับความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาด้วย แพทย์ในคลินิกความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร   

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการการรักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความ

งามในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามและใชเ้ทคนิค

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย T-test F-test และการวิเคราะห์

แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม  

 ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความงาม ใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุด คือ ดา้นคุณภาพการให้บริการ รองลงมา ดา้นพนักงานให้บริการ และ 

ด้านสถานท่ีให้บริการ ตามล าดบั และมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การให้บริการการรักษาด้วย

แพทยใ์นคลินิกความงาม ในระดับมากท่ีสุด โดยสูงสุด ภาพลักษณ์ของคลินิกเสริมความงาม  มี

ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
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บริการการรักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่า

ภาพลกัษณ์การให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์น

คลินิกความงาม โดยด้านพนักงานให้บริการ มีความสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมา ด้านคุณภาพการ

ใหบ้ริการ และ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ตามล าดบั   

ค าส าคัญ : คลินิกความงาม, ความพึงพอใจ, การใหบ้ริการ, ภาพลกัษณ์การใหบ้ริการ 

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 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1505 
 

บทน า 

 นกัปรัชญาชาวเยอรมนั กล่าววา่ “ความงาม เป็นส่ิงท่ีดีเป็นความสุข ความเพลิดเพลินและ

ความพึงพอใจ” เอมมานุเอล คานท์ (Emmanuel Kant. 1924-1804) ความงามเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึง

ปรารถนาและให้ความสนใจเสมอมา ใบหน้าเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายท่ีดึงดูดความสนใจเป็น

อนัดบัตน้ๆ และก่อใหเ้กิดความประทบัใจจากผูค้นเม่ือพบปะกนั ใบหนา้ยงัเป็นส่วนช่วยเสริมสร้าง

ความมัน่ใจ  และอาจจะเป็นส่วนเสริมท่ีส่งผลต่อบุคลิกภาพของคนคนนั้น ดงันั้นการมีผิวพรรณ

ใบหน้าท่ีดูมีสุขภาพดี  ถือเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างให้องค์ประกอบของใบหน้าดูดีไปดว้ย 

อยา่งไรก็ตามสุขภาพและความงามเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยูอ่ยา่งแยกไม่ออก เน่ืองจากผูท่ี้มี

สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี ยอ่มส่งผลให้มีหนา้ตาและผวิพรรณสดใสตามไปดว้ย และความงามก็

ไดอ้ยูคู่่กบัผูห้ญิงมาชา้นาน ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ซ่ึงยงัใช้ไดไ้ม่ว่า

ยุคสมยัใด    ทุกคนจึงมีความตอ้งการปรารถนาให้ผิวพรรณบนใบหน้าดูดี  สังเกตเห็นได้ว่า ใน

ปัจจุบนัน้ีไม่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้นท่ีใส่ใจกบัรูปร่างหน้าตา แต่รวมถึงผูช้ายท่ีให้ความส าคญัไม่แพ้

กนั ทุกคนปรารถนาให้ตนมีสุภาพท่ีดีสดใสเปล่งปลัง่คงความอ่อนเยาว ์ซ่ึงในความเจริญกา้วหน้า

ทางเทคโนโลยีดา้นการแพทย ์ประกอบกบัเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ก้าวหน้าและสามารถแกไ้ข

ปัญหาผิวหน้าไดอ้ยา่งหลากหลาย และแกไ้ขจุดบกพร่องของผูท่ี้มีปัญหาดา้นผิวพรรณไดอ้ยา่งตรง

จุดประสงคแ์ละรวดเร็ว อาทิเช่น การใชเ้ลเซอร์เขา้มาช่วยในการรักษาส าหรับผูท่ี้มีปัญหาดา้นสิว ฝ้า 

กระ จุดด่างด า ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูค้นจ านวนมากท่ีนิยมเขา้รับบริการในคลินิกเสริมความงามและดูแล

ผวิพรรณ ไม่วา่จะเป็นวยัรุ่น นกัเรียนมธัยม  นกัศึกษาและหนุ่มสาววยัท างาน 

         คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางดา้นผวิพรรณ หมายถึง สถานรักษาพยาบาลของเอกชนโดยมีแพทย์

ประจ าการเป็นแพทยเ์ฉพาะทางด้านผิวหนัง (ปิโยรส ลีลาสิริวิลาศ,2549( ท่ีจะให้ค  าปรึกษาและ

ตรวจรักษาปัญหาทางดา้นผิวพรรณต่างๆ เช่น สิว ฝ้า กระ ฯลฯ ซ่ึงมีการน านวตักรรมใหม่มาใช้ใน

การบ ารุงรักษาผิวพรรณ เช่น การใช้กรด AHA, การใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ได้แก่ Iontophoresis/

เลเซอร์ IPL (Intense Pulsed Light) เป็นตน้ (กาญจนาพร เลิศพิพฒัน์, 2548( 

 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านผิวพรรณในปัจจุบนั โดยทัว่ไปคลินิครักษาสิวและเสริม

ความงามจะตั้ งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น  ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงานย่านธุรกิจ ใกล้

สถานศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย ธุรกิจคลินิกเสริมความงามใน
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ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 10 ต่อปี โดยมูลค่าตลาดในปี 2555 อยูท่ี่ประมาณ 15,000 

ลา้นบาท และคาดว่ารายได้จะเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวัจากการขยายสาขาเพิ่ม ส่งผลให้ในธุรกิจน้ีมีการ

แข่งขนักนัมากข้ึน มีความหลากหลายของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (หนงัสือพิมพต์ลาดวเิคราะห์, 2013( 

 ในปัจจุบนั สถาบนัเสริมความงามท่ีติด 10 อนัดบัความนิยม โดยการจดัอนัดบัคร้ังน้ีท าโดย 

เว็บไซต์ TOPTENTHAILAND.com อนัดับท่ี 1 โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก     อนัดบัท่ี 2 Genesis 

Skin Klinik, อนัดบัท่ี 3 รมยร์วินท์ สุขุมวิท 24, อนัดบัท่ี 4 S Medical Spa เพลินจิต, อนัดบัท่ี 5Apex 

(Thonglor), อันดับ ท่ี  6 Morphosis Clinic, อันดับ ท่ี  7 Medivisage Clinique, อันดับ ท่ี  8 Divana 

Clinic, อนัดบัท่ี 9 DNA Clinic, อนัดบัท่ี 10 Meko Clinic (บทความ: มฒัธณิตาศ ์ ลีลาวดีเลิศ) 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเป็นไดว้า่ธุรกิจคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางดา้นผวิพรรณ เป็นธุรกิจท่ี

มีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจน้ีในระดบัสูง ทั้งน้ีใน

เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงท่ีมีประชาอยูอ่าศยัหนาแน่น มีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางดา้น

ผิวพรรณ เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดแข่งขันกันในระดับสูงโดยส่วนใหญ่จะเน้นเร่ืองการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ 

 ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้าน

ผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ีคาดว่าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์กับ

ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้เก่ีวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในการใหบ้ริการของ

คลินิกต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นพนกังานให้บริการ, ดา้นสถานท่ีให้บริการ, ดา้นคุณภาพการให้บริการ, ภาพลกัษณ์การ

ให้บ ริการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษา

ดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการการ

รักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาจะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ วา่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์

ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

 3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 

  3.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 1( ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และ 2( ภาพลกัษณ์การใหบ้ริการ 

  3.2 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิก

ความงาม ไดแ้ก่ ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

 เพศ  
 อาย ุ 
 อาชีพ 
 รายได ้ 
 ระดบัการศึกษา 
 สถานภาพ 

ความพงึพอใจในการใช้บริการการ

รักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม 

 ด้านพนกังานให้บริการ  

 ด้านสถานท่ีให้บริการ  

 ด้านคณุภาพการให้บริการ 

 ภาพลกัษณ์การให้บริการรักษา
ด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 2. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ของ

คลินิกความงามท่ีส่งผลต่อในการใช้บ ริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความ งามเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อคลินิกความงามส าหรับใชเ้ป็นแนวทางใน การปรับใช้

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ ตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 4. ท าใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับการอา้งอิง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนด กลยทุธ์

ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนัและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของคลินิกความงามใหดี้ยิง่ข้ึน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. คลินิกความงาม หมายถึง สถานรักษาพยาบาลท่ีเปิดให้บริการการรักษาและ ดูแลในเร่ือง

ของรูปร่างและผิวพรรณร่วมกบัการน า เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใช ้โดยแพทยผ์ูช้  านาญ

เฉพาะดา้นผวิหนงั 

 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึก
หรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการ
ปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ี
จะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน
ท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึง
ความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย  
(ดิเรก ฤกษส์าหร่าย, 2528) 
 3. เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยั หมายถึง เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์น าเขา้มาร่วมใช้

ในการดูแลรักษาผวิพรรณและรูปร่างของผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองเลเซอร์ 

 4. การให้บริการ หมายถึง งานท่ีมีการผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนพร้อมกนัไม่อาจก าหนด
ความตอ้งการท่ีแน่นอนไดเ้ป็นงานท่ีไม่มีตวัสินคา้ ไม่มีผลผลิต ไม่อาจก าหนดปริมาณล่วงหนา้ได้
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เป็นงานท่ีตอ้งตอบสนองทนัที ผูใ้หบ้ริการตอ้งพร้อมตอบสนองตลอดเวลา และส่ิงท่ี ผูรั้บบริการได้
คือ ความพึงพอใจ ความรู้สึก คุม้ค่าท่ีไดม้า ใชบ้ริการดงันั้น คุณภาพ ของงานจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 
 5. คุณภาพบริการ หมายถึง การบริการท่ีมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการจนท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดจากการบริการท่ีมีคุณภาพ
นั้นประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัน้ี ส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ความเช่ือถือและไวว้างใจได,้ การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้, การรับประกนั, การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ 
 6. ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อองคก์าร 

สถาบัน บุคคล หรือการด าเนินงาน ภาพท่ี เกิดข้ึนในจิตใจน้ีอาจจะเป็นผลมาจากการได้รับ

ประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ทางออ้มท่ีบุคคลนั้นรับรู้มา 

 7. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะบุคคลของผูใ้ช้บริการการรักษาดว้ย แพทยใ์น

คลินิกความงาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส 

 8. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ, ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ี, ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความงาม เขต

กรุงเทพมหานคร มีแนวความคิดและทฤษฎีความพึงพอใจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

ดงัน้ี  

 ความพึงพอใจ เป็นเร่ืองส่วนบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอา้งอิงตามประสบการณ์ของบุคคล 

ซ่ึงมีความแตกต่างและคลา้ยคลึงตามแต่ละบุคคล ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบ

ใจ หรือ ความรู้สึกชอบ พอใจของบุคคลท่ีมีต่อการท างานและองคป์ระกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ความ

พึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุดเปล่ียนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม

บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกระดบั

บุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ผลจากการท างาน หรือประสิทธิภาพของ

สินคา้และบริการับความคาดหวงขัองลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการกล่าวคือ ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้

และบริการนั้นต ่ากว่าความคาดหวงั จะท าให้เกิดความไม่พอใจถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการ

นั้นตรงกบัความคาดหวงัจะท าให้เกิดความพึงพอใจและ ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นสูง
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กว่าความคาดหวงัจะท าให้เกิดความประทับใจกระบวนการของการสร้างความพึงพอใจของ

ผูป้ฏิบติังาน คือ ถ้าผูป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายาม และถ้ามีความพยายามมากจะ

ปฏิบติังานไดม้าก ท าใหไ้ดร้างวลัมากข้ึน ซ่ึงจะน า ไปสู่ความพึงพอใจปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2542 และ Kotler, 1994 อา้งอิงใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ , 

2549) 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเกิดความพึงพอใจของ Kotler 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิด จากการ

เปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการ 

 1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บจากบริการ (Convenience) ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น 1.1 
การใช้เวลารอคอยในสถานบริการ(Office waiting time) 1.2 การได้รับการรักษาดูแลเม่ือมีความ
ตอ้งการ (Availability or care when need) 1.3 ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บในสถานบริการ (Base of 
getting to care) 
 2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริการ (Coordination) ซ่ึงแบ่ง ออกเป็น  2.1 การ
ไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีหน่ึง (Getting all needs at one place) 2.2 แพทยใ์ห้ความสนใจ
สุขภาพทั้งหมดของผูป่้วยทั้งร่างกายและจิตใจ (Concern of doctors of overall health) 2.3 แพทยได้
มีการติดตามการรักษา (Follow–up care) 

ความพงึพอใจ 

ความพยายาม
พยายาม 

ได้รางวลัตอบแทน

แทน 

แรงจงูใจ ผลการ

ปฏิบตัิงาน 
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 3. ความพึงพอใจต่ออธัยาศยัและการให้เกียรติของผูใ้ห้บริการ (Courtesy) ไดแ้ก่ การแสดง
อธัยาศยัท่าทางท่ีดีเป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการและปฏิบติัต่อ ผูรั้บรู้บริการดว้ยท่าท่ีเหมาะสม   
 4. ความพึงพอใจต่อข้อมูลท่ีได้รับจากบริการ (Medical Information) 4.1 ข้อมูลเก่ียวกับ
ส า เห ตุ ก าร เจ็บ ป่ วย  ( Information about what was wrong) 4.2 ข้ อ มู ล เก่ี ย วกับ ก ารให้ ก าร
รักษาพยาบาล (Information about treatment) เช่น การปฏิบติัตนของผูป่้วยและการใชย้า เป็นตน้  
 5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of care) ได้แก่ คุณภาพของ การดูแล
ทั้งหมดท่ีผูป่้วยไดรั้บในทศันะของผูป่้วยท่ีมีต่อการบริการของโรงพยาบาล   
 6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเม่ือใช้บริการ (Out of pocket cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี
ผูป่้วยจ่ายไปกบัการรักษาพยาบาล 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา 

โดยน า เสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 กรรณิการ์ ค ามาบุตร (2556) ศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

ในยา่นนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการคลินิกเสริม

ความงามในยา่นนิมมานเหมินทร์ จากกลุ่มตวัอยา่ง 150 คน ส่วนมากใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม

นั้นๆ เพราะมีปัญหาผิวพรรณคิดเป็นร้อยละ 42 ของกลุ่มตวัอย่างและเลือกใช้บริการคลินิกทั้ง 2 

ประเภท คิดเป็นร้อยละ 42 ของกลุ่มตวัอย่าง การบริการท่ีมาใช้บริการมากท่ีสุด คือการรักษาสิว 

และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังประมาณ 501-800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้ชบ้ริการจึง

ให้ความพึงพอใจมากในค่าบริการเฉล่ียต่อคร้ัง สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีท่ีนั่งรอ

เพียงพอต่อผูท่ี้มาใช้บริการ มีนิตยสาร โทรทศัน์หรือเพลงระหว่างรอรับบริการ มีการบริการท่ี

หลากหลาย เคร่ืองมือสะอาด ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน ไดรั้บบริการตรงตามความตอ้งการ 

 พริมรตา  อ าไพจิตร (2557) ศึกษาถึงแรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ใน

คลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี ประกอบด้วยเพศ อาย ุ

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษาและสถานภาพสมรสท่ี แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามใน เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไป ด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ แรงจูงใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิก

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดการวิจยัคร้ังน้ี
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พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสม ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร  

 รุจิเรศ อินต๊ะ (2553)  ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้คลินิกเวชกรรมเฉพาะ

ทางดา้นผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 200 คน จะมี

ปัญหาเร่ืองสิว สถานท่ีท่ีใช้บริการพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช้บริการจากคลินิกอ่ืนๆ มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ เมดิแคร์ คลินิก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเขา้ใชบ้ริกรทุกสัปดาห์ ใชบ้ริการในช่วง

เยน็มากท่ีสุด และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังอยูท่ี่ 100-200 บาท  จากการศึกษาปัจจยัทั้ง 7 ปัจจยั โดยส่วน

ใหญ่แลว้นกัศึกษาไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆ สามอนัดบัแรกดงัน้ี 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

คือ ผลิตภณัฑ์รักษาตอ้งมีคุณภาพและปลอดภยั กลุ่มตวัอย่างจะให้ความส าคญัมาก 2. ปัจจยัด้าน

ราคา คือ อตัราค่าบริการตรวจรักษาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด การลด 

แลก แจก แถม การแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

คลินิกเวชกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง 

 วิชญ์สินี ศิวะบวร (2555) ศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการคลินิกความงามส่วนใหญ่มีการสมคัรคอร์ส ระยะสั้น ส่วนใหญ่

มีการมาใชบ้ริการ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี รู้จกัคลินิกเสริมความงามจากส่ือโทรทศัน์ มีความพึงพอใจสูง

ท่ีสุด ท่ีมีต่อคลินิกเสริมความงามในภาพรวม ในดา้นการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์

การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

คลินิกความงามพบว่า  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ใน ภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

รายไดแ้ละอาชีพ มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

คลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์  มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นราคา ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นบุคลากร  

ดา้นการจดัจ าหน่ายของผูบริ้โภค ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร 

ใชสู้ตรของ W.G.cochran 

     

เม่ือ         n คือ  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  

               P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม (โดยทัว่ไปนิยมใช ้

สัดส่วน 30% หรือ 0.30( 

               Z  คือ  ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด  หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ  เช่น 

  Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 เท่ากบั 1.65 (ความเช่ือมัน่ 90%)  >> Z = 1.65 

  Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%(  >> Z = 1.96 

  Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  เท่ากบั 2.58 (ความเช่ือมัน่ 99%(  >> Z = 2.58 

 d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้(จะตอ้งสอดคลอ้งกบัค่า Z ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่นั้นๆ(  เช่น 

  ระดบัความเช่ือมัน่ 90%  สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.10 

  ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

  ระดบัความเช่ือมัน่ 99%  สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.01 

 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาด 

ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่า

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  
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                 แทนค่า       n  =  
(0.05)(1 – 0.5)(1.96)

(0.05)2

2

  

                                         =  384.16 

             ใช้ขนาดตวัอยา่งอยา่งน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด 

ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ี 

เง่ือนไขก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป และความพึงพอพอใจของผูม้าใชบ้ริการการรักษา

ดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ย 

 ตวัแปรอิสระ คือ ตวัแปรท่ีบอกถึงพื้นฐานของผูม้าใชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

ระดบัการศึกษา และสถานภาพ 

 ตวัแปรตาม คือ เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ บริการ สถานท่ี ภาพลกัษณ์คลินิก 
 ดงันั้นจึงท าการเก็บทั้งหมด 400 ชุด โดยจะท าการเก็บตวัอย่างจากผูท่ี้ใช้บริการการรักษา

ดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั

คร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบดว้ยค าถาม

ทั้งหมด 2 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ

รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส โดยลกัษณะแบบสอบถาม  ประกอบด้วยค าถามแบบมี

ค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดประกอบดว้ย ค าถามเก่ียวกบัพนกังานของผูใ้ห้บริการของคลินิก, ดา้นสถานท่ีของคลินิก
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เสริมความงาม, ด้านการบริการของคลินิกเสริมความงาม  โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความ

คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  scale) รวม 15 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย

ภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริมความงาม โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating  scale) รวม 5 ขอ้   

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึงพอใจในการ ใช้

บริการการรักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความงาม โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating  scale)  รวม 20 ขอ้ มีดา้นต่างๆ ดงัน้ี  ค  าถามเก่ียวกบัพนกังานของผู ้

ให้บริการของคลินิก,  ดา้นสถานท่ีของคลินิกเสริมความงาม,  ดา้นการบริการของคลินิกเสริมความ

งาม, ภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริมความงาม  

         โดยเรียงล าดบัจาก 1 ไปจนถึง 5 โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี     

                             คะแนน    ความหมาย  

                               5                    หมายถึง                  พึงพอใจมากท่ีสุด   

                               4                    หมายถึง                  พึงพอใจมาก 

                               3                    หมายถึง                  พึงพอใจปานกลาง 

                               2                    หมายถึง                  พึงพอใจนอ้ย 

                               1                    หมายถึง                  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์น

คลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) โดยวิธีการส่งแบบสอบถามแก่ผูท่ี้มาใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม เป็น

ผูต้อบแบบสอบถาม หลงัจากไดแ้บบสอบถามครบตามความตอ้งการแลว้ น าแบบสอบถามท่ีไดม้า

ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อน าไปวเิคราะห์ 
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ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถิติ 

ค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน เบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ t-test, F- 

test 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวเิคราะห์สามารถสรุปผลเป็นประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 

 1. ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ดา้นเพศ พบวา่ เป็นเพศ

หญิง มากกวา่ เพศชาย โดยมีเพศหญิง จ านวน 320 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.00 และเพศชาย จ านวน 

80 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 มีอายุระหวา่ง 25–34 ปี ร้อยละ 39.50 รองลงมาอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 

27.50 และ ตั้งแต่ 55 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 13.50 น้อยสุด อายุ 35-44 ปี และ อายุ 45-54 ปี ร้อยละ 9.75 

ในดา้นอาชีพ พบวา่ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน / พนกังานธนาคาร มากสุด ร้อยละ 49.50 รองลงมา 

อ่ืนๆ ได้แก่ นักศึกษา ว่างงาน เกษียณอายุการท างาน ร้อยละ 20.75 และ วิชาชีพอิสระ (แพทย ์/ 

ทนาย สถาปนิก ฯลฯ(, ประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 13.50 น้อยสุด รับราชการ/พนกังานของรัฐ/

ลูกจา้งประจ า/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.75 ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า มากสุด จ านวน 

15,001-30,000 บาท ร้อยละ 45.00 รองลงมา 30,001-45,000 บาท ร้อยละ 39.00 และ 45,000  บาท  

ข้ึนไป ร้อยละ 16.00 และในดา้นระดบัการศึกษา มากสุด คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 81.50 รองลงมา ต ่า

กวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 12.75 นอ้ยสุด สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 5.75 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 

55.75 รองลงมา สมรส ร้อยละ 33.00 นอ้ยสุด หมา้ยหรือหยา่ร้าง ร้อยละ 11.25 ตามล าดบั 

 2. ผลการศึกษา ภาพลักษณ์การให้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม ใน

ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57  ใน

รายดา้น พบว่า มีความความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 5 ดา้น โดยสูงสุด ภาพลกัษณ์ของคลินิก

เสริมความงาม มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.59 รองลงมา ภาพลกัษณ์ของคลินิก

เสริมความงาม มีคุณภาพน่าเช่ือถือมากท่ีสุด,ภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริมความงาม เป็นผูน้ าในตลาด 
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, ภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริมความงาม มีการจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและภาพลกัษณ์ของ

คลินิกเสริมความงามเป็นสถาบนัท่ีเปิดมานาน (คนส่วนมากรู้จกั( ตามล าดบั  

 3. ผลการศึกษา ความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม ใน

ภาพรวม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.36 ในรายด้าน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทั้ ง 3 ด้าน โดยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ รองลงมา ดา้นพนกังานใหบ้ริการ และ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ตามล าดบั สรุปผลเป็นราย

ดา้นไดด้งัน้ี 

  3.1 ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

4.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51  ในรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 5 ดา้น 

โดยสูงสุด พนักงานผูใ้ห้บริการของคลินิกเสริมความงาม  ให้บริการด้วยความยิ้มแยม้แจ่มใสมี

มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  มีค่าเฉล่ีย 4.64 รองลงมา พนักงานผู ้ให้บริการของคลินิกเสริมความงาม 

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน มีมารยาท,พนักงานผูใ้ห้บริการของคลินิกเสริมความงาม 

ให้บริการดว้ยความรวดเร็วตามความตอ้งการขอผูรั้บบริการ,พนกังานผูใ้ห้บริการของคลินิกเสริม

ความงาม สามารถให้ขอ้มูลและให้ความกระจ่างในขอ้มูลท่ีและพนักงานผูใ้ห้บริการของคลินิก

เสริมความงามมีประสบการณ์และความช านาญในการใหบ้ริการ ตามล าดบั  

  3.2 ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.53 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38  ในรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 5 ดา้น โดย

สูงสุด สถานท่ีของคลินิกเสริมความงามมีพื้นท่ี กวา้งขวางสะดวกต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.76 

รองลงมา สถานท่ีของคลินิกเสริมความงามมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย,สถานท่ีของ

คลินิกเสริมความงามมีบรรยากาศท่ีดี ไม่มีมลภาวะ ,สถานท่ีของคลินิกเสริมความงามมีเคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ปลอดภยั และพร้อมท่ีจะใช้งานไดท้นัที  และสถานท่ีของคลินิกเสริมความ

งามมีเคร่ืองหมาย บอกทิศทาง สถานท่ีต่างๆ ไดช้ดัเจนเขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

  3.3 ดา้นคุณภาพการให้บริการ พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49  ในรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 5 ดา้น 

โดยสูงสุด คลินิกเสริมความงามมีความรับผดิชอบต่อ ผูรั้บบริการในกรณีท่ีมีปัญหาเช่น ผูรั้บบริการ

แพส้ารบางชนิด รองลงมา คลินิกเสริมความงามมีบริการให้โทรนดั  ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกใน
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การใชบ้ริการ, คลินิกเสริมความงามมีบริการให้ค  าปรึกษาแก่ ผูรั้บบริการและบุคคลท่ีสนใจ, คลินิก

เสริมความงามมีการจดักิจกรรมส าหรับ ผูรั้บบริการ และคลินิกเสริมความงามมีบริการแจง้ขอ้มูล

หรือ ข่าวกิจกรรมผา่นโทรศพัท ์หรือส่ง E-mail ตามล าดบั  

  4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ สรุปผลการทดสอบไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษา

ดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 

 สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม แตกต่างกนั 

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ท่ีต่างกนั มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม

ผูใ้ช้บริการเพศชายจะมีความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม สูง

กวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานยอ่ย 1.2 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

การรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ ท่ีต่างกนั มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม แตกต่างกนั อย่างมีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 1( กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอาย ุ

15–24 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม ต ่ากว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการ อายุ 35–44 ปี และ สูงกว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการอายุ 45–54 ปี, 2( กลุ่มผูใ้ช้บริการอายุ 25–34 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สูงกว่า 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอายุ 45–54 ปี, 3( กลุ่มผูใ้ช้บริการอายุ 35–44 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สูง

กวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอายุ 45–54 ปี และตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป 4( กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอายุ 45–54 ปี จะมีความ

พึงพอใจ ในภาพรวม ต ่ากวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอาย ุ45–54 ปี 

 สมมติฐานยอ่ย 1.3 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1519 
 

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ท่ีต่างกนั มีผล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม แตกต่างกนั อยา่งมีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 1( กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรับ

ราชการ / พนกังานของรัฐ / ลูกจา้งประจ า/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สูง

กว่า กลุ่มผู ้ใช้บริการวิชาชีพอิสระและประกอบธุรกิจส่วนตัว, 2( กลุ่มผู ้ใช้บริการพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนักงานธนาคารจะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม  สูงกว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการวิชาชีพ

อิสระ, 3( กลุ่มผูใ้ช้บริการวิชาชีพอิสระ จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม ต ่ากว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการ

ประกอบธุรกิจส่วนตวัและนกัศึกษา วา่งงาน เกษียณอายกุารท างาน 

 สมมติฐานยอ่ย 1.4 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี

ต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม แตกต่างกนั 

อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนั จ านวน 1 คู่ ได้แก่ 1( กลุ่ม

ผูใ้ช้บริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สูงกว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท และ 45,000 บาท ข้ึนไป 

 สมมติฐานยอ่ย 1.5 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั 

มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานยอ่ย 1.6 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ ท่ีต่างกนั มี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความงาม แตกต่างกนั อย่างมี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05  โดยมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกัน จ านวน 1 คู่  ได้แก่ 1( กลุ่ม
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ผูใ้ชบ้ริการสถานภาพโสด จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานภาพสมรส

และหมา้ยหรือหยา่ร้าง 

 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์การให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

การรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั 

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ภาพลกัษณ์การให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม โดยด้านพนักงานให้บริการ มี

ความสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมา ด้านคุณภาพการให้บริการ และ ดา้นสถานท่ีให้บริการ ตามล าดบั 

อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

 1. จากผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทย์

ในคลินิกความงาม ในระดับมากท่ีสุด โดยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ รองลงมา ด้าน

พนักงานให้บริการ และ ดา้นสถานท่ีให้บริการ ตามล าดบั โดยผลการศึกษา พบว่า ดา้นพนักงาน

ให้บริการ พึงพอใจสูงสุด พนักงานผูใ้ห้บริการของคลินิกเสริมความงาม  ให้บริการด้วยความยิ้ม

แยม้แจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ด้านสถานท่ีให้บริการ พึงพอใจสูงสุด สถานท่ีของคลินิกเสริม

ความงามมีพื้นท่ี กวา้งขวางสะดวกต่อการให้บริการ และดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ พึงพอใจสูงสุด 

คลินิกเสริมความงามมีความรับผดิชอบต่อ ผูรั้บบริการในกรณีท่ีมีปัญหาเช่น ผูรั้บบริการแพส้ารบาง

ชนิด 

 2. จากผลการศึกษา ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การให้บริการการรักษาดว้ย

แพทยใ์นคลินิกความงาม ในระดับมากท่ีสุด  โดยสูงสุด ภาพลักษณ์ของคลินิกเสริมความงาม  มี

ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด รองลงมา ภาพลักษณ์ของคลินิกเสริมความงาม  มีคุณภาพ

น่าเช่ือถือมากท่ี สุด โดยผลการทดสอบความสัมพันธ์  พบว่า ภาพลักษณ์การให้บริการมี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทยใ์นคลินิกความงาม โดยดา้น

พนกังานให้บริการ มีความสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมา ดา้นคุณภาพการให้บริการ และ ดา้นสถานท่ี

ใหบ้ริการ ตามล าดบั 
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 3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาดว้ย
แพทยใ์นคลินิกความงามแตกต่างกนั โดยผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพศชายจะมีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง ดา้น
อายุ พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการอายุ 15–24 ปี จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม ต ่ากว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการ 
อาย ุ35–44 ปี และ สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอายุ 45–54 ปี กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอาย ุ25–34 ปี และอายุ 35–
44 ปี จะมีความพึงพอใจ สูงกว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการอายุ 45–54 ปี และตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป และกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการอาย ุ45–54 ปี จะมีความพึงพอใจ ต ่ากวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอายุ 45–54 ปี ดา้นอาชีพ พบวา่ 
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จะมีความพึงพอใจ 
สูงกว่า กลุ่มผู ้ใช้บริการวิชาชีพอิสระและประกอบธุรกิจส่วนตัว กลุ่มผู ้ใช้บริการพนักงาน
บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคารจะมีความพึงพอใจ สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการวิชาชีพอิสระ และกลุ่ม
ผูใ้ช้บริการวิชาชีพอิสระจะมีความพึงพอใจ ต ่ากว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการประกอบธุรกิจส่วนตวัและ
นกัศึกษา วา่งงานเกษียณอายกุารท างาน ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จะมีความพึงพอใจ สูงกว่า กลุ่มผูใ้ช้บริการรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001-45,000 บาท และ 45,000 บาท ข้ึนไป และดา้นสถานภาพ พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานภาพ
โสด จะมีความพึงพอใจ ในภาพรวม สูงกวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานภาพสมรสและหมา้ยหรือหยา่ร้าง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การให้บริการการรักษา
ดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในระดบัมากท่ีสุด โดยสูงสุดในดา้นภาพลกัษณ์ของคลินิกเสริมความ
งาม มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ ดงันั้นควรให้ความส าคญักบัการควรสร้างความเช่ือมัน่เช่ือถือใน
คุณภาพการให้บริการและให้ความส าคญัในการสร้างความไวว้างใจในการให้บริการการรักษาดว้ย
แพทยใ์นคลินิกความงาม ตลอดจนควรรักษาและส่งเสริมภาพลกัษณ์การให้บริการการรักษาดว้ย
แพทยใ์นคลินิกความงามท่ีมีความน่าเช่ือถือการไดรั้บยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการ การพฒันาใหเ้ป็นผูน้ า
การใหบ้ริการดา้นความทนัสมยัของเทคโนโลย ีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นตน้ 

 2. จากผลการวิจยั พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงาม สูงสุด ด้านคุณภาพการให้บริการ  ดังนั้ นควรมีการน าเสนอบริการท่ีดีได้
มาตรฐานถูกตอ้งและปลอดภยั ตลอดจนควรท าความพยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ห้บริการให้ตรงต่อความตอ้งการมากท่ีสุด  ควรมีแผน
รองรับการให้บริการ เช่น ผูใ้ช้บริการเกิดอาการแพ ้เกิดการแพส้ารเคมีในการให้บริการ เป็นตน้ 
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นอกจากน้ีควรให้ความส าคญักบัความสามารถในการตอบสนองการให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว การ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 3. จากผลการวิจยั พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการการรักษาดว้ยแพทย์
ในคลินิกความงาม ต ่าสุด ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดงันั้น ควรใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีให้บริการท่ีมี
มาตรฐานอยู่ในท่ีชุมชนสะดวกต่อการเดินทาง การมีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ ภายในสถาน
ใหบ้ริการควรมีความสะอาดเรียบร้อย มีมุมรับรองผูใ้ชบ้ริการ มีการบริหารจดัการสถานท่ีใหบ้ริการ
ใหค้วามเหมาะสมกบัสัดส่วนกบัรูปแบบการให้บริการ ควรมีความชดัเจนของป้ายบอกประเภทการ
ให้บริการ มีความเหมาะสมของจุดท่ีให้บริการแต่ละแผนก และมีท่ีนั่งรอรับบริการของลูกคา้มี
จ านวนเพียงพอ เป็นตน้ 

 4. จากผลการวิจยั พบวา่ ภาพลกัษณ์การให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงาม ด้านพนักงานให้บริการสูงสุด ดังนั้นควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการของคลินิกความงาม ควรมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถมีความช านาญ มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงในการดูแลความงาม ตลอดจนควรให้
ความส าคญักบัการอบรมพฒันาทกัษะบุคลากรภายในคลีนิคให้มีความรู้และมีความสามารถในการ
ให้บริการและสามารถตอบสนองการให้บริการไดทุ้กเวลา สามารถแกปั้ญหาการให้บริการเฉพาะ
หนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัขอน าเสนอให้ศึกษาถึง ความตอ้งการและความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อใชบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อผล
การศึกษาจะทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการเพื่อผลการศึกษาจะสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการให้บริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงามให้
เกิดประสิทธิภาพการใหบ้ริการสูงสุด 

 2. การศึกษาในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอน าเสนอให้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหรือความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการการรักษาดว้ยแพทยใ์นคลินิกความงาม จ าแนกตามประเภทการรักษาและประเภทของ
ผูใ้ช้บริการเพื่อผลการศึกษาจะน าไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการตลาดในการ
ให้บริการและสามารถน าพฒันาระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
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PURCHASING L.P.N. CONDOMINIUM 

 

ศิวดล  ยาทพิย์, รังสิพงศ์  ลพัธิโสภณ 
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อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ือคอนโด L.P.N.ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 ชุด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใช้

การวเิคราะห์ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.0 อายุอยูใ่นช่วง 31-39 ปี มากท่ีสุด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีสถานภาพสมรสมาก

ท่ีสุด จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดจ านวน 272 คน คิด

เป็นร้อยละ 68.0 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มากท่ีสุดจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.5 มีรายไดค้รอบครัวต่อเดือน 30,000-45,000 บาท มากท่ีสุดจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 

 ผลการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัระบบรักษาความปลอดภยั ดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัเง่ือนไขการผอ่นช าระของโครงการมีความจูงใจ ดา้นสถานท่ีตั้ง ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัทางเขา้โครงการมีความปลอดภยัจากอนัตราย ด้านส่งเสริมทางการ

ตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัมีพนกังานใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าท่ีดี 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลในด้าน อายุ และ อาชีพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, 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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บทน า 

 คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการท่ีคนนิยมซ้ือเป็นท่ีอยู่อาศยักนัมากโดยเฉพาะคนในเมือง

หลวงเน่ืองจากมีราคาท่ีหลายคนสามารถเขา้ถึงจบัจองไดแ้ละคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มกัจะสร้างใน

ท่ีชุมชนการเดินทางสะดวกสบายถา้สังเกตจะเห็นวา่ มีโครงการและคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนมากมาย

หลายระดบั คอนโดมิเนียมบางท่ีราคาสูงกวา่บา้นเด่ียวเพราะรูปแบบของคอนโดมิเนียมท่ีมีให้เลือก

มากมายมีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกบับา้นและบางท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากกว่า

แต่คอนโดมิเนียมบางโครงการเนน้ในเร่ืองของภูมิทศัน์เพื่อสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อในทุกกลุ่ม 

 คอนโดมิเนียมเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูท่ี้ก าลงัมองหาท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสะดวกสบาย 

เดินทางสะดวก เน่ืองจากปัจจุบันมนุษย์ต้องเดินทางแข่งกับเวลา ซ่ึงคอนโดมิเนียมสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการตรงส่วนน้ีได ้ซ่ึงมีความแตกต่างจากบา้นพกัส่วนใหญ่มกัปลูกสร้างบริเวณ

ชานเมืองโดยเนน้ความปลอดโปร่งไม่แออดั 

 การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในปัจจุบนัมีโครงการข้ึนมาใหม่มากมายเพราะในแต่ละวนัมี

ประชากรเกิดข้ึนมากมาย เม่ือมีโครงการเกิดข้ึนจึงเกิดปัญหาว่าจะเลือกซ้ืออยา่งไรจึงจะคุม้ค่าท่ีสุด

ปัญหาใหญ่คือ การคมนาคมจะตอ้งใกลแ้หล่งชุมชนใกลถ้นนใหญ่หรือใกลท่ี้ท างานเพื่อหลีกหนี

การจราจรท่ีติดขดัราคาถ้าอยู่ในท าเลท่ีดีราคาก็จะสูงตามไปด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมและ

พื้นท่ีใชส้อยไม่วา่จะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสถาปัตยกรรมท่ีหรูหราทนัสมยัลว้นมีผลต่อผู ้

ซ้ือทั้งส้ินการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมยงัคงอยูใ่นอตัราเติบโตท่ีค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนชน

ชั้นกลางท่ีตอ้งการมีคอนโดมิเนียมไวพ้กัอาศยัใกลท่ี้ท างานบางโครงการดูเหมือนจะเป็นโครงการท่ี

ตอบสนองคนกลุ่มน้ีไดดี้ท่ีสุดการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมจึงมีปัจจยัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาท่ีค่อนขา้ง

จะต่างจากการเลือกซ้ือบา้นคือ เจา้ของโครงการพื้นท่ีโดยรอบการเลือก ชั้น ท าเลท่ีตั้ง ส่ิงอ านวย

ความสะดวกในห้องพกั  ส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ต าแหน่งของห้องภูมิทัศน์ของห้อง

สถาปัตยกรรม  ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบป้องกัน  และท่ีจอดรถ พฤติกรรมการซ้ือ

คอนโดมิเนียมของคนแต่ละวยัในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของแต่ละ

บุคคล ถ้าในกลุ่มของคนเร่ิมเข้าสู่การท างานอายุ 20-25 ปี จะเป็นกลุ่มอายุท่ีเร่ิมมีค่านิยมใหม่ๆ 

ความรู้สึกมัน่ใจในตวัเองจะสูงตอ้งการแยกตวัออกมาสร้างท่ีจะอยูอ่าศยัเป็นของตวัเอง ดงันั้นการ

ตัดสินใจเร่ิมต้น ซ้ือคอนโดโดยปัจจัยในการตัดสินใจท าเล ท่ีตั้ งคนรุ่นใหม่จะเลือกความ
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สะดวกสบายในการเดินทางเช่น ใกลร้ะบบขนส่งมวลชนโดยสารสาธารณะหรือวา่จะเป็นรถไฟฟ้า 

รถเมล์ รถประจ าทาง ท่ารถตู ้ส าหรับกลุ่มคนท่ีท างานแลว้อายุประมาณ 30 ปีข้ึนไป พอท างานก็มี

โอกาสมีทางเลือกเยอะข้ึนเพราะฉะนั้นตอ้งการอยูใ่นเมืองมากข้ึนตอ้งการความสะดวกสบายในการ

เดินทางเช่น ใกล้รถไฟฟ้า ผูล้งทุนก็ให้ความส าคญัต่อการลงทุนในการสร้างท่ีพกัอาศยัโดยการ

ตอบสนองความพอใจให้กับลูกค้าท่ีค  านึงถึงความสะดวกในการเดินทางมากข้ึนจะเห็นได้มี

โครงการขยายท่ีพกัอาศยัเพิ่มข้ึนอยา่งมากในกรุงเทพมหานคร (เพญ็พิชชา วชิิตพนัธ์ : 2556 ) 

 ด้วยเหตุ น้ี  งานวิจัยค ร้ังน้ี จึงมุ่ งศึกษาไปท่ี ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม L.P.N. ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะท าให้ทราบวา่ ในปัจจุบนัปัจจยัใดท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นการสร้างแนวทางประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงตามความตอ้งการ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ

คอนโด L.P.N.ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อาชีพ รายได้ อายุ สถานภาพ 

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือคอนโด 

L.P.N. ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านประชากร พื้ น ท่ี ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คอนโดในเครือ 

L.P.N. ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเน้ือหาของการท าวิจยัออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ปัจจยัทางด้านส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ การศึกษา และ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัทางดา้นราคา 

ปัจจยัทางดา้นสถานท่ี ปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาด 
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 3. ขอบเขตด้านเวลาในการวิจัยคร้ังน้ีท าการวิจัยช่วงระหว่างวนัท่ี 20 มกราคม  พ .ศ . 

2559 ถึงวนัท่ี 18 เมษายน พ .ศ. 2559 และเก็บข้อมูลในช่วง ระหว่างวนัท่ี  13 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 

2559 ถึงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกส่วนประสมทางการตลาดใน

การซ้ือคอนโด L.P.N.เพื่อให้ผูข้ายไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะท าการซ้ือสินคา้และสามารถ

ก าหนดออกแบบสินคา้ตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีไดรั้บ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ผู้บริโภค  หมายถึง บุคคลท่ี เลือกซ้ือสินค้า โดยมีความตั้ งใจและต้องการเลือก

คอนโดมิเนียมในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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 2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือและการใช้สินคา้บริการโดยผ่านกระบวนการตดัสินใจท่ีมีปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล 
(เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน( 
 3. การตระหนักถึ ง ปัญหาห รือการตระหนักถึ งความ ต้องการ  (Problem or Need 

Recognition( เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคมกัเห็นภาพพจน์ของความแตกต่าง สภาพท่ีน่าปรารถนา 

(The Desired State) กบัสภาพท่ีเป็นจริง (The Actual State) 

 4. การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเสาะหาข่าวสารจาก
การเก็บไวใ้นความทรงจ า (การเสาะหาภายในความคิด( หรือข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจจาก
ส่ิงแวดลอ้ม (การเสาะหาจากแหล่งภายนอก( เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 
 5. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ค่าทางเลือกในแง่คุณประโยชน์ท่ีคาดหมายไว ้และท าให้การเลือกแคบลงจนกระทัง่ไดเ้ลือกท่ีชอบ
ท่ีสุด 
 6. การรับรู้ (Perception) หมายถึง วิถีทางท่ีบุคคล รวบรวมบนัทึกขอ้งมูลข่าวสารเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคก าลงัสนใจ ซ่ึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคจะเร่ิมจากการท่ีผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ 

 7. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง พลังลังผลักดันภายในท่ีท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือความพอใจในแต่ละบุคคล 

 8. การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือความรู้ความเขา้ใจ อนั

เป็นผลจากประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีซ่ึงประสบการณ์จะเป็นตวับอกผูบ้ริโภคว่าควรซ้ือชนิดนั้น

หรือไม ่

 9. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ผลรวมความเช่ือ และการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล

ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 10. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้มองเห็นได ้แลว้น ามาประกอบการตดัสินใจ

ในการเลือกซ้ือคอนโด เช่น คอนโดมิเนียมท่ีมีหอ้งตวัอยา่งในการตกแต่ง เป็นตน้ 

 11. คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง อาคารท่ีบุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธ์ิ

ออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ส่วนระกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
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ส่วนการกลาง ลกัษณะส่วนใหญ่ตวัอาคารจะเป็นตึกใชว้สัดุทนไฟหรืออาจจะเรียนง่ายๆ ว่า “บา้น

ลอยฟ้านั้นเอง( 

 12. หลักการตลาด 4P หมายถึง ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็นเคร่ืองมือ หรือใช้

เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ ซ่ึงหลกัการใชก้็คือการวางแผนในแต่

ละส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังน้ี ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีตั้ ง 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 13. คอนโด L.P.N. หมายถึง คอนโดท่ีได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย

บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน( หรือท่ีรู้จกัในนามวา่ “ลุมพินี” 

 14. ด้านผลิตภัณฑ์  หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจในท่ีน้ีหมายถึงอาคารห้องชุด
คอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น ตวัอาคารห้องพกั อุปกรณ์ตกแต่ง ราคา คุณภาพ 
ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียง 
 15. ด้านราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์
 16. ด้านสถานที่ตั้ง หมายถึง พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมโครงการ
ต่างๆ 
 17. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา

สินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความ

ทรงจ าในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดในเคร่ือ L.P.N. ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็น
แนวความคิดในการวจิยัและไดน้ ามาเสนอดงัน้ีคือ 
แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค  
 จากแนวคิดของฟิลลิปคอตเลอร์ (Philip Kotler, 2000 : 270-271; อา้งอิงจาก 
ศิริวรรณและคณะ, 2541 : 128-129) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ 
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(Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความต้องการส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Black’s 
Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ
จะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ(Buyer's Response) 
หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer's Purchase Decision) 
 เสรี วงษ์มณฑา (2548 :32-46) กล่าววา่ พฤติกรรมบริโภคคือพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หาการเลือกซ้ือการใช้การประเมินผลหรือการจดัการกบัสินคา้และ
บริการซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 34) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s 

Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปซ่ึงเร่ิมข้ึน

ก่อนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัการซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยกิจกรรม 5 

ขั้นตอนส าคญัคือ  

 2.1 การรับรู้ปัญหา (Problem or Need Recognition) คือ บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายใน

ของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ 

ความเจ็บป่วย ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนาอนั

เป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยา 

 2.2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ การพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อหาทางสนอง

ความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ดงันั้น จึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหา 

 2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคได้

ขอ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ 

 2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือ วิธีการหลงัจากการประเมินผลทางเลือกจะ

ช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นตวัเลือกโดยทัว่ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด 

 2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) คือ ประสบการณ์เก่ียวกบัความ

พอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑท่ี์ไดเ้ลือกซ้ือมาแลว้ 
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 กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546:7( อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร (2556:623( การตดัสินใจ คือ 

กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ซ่ึง

จดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก

ทางเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) อ้างถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ.(2553:9-10) ได้

กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางการตลาดว่า เป็นตวั

แปรท่ีสามารถควบคุมได้ในการเลือกซ้ือสินค้าและต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลกั โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย

รายละเอียดดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ผลิตภณัฑ์อาจเป็นคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์คุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั การรับประกนัและบริการ 

 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา

เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคา ไดแ้ก่ 

ราคาจ าหน่าย ส่วนลด วธีิการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาช าระเงิน 

 3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลท่ีตั้ งหรือกิจกรรม การ

เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการและเวลาท่ีเหมาะสมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรม 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูจ้  าหน่ายและตลาด

เป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแจง้ข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาด อาจท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเราเรียกว่าส่วนประสม การ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) 
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 เสรี วงษม์ณฑา (2554:11) ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภค

ยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ

หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม

อยา่งถูกตอ้ง 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จาการทบทวนงานวิจัย ท่ี เก่ียวกับปัจจัยการตลาดท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 เพ็ญพิชชา วิชิตพนัธ์ (2556( ไดท้  าการศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบ้ริโภคในเขตบางกะปิ โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการศึกษาคือแบบสอบถามประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาคือประชาชนผูพ้กัอาศยัในเขตบางกะปิและน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดป้ระมวลผลใชค้่าสถิติ

ร้อยละและค่าเฉล่ีย 

 ผลจากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี 

สถานภาพสมรสประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัการศึกษาปริญญาตรีรายไดต่้อเดือน 30,001-

40,000 บาท กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางกะปิการตดัสินใจเลือกให้

ความส าคญักบัท าเลท่ีตั้งท่ีมีความสะดวกในการเดินทางไปท างานการใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพมีแบบท่ี

พกัใหเ้ลือกเงินดาวน์เหมาะสมมีระบบสาธารณูปโภคและระบบความปลอดภยัท่ีดี 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัการเลือกท าเลท่ีตั้ งท่ีการ

คมนาคมสะดวกในการเดินทางใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพรับประกนัการก่อสร้างหลงัการส่งมอบมี

รูปแบบของห้องควรมีให้เลือกอ านวยความสะดวกในการท านิติกรรมกบัสถาบนัการเงินจดัหา

สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินวางเงินดาวน์เหมาะสมมีการบริการหลงัการขายจดัระบบความปลอดภยั

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

 สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์พฤติกรรมของ

ผู ้ใช้ งาน  Facebook ท่ี มี ผล ต่อการตัด สิน ใจ เลือก ซ้ื อ สินค้าและบ ริการของผู ้บ ริโภคใน
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กรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 ชุด โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาและเชิงอนุมานมีการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  t-test, F-test และ Multiple 

Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายเุฉล่ีย 20-29 ปีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาทต่อเดือนมี

ความถ่ีในการใช้ Facebook 7 วนั/สัปดาห์ระยะเวลาในการใช้งาน Facebook มากกว่า 1 ชั่วโมง มี

ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้บน Facebook 1 คร้ัง/เดือนมีความสนใจในการสั่งซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองประดบั

ใชจ้  านวนเงินในการสั่งซ้ือสินคา้ 501-1000 บาท/คร้ังและใช ้Facebook เพื่อการบนัเทิง 

 ผลการศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัสินคา้ตรงกบัความตอ้งการดา้นราคา 

 นฤตยอ์ร ศรีคงแกว้ และ เบญจวรรณ สุจริต (2558(ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ เปรียบเทียบ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ของประชาชนต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชาชน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้พกัอาศยัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษา คือ แบบสอบถามปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครจ านวน 448 คน สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 

F-test วิเคราะห์ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดร้อยละ 52.70 มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี

มากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ46.60 มีสถานภาพสมรส มากท่ีสุด ร้อยละ 54.30 มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีมากท่ีสุดร้อยละ 60.30 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด ร้อยละ 60.80 มีรายได้

ครอบครัวมากกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.90 มีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

ประเมินผลทางเลือกมีระดบัสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.64( รองลงมาคือดา้นการรับรู้ปัญหา (ค่าเฉล่ีย = 

4.36( ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย = 3.86( ส าหรับ

การศึกษาปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
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โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์มีระดบัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.44( รองลงมาคือด้านราคา (ค่าเฉล่ีย = 4.30( ส่วนด้านท่ีมีระดบัต ่าท่ีสุดคือ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 4.01( 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ประชาชนกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขอ้มูลส่วน พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 ซ่ึงปัจจยัการตลาดทั้ งหมด สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบ้ริโภคในในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย มีความส าคญัเป็นอนัดบั

แรกในการพยากรณ์การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดังนั้ นขนาด

ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่า

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ในการค านวณหาขนาดตวัอยา่งได ้

400 ชุด ด าเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 22-29 กุมภาพนัธ์ 2559 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 

74)  

  

 

  

 n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 p = สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่มสามารถน าค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้

 z = ความมัน่ใจท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

มีค่าเท่ากบั 1.96 ( มัน่ใจ 95% )  

 p = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มเกิดข้ึนได ้
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 จะได ้n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385  

เพราะฉะนั้นจึงก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ีเท่ากบั 400 จ านวน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสบการณ์ในการเลือกซ้ือคอนโด L.P.N.ทั้ง 78 โครงการในเครือลุมพินีทั้งหมด ผูว้ิจยัท าการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการจับฉลากข้ึนมา (Simple Random Sampling) ในจ านวนทั้ งส้ิน 10 

โครงการ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยผูว้จิยัท าการสุ่มแบบ (Quota Sampling) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

40 คนต่อ 1 โครงการท าการสุ่มแบบ (Convenience Sampling) ดงัน้ี 

  1. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง 
  2. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ววิ 
  3. โครงการลุมพินี เพลส นราธวาส-เจา้พระยา 
  4. โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาธร 
  5. โครงการลุมพินี เพลส รัชโยธิน 
  6. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (เฟส 2( 
  7. โครงการลุมพินี เพลส สุขสวสัด์ิ-พระราม 2 
  8. โครงการลุมพินี เพลส พระราม 4-กลว้ยน ้าไท 
  9. โครงการลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ 
  10. โครงการลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย 
 เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืน จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 

จนครบจ านวนท่ีตอ้งการ แล้วน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แล้ว

น าเสนอขอ้มูลในรูปตาราง และแปลผลโดยการบรรยายตามล าดบัต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัท าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ  

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อครอบครัว 
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ด้าน

ราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นส่งเสริมการตลาดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์  1. การออกแบบโครงสร้างโครงการมีความทนทาน 

    2. พื้นท่ีตวัอาคารและขนาดหอ้งมีความกวา้งพอเหมาะ 

    3. รูปแบบในการก่อสร้างมีความสวยงาม 

    4. วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั 

    5. มีระบบรักษาความปลอดภยัและเตือนภยัในตวัอาคาร 

6. ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้าอาคารจอดรถ 

  ดา้นราคา  1.ราคาขายของโครงการมีความคุม้ค่ามาก 

    2.ราคาเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง 

    3. เง่ือนไขการผอ่นช าระของโครงการมีความจูงใจ 

4. มีการจดัหาสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและอตัราดอกเบ้ียต ่า 

  ดา้นสถานท่ีตั้ง 1. อยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน   

    2. อยูใ่กลศู้นยก์ารคา้หรือตลาด    

    3. มีความสงบเป็นส่วนตวัสูง 

    4. ห่างไกลจากแหล่งมัว่สุ่ม 

    5. การเดินทางไปมาสัญจรสะดวก 

    6. ทางเขา้โครงการมีความปลอดภยัจากอนัตราย 

  ดา้นส่งเสริมการตลาด 1. มีส่วนลดและสิทธิพิเศษ 

     2. มีแถมอุปกรณ์ตกแต่งภายในหอ้ง 
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     3. มีบริการชมหอ้งตวัอยา่งก่อนเลือกซ้ือ 

     4. มีพนกังานใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าท่ีดี 

     5. การบริการหลงัการขาย 

การค านวณช่วงคะแนนจากสูตรดงัน้ี 

 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

         จ  านวนระดบั 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั  5 – 1  = 0.80 

        5 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัสามารถหาช่วงคะแนนของผลการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดในเครือ L.P.N. ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไดด้งัน้ี 

 

ค่าเฉล่ีย   ระดบัคะแนนของค าถาม  ระดบัผลการตดัสินใจ 

4.21 – 5.00  ใหค้ะแนนเป็น 5  มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20   ใหค้ะแนนเป็น 4  มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ใหค้ะแนนเป็น 3  มีผลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง 
1.81 -2.60   ใหค้ะแนนเป็น 2  มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ย 
1.00 -1.80  ใหค้ะแนนเป็น 1  มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 

 คือ สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานมีการใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนโดยทดสอบทาง

สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่โดย

วิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่ อหาสัมประสิท ธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient)  โดยใช้โปรแกรม
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ส าเร็จรูป SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ท่ีไดอ้อกมาเป็นรายดา้นเฉล่ียอยูท่ี่ 0.764 จึง

ยอมรับไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถามมีความเท่ียง 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คอนโดในเครือ L.P.N. ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครมีดงัน้ีผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมในเครือ L.P.N. 

กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.0 และเป็นเพศชายจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 อายุอยูใ่นช่วง 31-39 ปีมากท่ีสุด จ านวน 

149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มากท่ีสุดจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 30,000-

45,000บาท มากท่ีสุดจ านวน 195คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

คอนโดมิเนียมเครือ L.P.N. ดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.43 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและจาก

การวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 ล าดับได้แก่ (1.) มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัและเตือนภยัในตวัอาคาร มีค่าเฉล่ีย 4.57 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2.) ส่ิงอ านวยความสะดวก 

เช่น สโมสร สระว่ายน ้ า อาคารจอดรถ มีค่าเฉล่ีย 4.54 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ (3.) การออกแบบ

โครงสร้างโครงการมีความทนทาน มีค่าเฉล่ีย 4.48  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

คอนโดมิเนียมเครือ L.P.N. ดา้นราคาในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.62 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและจากการ

วิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 4 ล าดบัได้แก่ (1.) เง่ือนไขการผ่อนช าระของ

โครงการมีความจูงใจ มีค่าเฉล่ีย 4.64 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2.( ราคาของโครงการมีความคุม้ค่ามาก 

มีค่าเฉล่ีย 4.63 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (3.) ราคาเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้งมีค่าเฉล่ีย 

4.61 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและ (4.)มีการจดัหาสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและอตัราดอกเบ้ียต ่า มี

ค่าเฉล่ีย 4.61 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

คอนโดมิเนียมเครือ L.P.N. ดา้นสถานท่ีตั้งในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและจาก
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การวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 ล าดบัได้แก่ (1.) ทางเขา้โครงการมีความ

ปลอดภยัจากอนัตรายมีค่าเฉล่ีย 4.65 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2.) อยูใ่กลส้ถานท่ีท างานมีค่าเฉล่ีย 4.59 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ (3.) มีความสงบเป็นส่วนตวัสูงมีค่าเฉล่ีย 4.56 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 5. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

คอนโดมิเนียมเครือ L.P.N. ดา้นส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.54 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

และจากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 ล าดับได้แก่ (1.) มีพนักงานให้

ค  าปรึกษาและค าแนะน าท่ีดีมีค่าเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2.( มีส่วนลดและสิทธิพิเศษ มี

ค่าเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ (3.) การบริการหลงัการขาย มีค่าเฉล่ีย 4.59 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นสถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั และเพศท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนัและอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและ ด้านสถานท่ี 

แตกต่างกนัจากการวเิคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่แตกต่างกนั 2 คู่ คือ (1.( อาย ุ20–29 กบั อาย ุ30-39 และ 

(2.) อาย ุ20–29 กบั 40-49 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนัและอาชีพ

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่าง
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กนัจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า แตกต่างกนั 4 คู่  (1.( ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ กับ อ่ืนๆ (2.( 

พนกังานเอกชน กบั อ่ืนๆ (3.) ธุรกิจส่วนตวั กบั อ่ืนๆ และ (4.) วา่งงาน กบั อ่ืนๆ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ต่อครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดไม่

แตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ การศึกษา รายได ้สถานภาพสมรสแตกต่างกนัให้ความส าคญักบั

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมด้านราคาในระดับมากท่ีสุด รองลงมาผู ้บริโภคให้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถานท่ีตั้งของโครงการ ด้านส่งเสริมการตลาด 

และดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั และเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในดา้นสถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั และเพศท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัอายุท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่าง

กันและอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและ ด้านสถานท่ี แตกต่างกนัสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดไม่

แตกต่างกนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนัอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านส่งเสริม

การตลาด ไม่แตกต่างกนัและอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 ส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารการตลาด การจะท าให้การ

ด าเนินงานเกิดความส าเร็จไดก้็ข้ึนอยูก่บัการปรับปรุงและความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสม

ทางการตลาดเหล่านั้ นเราถือว่า เป็นปัจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมได้ ธุรกิจสามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อท าให้ธุรกิจอยู่รอดไดห้รืออาจเรียก
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ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีถูกใช้เพื่อสนองความต้องการลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายท าใหลู้กคา้พึงพอใจและตดัสินใจซ้ือ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโด

ในเครือ L.P.N. ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัผูท่ี้สนใจจะ

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอาคารห้องชุด คอนโดมิเนียม การท าการตลาดใน

อุตสาหกรรมเพื่อความประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจดังนั้ นผูป้ระกอบกอบการควร

ค านึงถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ดา้นราคาและดา้นบริการให้เหมาะสมกบัสินคา้

นั้นๆ เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 2. ควรมีการใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นตวัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ในการส่งเสริมการขายคอนโดมิเนียม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดเพียงอยา่งเดียว ฉะนั้นผูท่ี้จะท า

วิจยัคร้ังต่อไปสามารถวิจยัถึงทศันคติและพฤติกรรมได้เพื่อทราบถึงทศันคติและพฤติกรรมอง

ผูบ้ริโภคแบบเจาะจง 

 2. ท่ีจะท าวิจยัคร้ังต่อไปควรวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาความพึงพอใจหลงัการขาย ของผูท่ี้ซ้ือ

คอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

 3. ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดมี 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นส่งเสริมการตลาด ฉะนั้นผูท่ี้จะท าวจิยัในคร้ังต่อไปควรเพิ่มปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดให้ครบทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกายภาพ 

เป็นตน้ และควรเพิ่มตวัแปรตาม เช่น ดา้น IMC ดา้น 4c marketing เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการโรงแรม ใน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จงัหวดัปทุมธานี ใหท้ราบถึง ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงการใหบ้ริการของโรงแรมและการพฒันาการบริการ

ให้บริการท่ีดียิ่งข้ึนและระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมความส าคญั

และท่ีมาของปัญหา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม  ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ และตีความหมาย  จากการใช้

แบบสอบถามในรูปแบบปฐมภูมิ ใชว้ิธีวิจยัแบบเชิงปริมาณ ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งใน จ.ปทุมธานี  

โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิด จ้านวน 400 ชุด เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่า

ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติทดสอบความ

แตกต่าง T-test , F-test (One-way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงผลจาก

การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5  มีอายุ 20–29 ปี 

มากท่ีสุด จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 196 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และมี

สถานภาพ โสด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในด้านปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความ

ตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1546 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายท่ีุต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั 
และระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัท าให้
เกิดการตดัสินใจในดา้นระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอาชีพท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในด้านปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแตกต่างกนั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจในดา้นระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกั
ท่ีไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ท่ีต่างกันท าให้เกิดการตดัสินใจในด้านปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกท่ีพกัแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งดา้นสถานภาพท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในดา้น
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเลือก, บริการโรงแรม, การตดัสินใจ 

 

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 20-

29 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 

 

บทน า 

 การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือ

เพื่อหาความรู้ ปัจจุบันการท่องเท่ียวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างหน่ึงท่ีมี

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน ได้มีการเปล่ียนแปลงหรือมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 

สามารถสร้างรายไดใ้ห้ใครๆ หลายคนไดมี้การเป็นอยูใ่นทางท่ีดีปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้

กลายมาเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดเ้จริญเติบโตจนเป็นสินคา้หลกัในระบบการคา้ระหวา่งประเทศและเกิดข้ึน

ในหลายประเทศ ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยในช่วงตลอดทศวรรษท่ีผา่นมาถือ

วา่ เป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีมีบทบาทชดัเจนเป็นส่วนกระตุน้ให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ น าไปสู่

การจา้งงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมาย เป็นการ

สร้างความมัง่คัง่ใหก้บัประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนชาวไทย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั พบวา่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโลกมีการ

แข่งขนัสูง มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่าย จากปัจจยัลบทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ในปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรั้บการนิยมมาก

ยิ่งข้ึนและได้ถือว่าท าให้ประเทศชาติ มีรายได้เขา้ประเทศในอตัราท่ีสูงมาก  จึงมีความส าคญัต่อ

ความเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากท่ีประเทศไทยมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสวยงามและธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์อยูม่ากมายหลายแห่ง อีกทั้งรวมไปจนถึงท าให้

เกิดประโยชน์กบัธุรกิจท่ีพกั 
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 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ประเทศไดจ้  านวนมาก จากการเขา้พกัของ

นกัท่องเท่ียวและการเลือกใชบ้ริการต่างๆ ของโรงแรมจากสถิติพบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้

พกัในกรุงเทพมหานครจ านวน 7,216,577 คนโดยพกัเฉล่ีย 2.09 วนันั้นก็แสดงให้เห็นถึง แนวโน้ม

ของความตอ้งการท่ีพกัท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึนตามอตัราการเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนในอนาคตและไดส่้งผลให้เกิดการแข่งขนัของธุรกิจโรงแรมมากข้ึน ดงันั้นเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีจะให้บริการตามความต้องการของนักท่องเท่ียว

ผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัเพื่อน าขอ้มูล

ท่ีได้มาใช้เป็นการวางแผนแนวทางการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการเพื่อให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัเพื่อให้การด าเนินธุรกิจโรงแรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้

 จากเหตุผลดงักล่าว แสดงให้เห็นผลถึง แนวโน้มของความตอ้งการท่ีพกัท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึน

ตามอตัราความเจริญเติบโตทางการท่องเท่ียว ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้ม

ขยายตวัเพิ่มข้ึนในอนาคต และส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างศกัยภาพของผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมท่ีจะให้บริการตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

ผูใ้ช้บริการท่ีพกั นกัลงทุน หรือผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม จึงจ าเป็นตอ้งทราบความตอ้งการของ

ผูใ้ช้บริการท่ีพกั ดังนั้ นงานวิจยัช้ินน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการโรงแรมใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

รวมถึงระดบัความพึงพอใจต่อสถานท่ีในการเขา้ไปใชบ้ริการท่ีพกัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อผูว้ิจยัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมและท่ีพกัในการพฒันาการบริการให้ตรงตาม

ความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการและเพื่อพฒันาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรวางไวเ้พื่อการ

พฒันาการท่องเท่ียวและท่ีพกัโรงแรมในอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ในการพฒันาธุรกิจบริการให้

เติบโตยิ่งข้ึน และน าขอ้มูลมาวางแผน ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการเพื่อตรงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจท่ีพกัโรงแรมประสบความส าเร็จ 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัการเลือกใช้บริการ

โรงแรม ใน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จงัหวดัปทุมธานี 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ลกัษณะทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดไ้ด ้สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการโรงแรมใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย จงัหวดัปทุมธานี 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ด าเนินการศึกษาโดยขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็นตวัแปรอิสระส่วน

ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัและระดบัความตอ้งการ ดา้นสถานท่ี, คุณภาพพนกังาน, คุณภาพท่ี

พกั, อาหารและเคร่ืองด่ืม, ความคุ่มค่าท่ีไดรั้บ และความปลอดภยัเป็นตวัแปรตาม 

 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและประชากรการศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้

บริการโรงแรมใน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ซ่ึงไดท้  าการกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

เขต อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประชากรในจงัหวดัปทุมธานี โดยสุ่มเลือกมา 5 ต าบลจาก14ต าบล คือ 1. 

บางหลวง 2. บางเด่ือ 3.บางพูน 4. บางกะดี 5. หลกัหก 

 3. ขอบเขตด้านเวลา โดยท าการศึกษาในช่วงระยะเวลาของการศึกษาคือ ระหว่างเดือน 

กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2559 และจะท าการส ารวจจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั

ปทุมธานีเท่านั้น 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลจากการศึกษาท าให้ไดท้ราบถึง นกัท่องเท่ียวและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัโรงแรมใน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์และสามารถน าไปใชพ้ฒันา

ความรู้เก่ียวกบัการท าวจิยัการเก็บขอ้มูลซ่ึงจะสามารถน าไปใชพ้ฒันางานวจิยัช้ินต่อไปได ้

 2. ผลจากการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการทราบถึง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและสามารถน า

ขอ้มูลไปดดัแปลงใชเ้ป็นแนวทางและวางแผนกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูป้ระกอบการธุรกิจได้

ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล/ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือ 

ลกัษณ์ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้

ข้อมลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได้ตอ่เดือน 

- สถานภาพ 

ปัจจยัการเลือกใช้บริการโรงแรม 

- ด้านสถานท่ี 

- ด้านคณุภาพพนกังาน 

- ด้านคณุภาพท่ีพกั 

- ด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

- ด้านความคุ้มคา่ท่ีได้รับ 

- ด้านความปลอดภยั 
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 2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการ
กระท านั้นๆ นกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตามและบุคคลอ่ืนจะสังเกตไดจ้ากการกระท านั้นได้
หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งถึงการตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึงโดย
พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตได้
โดยอาศยัประสาทสัมผสัส่วนพฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior) เป็น
การท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่
ภายในจะมีความสัมพนัธ์กนัโดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วน
ใหญ่ 
 3. การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ  านัก

อาศยัประจ าของบุคคลนั้นและเป็นการไปเยี่ยมเยือนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพ

เพื่อหารายไดเ้ป็นการเดินทางเพียงชัว่คราวไม่ใช่แบบถาวร 

 4. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง พอใจชอบใจระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละระดบัความพึงพอใจจะส่งผลต่อ
ขวญัในการปฏิบติังาน อย่างไรก็ดีระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุดท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม 
 5. การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือ กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินการอย่างใดอย่าง
หน่ึงของบุคคลหรือองค์กรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความสุขและความ
สะดวกสบาย หรือ เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้นทั้งหมดโดยมีลกัษณะเฉพาะของ
ตัวเองเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่
จ  าเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร มีน ้ าใจไมตรีเป่ียมดว้ย
ความปรารถนาดีช่วยเหลือเก้ือกูลใหค้วามสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด 
 6. การตัดสินใจ  หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ 

ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ

องค์การ การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั หน้าท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุก

ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการ

ควบคุม 

 7. สถานที่พัก หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการค้าท่ีนักธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการผู ้

เดินทางในเร่ืองของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดินทาง หรือ 

อาคารท่ีมีหอ้งนอนหลายหอ้งไวบ้ริการพกัอาศยัหรือพกัผอ่น 
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 8. พนักงานบริการ หรือ Servitor หรือ Servant หมายถึง “ ตวักลาง “ ท่ีส าคญัท่ีสุดของ

ขบวนการการใหบ้ริการ ในอนัท่ีจะท าใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงแรม เกิด ความพึงพอใจ ความ

สะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และ น ามาซ่ึง ความประทบัใจ โดยพนกังานบริการซ่ึงเป็นตวักลาง

หรือตวัเช่ือมน้ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจและประทบัใจ 

 9. อาหาร คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีเรารับประทานเขา้ไป โดยการใส่ปาก เค้ียว กลืนและยอ่ยเพื่อใหดู้ด

ซึมไปบ ารุงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงอาหารใจเม่ือได้รับประทานเข้าไปจะรู้สึกพอใจ 

ประทบัใจ 

 10. เคร่ืองด่ืม หมายถึง (beverage) เป็นผลิตภณัฑ์อาหารประเภทหน่ึงท่ีเป็นของเหลว ช่วย

ลดความกระหาย ให้ความรู้สึกสดช่ืน และขจดัความอ่อนเพลียชดเชยปริมาณน ้ าท่ีร่างกายสูญเสียไป 

ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ และเพื่อการผอ่นคลาย เพื่อความสนุกสนานไดอี้กดว้ย 

 11. ความคุ้มค่า หมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บใหเ้กิดความพอใจและประทบัใจในการมาพกัท่ีพกั 

 12. ความปลอดภัย หมายถึง (Safety) คือ สภาวะท่ีปราศจากอุบติัเหตุ หรือปลอดภยัจาก

ความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บ ทรัพยสิ์นเสียหายและความสูญเสียต่อทรัพยสิ์น ซ่ึงการจดัการความ

ปลอดภยัจะรวมถึงการป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุและการด าเนินการให้สูญเสียน้อยท่ีสุดเม่ือเกิด

อุบติัเหตุข้ึน ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีและปลอดภยั 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมใน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย จงัหวดัปทุมธานี ไดด้ าเนินตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดการท่องเท่ียว 

 2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 3. แนวความคิดและทฤษฎีการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 4. วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. แนวคิดการท่องเทีย่ว 

 การท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นระบบย่อยระบบหน่ึงในสังคม ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบอ่ืนๆ 

ของสังคมอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ในขณะท่ีการท่องเท่ียวไดรั้บอิทธิพลจากระบบการเมือง เศรษฐกิจ 

หรือระบบอ่ืนๆ ของประเทศ การท่องเท่ียวก็มีอิทธิพลต่อระบบเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั นอกจากนั้น

ภายในระบบการท่องเท่ียวก็ยงัมีระบบย่อยๆ  ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเช่นกัน การพิจารณาการ

ท่องเท่ียวในเชิงระบบจะท าให้เขา้ใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งชดัเจน 

กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาระบบยอ่ย และองคป์ระกอบ หนา้ท่ีของแต่ละองคป์ระกอบ และความส าคญั

ขององค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงพิจารณาสภาพแวดลอ้มของระบบการท่องเท่ียวดว้ย ระบบการ

ท่องเท่ียว อาจจ าแนกได ้2 ระบบยอ่ย ดงัต่อไปน้ี คือ 

 1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism resources) อนัประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว ตลอดจน

ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  ส่วนใหญ่จะหมายถึงสถานะทางกายภาพของ

ทรัพยากรนั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตลอดจนวฒันธรรมของ

ทอ้งถ่ินนั้นๆ 

 2. บริการการท่องเท่ียว (Tourism service) เป็นส่วนของอุปสงคใ์นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการท่องเท่ียว การตลาดอาจพิจารณาได้ทั้ งตัวนักท่องเท่ียวเอง  กิจกรรม รูปแบบหรือ

กระบวนการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 ในแต่ละระบบย่อยซ่ึงได้แก่  ทรัพยากรการท่องเท่ียวและบริการการท่องเท่ียว มี

องคป์ระกอบอีกมากมายท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั แต่มีความสัมพนัธ์ต่อกนันอกจากน้ียงั

มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มนอกระบบอีกดว้ย ส่ิงแวดลอ้มนอกระบบไดแ้ก่ ลกัษณะ

ทางกายภาพทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวภูมิอากาศชุมชนกิจกรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

ในพื้นท่ีระบบนิเวศวทิยาบนบกในนา้และอากาศตลอดจนการบริหารการปกครองพื้นท่ีท่องเท่ียวซ่ึง

ส่ิงแวดล้อมนอกระบบเหล่าน้ี นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวในทางอ้อมแล้ว ยงัได้รับ

อิทธิพลจากการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและโดยออ้มดว้ย (ธิติมานนัท ์พูนจนัทร์,2554:8( 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1554 
 

2. แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ ความหมาย โดยทัว่ไปการศึกษาความพอใจนิยมศึกษาใน 2 กรณี คือ ความ

พึงพอใจของผู ้ป ฏิบัติงาน  (Job Satisfaction) และความพึ งพอใจในการรับบริการ  (Service 

Satisfaction) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากรณีความพึงพอใจในการรับบริการ ซ่ึงมีนกัวิชาการ

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการจะแสดงออกในทางบวก

หรือลบต่อส่ิงท่ีได้รับจากการบริการ และการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีได้

คาดหวงัไวซ่ึ้งสามารถเปล่ียนแปลงไปไดต้ามปัจจยัแวดลอ้ม  และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง

การบริการ 

 1) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้

คือส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ 

โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได ้

 2) ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ

ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อ

การจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ

บริการ (Channels) 

 4) ด้าน ส่งเส ริมการตลาด  (Promotion) เป็น เค ร่ืองมือห น่ึงท่ี มีความส าคัญใน การ

ติดต่อส่ือสารให้ผู ้ใช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
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 5) ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม

การจูงใจเพื่ อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆ  ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมี

ความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการมีความคิดริเร่ิมมีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพ

และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย

การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

 7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้

ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจอเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548, หน้า 172 – 

173) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) 

3. แนวความคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจใช้บริการ 

 การตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่ข้ึนอยูก่บั 6 องคป์ระกอบซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบสัมพนัธ์ซ่ึง

กนัและกนั คือ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ขอ้เท็จจริง หรือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูรั้บบริการรับรู้เก่ียวกบผลิตภณัฑห์รือบริการ ได ้ 2 วธีิ คือ 

1. จากประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผูรั้บบริการไดใ้ชอ้วยัวะสัมผสัของตนกบัผลิตภณัฑ ์

หรือ บริการนั้นโดยตรง เช่น ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดด้ม ไดชิ้ม ไดส้ัมผสัดว้ยตนเอง แลว้เกิดการรับรู้ว่า 

ส่ิงนั้นตรงกบัความตอ้งการของตน หรือไม่ตนเองพอใจกบัการบริการนั้นมากนอ้ยเพียงใด 

2. จากประสบการณ์ทางออ้ม หมายถึง ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จากค าบอกเล่าของ

ผูอ่ื้นจากส่ือสารมวลชน จากส่ิงพิมพโ์ฆษณา แลว้ท าให้เกิดการรับรู้ ส่ิงนั้นตรงกบัความตอ้งการของ

ตนเอง หรือไม่ตนเองพอใจกบการบริการนั้นมากนอ้ยเพียงใดขอ้มูลข่าวสารจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงเร้า 
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หรือ เป็นแหล่งขอ้มูลแรกท่ีกระตุน้ให้ ผูรั้บบริการนึกถึงเคร่ืองหมายการคา้นั้น เกิดเจตคติ หรือ

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อบริการนั้น และเกิดความเช่ือมัน่ในบริการนั้น 

 องค์ประกอบท่ี 2 เคร่ืองหมายการคา้ ท าให้ผูรั้บบริการนึกถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการทั้งในดา้น รูปร่าง สี รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ ความทนทาน และคุณภาพ
ของบริการ 

 องค์ประกอบท่ี 3 เจตคติท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้ เป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือชอบ
มากชอบนอ้ย หรือเป็นความรู้สึกทางบวก หรือทางลบต่อผลิตภณัฑ์และบริการความรู้สึกทางบวก
หรือทางลบ เกิดจากการไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบผลิตภณัฑ์และบริการ และเกิดจากการนึก
ถึงเคร่ืองหมายการคา้นั้นๆ วา่ มีมาอยา่งไร หากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาในเชิงบวกนึกถึงเคร่ืองหมาย
การคา้นั้นในทางบวกความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และบริการนั้นจะเกิดบวกตามมา ในทางตรงกน
ขา้ม ความรู้สึกในทางลบจะเกิด เม่ือได้รับขอ้มูลข่าวสารมาในทางลบ และระลึกถึงเคร่ืองหมาย
การค้านั้ นในทางลบ ซ่ึงเจตคติท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการค้า จะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมัน ท่ีจะใช้
ผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นต่อไป 

 องค์ประกอบท่ี 4 ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริการ เป็นการประเมินและตดัสินใจว่า 
ผลิตภณัฑ์และบริการตรงกบัความตอ้งการของตนหรือไม่ความเช่ือมนัเกิดจากการไดรั้บข่าวสาร
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการนั้น และความศรัทธาท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้นั้ นร่วมกัน โดยท่ี
อิทธิพลของความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริการ จะมีต่อความมุ่งมัน่ท่ีจะใชห้รือไม่ใช้ผลิตภณัฑ์
และบริการนั้นต่อไป 

 องคป์ระกอบท่ี 5 ความมุ่งมนัในการใช ้หมายถึง การตดัสินใจใช ้ดว้ยการวางแผนการใช ้
เช่น จะใชรุ่้นไหน สีไหน ใชเ้ม่ือไร จะติดต่อการซ้ือกบัใคร เป็นตน้  

 องค์ประกอบท่ี 6 การซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการ การซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการเป็นขั้นตอน
สุดท้ายท่ีผูรั้บบริการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ แล้วแสดงเป็นพฤติกรรมด้วยการซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้น (จอนห์ ฟาร์เลย ์และคณะ( 
4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการศึกษาคน้ควา้ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 การะเกด แกว้มรกต (2554) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการ โรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดักระบ่ี  เพื่อ

เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาว
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ไทยในจงัหวดักระบ่ี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวดักระบ่ีพบว่า โดยรวมมีระดับการ

ความส าคัญในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้านเรียง

ตามล าดบั คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นราคา ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และการเปรียบเทียบ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในจงัหวดักระบ่ี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ ระยะเวลา ในการเขา้พกั ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ วิธีในการจองห้องพกั ประเภทห้องพกั 

และอตัราห้องพกั พบวา่ระยะเวลาในการเขา้พกั 2 คืนต่อคร้ัง เพื่อน/ ญาติพี่นอ้งเป็นผูมี้ส่วนในการ

ตัดสินใจในการเลือกท่ีพัก  จองห้องพักบริเวณเคาน์เตอร์ของโรงแรม  เลือกพักประเภทห้อง

มาตรฐาน (เตียงเด่ียว) อตัราค่าห้องพกัใชบ้ริการ 500–999 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 โชติพัฒน์  ศรีธนิตเกียรติ (2548( ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเป็นบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เน่ืองจากจังหวดัเชียงใหม่เป็นจังหวดัท่ีเน้นรายได้จากการท่องเท่ียวท าให้ธุรกิจโรงแรมจึงมี

ความส าคญัต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ดังนั้ น  การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้เห็นถึงความส าคัญของธุรกิจโรงแรม จึงได้เลือก
ท าการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การประกอบการตดัสินใจ ส าหรับผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจโรงแรม และเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร
กิจการโรงแรม ในการวางแผนและพฒันากิจการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดบัการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ี คือประชากรในใน จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 14 ต าบล มี 

1. บางปรอก 2. บางหลวง 3. บา้นใหม่ 4. บางเด่ือ 5. บา้นกลาง 6. บางพูด 7. บา้นฉาง 8. บางพูน 9. 

บ้านกระแชง 10. บางกะดี  11. บางขะแยง 12. สวนพริกไทย 13. บางคูวดั  14. หลักหก และ

ก าหนดการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 คน แบ่งเป็นโดยซุ่มเลือก 5 ต าบล 

1. บางหลวง 80 ชุด 2. บางเด่ือ 80 ชุด 3. บางพูน 80 ชุด 4. บางกะดี 80 ชุด 5. หลกัหก 80 ชุด 

กลุ่มตัวอย่าง 

 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาด

ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่า

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 

74( ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

  สูตร 

  

เม่ือ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม .45 

 Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อย

ละ 95 (ระดบั .05( 

 E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 

แทนค่า  

𝑛 =
(.45)(1−.45)(1.96)2

(0.05)2  

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

(0.05)2  
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=
0.9504

0.0025
 

=380.16 

 ใช้ขนาดตวัอย่างอยา่งน้อย 380 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาด

ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ี

เง่ือนไขก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 380 ตวัอยา่ง 

การรวบรวมข้อมูล 

 1. งานวิจยัคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าวิจยัจะท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมใน อ.หัว

หิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ และตีความหมายจากการใชแ้บบสอบถามใน

รูปแบบปฐมภูมิ ใชว้ิธีวิจยัแบบเชิงปริมาณ ใชห้ลกัความน่าจะเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นและ

การสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น การเลือกก าหนดแบบโควตา้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตั้งแต่ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ 2559-เดือน มีนาคม 2559  

 2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  3. ท าการบนัทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for Social Science) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน สถานภาพมีลกัษณะค าถามเป็นปลายปิด (Close–ended questions( โดยค าถามจะ

เป็นลกัษณะใหเ้ลือกตอบ (Checklist( ไดเ้พียงค าตอบเดียว  

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 3 ระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัของผูต้อบแบบสอบถาม  
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 ตอนท่ี 2 และ 3 มีลกัษณะ เป็นแบบมาตราส่วนค่า 5 ระดบั โดยก าหนดระดบัเกณฑ์การให้

คะแนน      

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ใช้ค  านวณหาค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (( และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่อ
อธิบายขอ้มูลในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส    
  1.2 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศ
ทางเลือก ผูว้ิจยัการแบ่งตามเกณฑ์ของเบส  (Best, 1977, p. 1745) 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็น
ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใชสู้ตรการหาค่า (วิชิต อู่อ้น, 2550, หน้า 270) 

ช่วงคะแนน =
คะแนนสูงสุด −  คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบั
 

ช่วงคะแนน =
5 − 1

5
 

ดงันั้นช่วงคะแนน = 0.8 

โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 

 4.21 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจและความตอ้งการมากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20 หมายถึง  ความพึงพอใจและความตอ้งการมาก 

 2.61 – 3.40 หมายถึง  ความพึงพอใจและความตอ้งการปานกลาง 

 1.81 – 2.60 หมายถึง  ความพึงพอใจและความตอ้งการนอ้ย 

 1.00 – 1.80 หมายถึง  ความพึงพอใจและความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า   ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ด้านอายุ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามอายุ  20–29 ปี มากท่ีสุด จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ด้านอาชีพเป็นนกัเรียน/

นกัศึกษาจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 224 

คน คิดเป็นร้อยละ 56 และมีสถานภาพ โสด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 

 2. สรุปผลการวิ เคราะห์ เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บ ริการโรงแรมใน อ.หัวหิน จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ ด้านปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย 3.98 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 

อนัดบัไดแ้ก่ (1( ความสะอาดมีค่าเฉล่ีย 4.66 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(2(บรรยากาศคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.44 

อยูใ่นอนัดบัมากท่ีสุด และ (3( ความปลอดภยัคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. สรุปผลการวิ เคราะห์ เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บ ริการโรงแรมใน อ.หัวหิน จ.

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านระดับความต้องการในการใช้บริการท่ีพักจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม 3.87 อยู่ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าระดบัความ

ต้องการท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อันดับได้แก่ (1( ด้านสถานท่ี 4.31 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (2( ด้าน

พนกังานมีค่าเฉล่ีย 4.19 อยูใ่นระดบัมาก และ (3( ดา้นความปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 3.97 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 

สรุปผลการวจัิย 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5  มีอายุ 20–29 ปี 

มากท่ีสุด จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 196 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และมี

สถานภาพ โสด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในด้านปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความ

ตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจ

ในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่าง

กนั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในด้านระดบัความตอ้งการในการใช้
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บริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในดา้นปัจจยั

ในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนั ท าให้เกิดการตดัสินใจใน

ดา้นระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนั

ท าให้เกิดการตัดสินใจในด้านปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท่ีพักแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างด้าน

สถานภาพท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความ

ตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั 

ผลทดสอบสมมุติฐาน 

 จากการศึกษาวจิยั พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรม อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้จิยั

อภิปรายผลในประเด็นส าคญั  ดงัน้ี   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจใน

ดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจใน

ดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจใน

ดา้นระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัท า

ให้เกิดการตดัสินใจในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบวา่แตกต่าง 1 คู่ คือ อาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัท าให้เกิดการตดัสินใจใน

ดา้นระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนั

ท าให้เกิดการตดัสินใจในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์เป็นราย

คู่พบวา่แตกต่าง 2 คู่ คือ (1) รายได ้ต ่ากวา่ 15,000 และ (2) รายได ้25,001-35,000 บาท 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนัท าใหเ้กิดการตดัสินใจ

ในดา้นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และระดบัความตอ้งการในการใช้บริการท่ีพกัท่ีไม่แตกต่าง

กนั 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า   ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5  ด้านอายุ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามอาย ุ 20–29 ปี มากท่ีสุด จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ด้านอาชีพ เป็นนกัเรียน/
นกัศึกษาจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 224 
คน คิดเป็นร้อยละ 56 และมีสถานภาพ โสด จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 

 2. สรุปผลการวิ เคราะห์ เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บ ริการโรงแรมใน อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ ด้านปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย 3.98 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 
อนัดบัไดแ้ก่ (1( ความสะอาดมีค่าเฉล่ีย 4.66 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2( บรรยากาศคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.44 อยูใ่นอนัดบัมากท่ีสุด และ (3( ความปลอดภยัคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. สรุปผลการวิ เคราะห์ เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บ ริการโรงแรมใน อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านระดับความต้องการในการใช้บริการท่ีพักจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม 3.87 อยู่ในระดบัมาก และจากการวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าระดบัความ
ต้องการท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อันดับได้แก่ (1( ด้านสถานท่ี 4.31 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (2( ด้าน
พนกังานมีค่าเฉล่ีย 4.19 อยูใ่นระดบัมาก และ (3( ดา้นความปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 3.97 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง มี
ความแตกต่างกนัออกไปตามแต่ลกัษณะการของแต่ละบุคคล พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จะพบในช่วงของอายุ 20-29 ปี เพราะจะเป็นช่วงของวยัรุ่น อาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา มีการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ดว้ยความตอ้งการของตนเองมากข้ึน งานวิจยัในคร้ังน้ี
จะท าใหส้ามารถวเิคราะห์ส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนได ้เพื่ออาจจะน าไปพฒันางานทางธุรกิจน้ีได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง อาจไม่เพียงพอ รวมถึงช่วงเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรพิจารณาถึง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ซ่ึงมีผลกระทบต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยตรง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก จ าแนกตาม เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน 6 เขต เช่น กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจา้พระยา 

กลุ่มธนบุรีใต ้กลุ่มธนบุรีเหนือ โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ

ปลายปิด จา้นวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้การ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

การใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่าสถิติทดสอบความแตกต่าง T-test , F-test (One-way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

207 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุระหว่าง  20–29 ปี จ  านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มี

สถานภาพโสด  จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 267 คน  คิด

เป็นร้อยละ 66.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 บาท จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5  ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีต่างกนั ท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกในดา้น

ครอบครัว ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นการท างานท่ีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายท่ีุต่างกนั

ท าใหมี้ทศันคติต่อเพศทางเลือกในดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและวฒันธรรม ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกการท างานท่ีแตกจาก กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนัท าใหมี้ทศันคติต่อเพศทางเลือกในดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและ

วฒันธรรม ท่ีไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือก
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การท างานท่ีแตกจากกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือก

ในดา้นครอบครัว ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นการท างาน ท่ีไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

รายไดท่ี้ต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกในดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและวฒันธรรม ท่ี

ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ท่ีต่างกันท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกการท างานท่ี

แตกต่างกนั   

ค าส าคัญ : ทศันคติ, 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 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 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 

บทน า 

 ในยุคท่ีมีความอิสระ ทั้งทางดา้นความคิด การแสดงออก การท างาน การคา้ และการลงทุน 

รวมไปถึง ยุคท่ีมีความอิสระในเร่ืองของเพศ นบัว่าเป็นส่ิงท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดด 

เพศในปัจจุบนั นอกเหนือจากเพศท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมาคือ เพศชาย และเพศหญิงแลว้ ในปัจจุบนั

ยงัพบวา่ มีเพศ นอกเหนือจากเพศชาย และเพศ คือ เพศท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มชายรักชาย หญิงรักหญิง หรือ

อาจเรียกวา่ เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ หรือกลุ่มเพศทางเลือก 

 ในยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความอิสระ รวมไปถึงการเปิดโอกาสในด้านต่างๆ 

มากมาย ท าให้กลุ่มของเพศทางเลือกมีโอกาสเปิดเผยตวัตนของเอง ออกมาอยา่งชดัเจน ทั้งในดา้น

ครอบครัว ท่ีมีการแสดงออกดว้ยกิริยาท่าทาง การพูด การวางตวั กบัสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึง

เร่ืองการจดทะเบียนสมรส หรือการมีคู่สมรสเป็นเพศทางเลือก ในด้านของสังคม ศาสนา และ

วฒันธรรม ท่ีมีการแสดงออกในพื้นท่ีสาธารณะ เช่น การจดัมือ การหยอกล้อ หรือการวางตวัใน

พื้นท่ีชุมชน และในดา้นของการท างาน นบัวา่เป็นส่ิงมีปัญหามาก ในปัจจุบนั เน่ืองจากเพศทางเลือก

มกัเป็นเพศท่ีมีทกัษะความรู้ ความสามารถในดา้นการท างานท่ีดีกวา่เพศปกติ ไม่วา่จะเป็นดา้นภาษา 

การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี ดา้นกีฬา แต่ถูกกีดกนัทางดา้นการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีการงาน แต่

บางองค์กรหรือบางหน่วยงานเปิดรับ และเปิดโอกาสให้เพศทางเลือกเติบโตมากข้ึน เพราะความ

สามรถของเพศทางเลือกท่ีโดนเด่น รวมไปถึงการท างานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพในการ

ท างานท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของคนในองคก์ร 

 ดงันั้นการศึกษา และการท าวิจยัคร้ังน้ี เป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชากรท่ีมีต่อเพศ

ทางเลือกในมุมมองดา้นครอบครัว สังคม ศาสนา และดา้นการท างาน 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาทศันคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก จ าแนกตาม เพศ อายุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้

สมมติฐานการวจัิย 

 1. เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องคนกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนัจะมี

ทศันคติท่ีมีต่อเพศทางเลือกท่ีต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ด้านประชากรศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 6 

เขตใหญ่ๆ อาทิ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มธนบุรีใต ้กลุ่ม

ธนบุรีเหนือ ประชากรจ านวน 400 คน 

 2. ดา้นเน้ือหา ท าการศึกษาถึงทศันคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก โดย

แบ่งเป็น 3 ดา้น คือศึกษาทศันคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือกดา้นครอบครัว ศึกษา

ทศันคติของคนกรุงเทพท่ีมีต่อเพศทางเลือกดา้นสังคม ศาสนา และศึกษาทศันคติของคนกรุงเทพท่ีมี

ต่อเพศทางเลือกดา้นการท างาน 

 3. ดา้นเวลา ในการศึกษาการท าวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมการท าวจิยัระหวา่งวนัท่ี 20 มกราคม 2559 ถึง

วนัท่ี 20 เมษายน 2559 และเร่ิมด าเนินการเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 16 

มีนาคม 2559 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวิจยัท าให้ทราบถึงทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก ทั้งใน

ดา้นครอบครัว ดา้นศาสนา วฒันธรรม และ ดา้นการท างาน 

 2. ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางในการขยายขอบเขตการวิจยัส าหรับผูท่ี้สนใจได้ในโอกาส

ต่อไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เพศทางเลือก คือ เพศชาย ท่ีมีอาการทีบ่งบอกวา่เป็นเพศชายแต่ก าเนิดในบตัรประจ าตวั

ประชาชนระบุค าน าหนา้วา่ เด็กชาย นาย มีอวยัวะทุกส่วนของร่างกายท่ีเป็นเพศชาย แต่มีจิตใจเป็น

เพศหญิง มีลักษณะอาการ การแสดงออก การแต่งตวัเป็นเพศหญิง รวมไปถึงกลุ่มเพศชาย ท่ีมี

ความสัมพนัธ์แบบ เพื่อน หรือแบบชูส้าว ในเพศชายเหมือนกนั และรวมไปถึงเพศชายท่ีศลัยกรรม

ตกแต่งเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง แต่ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนค าน าหน้า เช่น น้องตุม้ปริญญา เจริญผล 

     ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

6. อาชีพ 

 

ทัศนคตขิองคนในที่มีผลต่อเพศ

ทางเลือก 

- ด้านครอบครัว 

- ด้านสังคม วัฒนธรรม 

- ด้านการท างาน 
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(นกัมวย( มา้ อรนภา กฤษฏี (ช่างเสริมสวย( ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ (มิสทิฟฟาน่ี ยนิูเวร์ิส 2004( เจิน 

เจิน (นกัร้อง( เป็นตน้ 

 2. การใช้ชีวิตคู่ คือ การอยู่ร่วมกินกนัแบบสามีภรรยาแบบเพศชาย หญิง ท่ีมีท่ีอยู่อาศยัท่ี
เดียวกนั โดยมีผูป้กครอง บิดา มารดา ของทั้งสองฝ่ายรับทราบถึงการใชชี้วติร่วมกนั และเป็นคู่ชีวิต
ท่ี สังคม เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่นอ้ง คนรอบขา้งยอมรับ 
 3. การจดทะเบียนสมรส คือ การใช้ชีวิตคู่ของเพศชาย สมรสกบัเพศชาย ท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมาย มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรไดรั้บการยอมรับอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ขดัต่อ

ศีลธรรม และไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

 4. การยอมรับทางด้านครอบครัว คือ การท่ีสมาชิกภายในครอบครัว ไม่วา่จะเป็น พ่อ แม่ พี่
นอ้ง รวมถึงญาติพี่นอ้งในเครือญาติ รับรู้ และยอมรับในการท่ีเราเป็นเพศท่ีสาม โดยการยอมรับทั้ง
ดา้นการแสดงออก การส่ือสาร การแต่งกาย รวมไปถึงการใชชี้วติคู่ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 5. การยอมรับทางด้านสังคม และวัฒนธรรม  คือ การยอมรับในด้านการแสดงออกทาง
กายภาพ รวมถึงพฤติกรรมของเพสทางเลือก และคู่ของเพสทางเลือก ไม่วา่จะเป็นแสดงออกแบบ
คู่รัก ในลกัษณะท่ีคู่รับเพศปกตินิยมท ากนั แต่ตอ้งเป็นการแสดงออกท่ีไม่ประพฤติ ปฏิบติัให้ผูอ่ื้น
เดือนร้อน รวมไปถึงไม่ปฏิบติัให้ขดัต่อประเพณี จารีตของสังคม และวฒันธรรมไทย และการ
แสดงออกนั้นตอ้งเป็นการแสดงออกท่ีสุภาพ 
 6. การยอมรับทางด้านการท างาน คือ การยอมรับในต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานซ่ึงนบัวา่ใน

อนาคต เป็นทางเลือกเป็นเพศท่ีมีความรู้ ความสามารถมากกวา่เพศปกติ มีทกัษะทางดา้นการส่ือสาร

ท่ีดีกว่าเพศปกติ รวมถึงดา้นต่างๆ ดงันั้นการยอมรับทางดา้นการท างานคือการยอมรับในลกัษณะ

ของการเติบโตในหนา้ท่ีการงาน เพื่อข้ึนเป็นหวัหนา้สายงาน เป็นผูจ้ดัการ เป็นผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บการ

ยอมรับจากคนภายในองคก์าร และเป็นท่ียอมรับของกลุ่มบริษทัในเครือท่ีร่วมคา้ภายในองคก์าร 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

   การศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาค้นควา้ โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั บทความ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมน าเสนอตามขอ้หวัขอ้ ดงัน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศทางเลือก 
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 2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัเพศทีส่าม 

 1.1 ความหมายของเพศทีท่างเลือก 

  บงกชมาศ เอกเอ่ียม กล่าววา่ เพศทางเลือกจะตอ้งผา่นขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเกิดความรู้สึกแตกต่าง 

 ขั้นตอนท่ี 2 การแยกความรู้สึกและการกระท าท่ีแตกต่างจากเอกลกัษณ์ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การเปิดเผยตนเอง 

 วภิา ด่านธ ารงกุล และคณะ นิยามเพศทางเลือกวา่หมายถึงกลุ่มชายรักชาย หรือชายท่ีมีการ

แสดงออกทางเพสเหมือนผู ้หญิง ซ่ึงเป็นกลุ่มเพศทางเลือกท่ีช่ืนชอบหรือรักเพศเดียวกันใน

สังคมไทยยงัไม่เป็นท่ียอมรับเพศมีพฤติกรรมทางเพศท่ีขดัต่อความเช่ือ และค่านิยมในสังคมไทยวา่

ชายตอ้งรักหญิงจึงท าให้การแสดงออกทางอารมณ์หรือการพยามรักเพศหญิงเพื่อปกปิดความชอบท่ี

แทจ้ริง เพศท่ีสามกลุ่มท่ีถูกเรียกวา่ ไบ เกย ์กะเทย 

 คมฉัตร วุฒิโรจน์ กล่าวว่า สังคมไทยเร่ิมมีการแบ่งกลุ่มเพศทางเลือกลงเป็นกลุ่มย่อยลง 

เพราะเร่ิมมีการเขา้มาของวฒันธรรมตะวนัตก เช่น ตุ๊ด หรือตุ๊ดซ่ี ท่ีหมายถึง กลุ่มเพศท่ีสามท่ีมีการ

แสดงออกทั้งกิริยาท่าทาง การแต่งกายท่ีเหมือนผูห้ญิง หรืออาจจะเกินผูห้ญิง ท าใหมี้การเพิ่มค าเรียก

ขานเพิ่มข้ึนเป็น เกยค์วีน คือเพศท่ีสามท่ีแสดงออกเป็นผูห้ญิงอย่างชดัเจน และมีบทบาททางเพศ

เป็นภรรยา หรือฝ่ายรับ ซ่ึงเพศท่ีสามหรือรักร่วมเพศนั้นออกเป็น 2 กลุ่มโดยแบ่งจากบทบาททาง

เพศ คือ  

 1. รักร่วมเพศชาย (Male Homosexuality( หรือท่ีใช้เรียกกลุ่มเพศท่ีสามว่า เกย ์หรือโฮโม

เซ็กซ์ช่วล โดยยงัแบ่งกลุ่มน้ีออกเป็น 

  1.1.กลุ่ม A ท่ีหมายถึง ชายรักชายท่ีแสดงออกเหมือนเพศชาย มีความเป็นชายตาม

บทบาททางสังคม และมีบทบาททางเพศเป็นสามีหรือท่ีเรียกวา่ ฝ่ายรุก หรือ เกยคิ์ง 
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  1.2.กลุ่ม B ท่ีหมายถึง ชายรักชายท่ีมีการแสดงออกท่ีสุภาพ อ่อนนอ้ม เรียบร้อย ไม่

แสดงกิริยาท่าทางแบบผูห้ญิง ซ่ึงการแสดงออกเป็นเพศชายตามบทบาททางสังคม อาจจะมีบทบาท

ทางเพศตามความชอบอาจจะเป็นได้ทั้งสามีและภรรยาเป็นได้ทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ หรือท่ีต่อมา

เรียกวา่ โบท๊ (Both( 

  1.3.กลุ่ม C ท่ีหมายถึง ชายรักร่วมเพศท่ีแสดงออกเป็นผูห้ญิง จากกิริยาท่าทาง การ

แต่งกายท่ีเลียนแบบเพศหญิงหรืออาจจะเรียกว่า ออกสาว และบทบาททางเพศเป็นภรรยา หรือท่ี

เรียกวา่ ฝ่ายรับ หรือ เกยค์วนี 

 2. กลุ่มรักร่วมเพศหญิง (Female Homosexuality( หรือเลสเบียนท่ีเกิดจากการท่ีแสดงออก

ของผูห้ญิงท่ีแสดงออกมาเหมือนชาย ท่ีเรียกว่า ทอม ซ่ึงมีความสนใจทางเพศหญิงท่ีมีความ

อ่อนหวาน น่ารักและแสดงออกเหมือนเพศหญิงตามบทบาททางสังคม แต่มีความสนใจทางเพศกบั

ฝ่ายหญิงดว้ยกนั ท่ีเรียกวา่ ด้ี 

 1.2 แนวความคิดทีเ่กีย่วกบัด้านครอบครัวของเพศทางเลือก 

 จากการสังเคราะห์แนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา พบว่า ครอบครัวมีลกัษณะต่างๆ 

ดงัน้ี  

 1. ครอบครัวในลกัษณะท่ีเป็นพลวตัร (Dynamic) หมายถึง ครอบครัวมีคุณสมบติัมีชีวิตใน

ฐานะท่ีเป็นหน่วยพื้นฐานของชีวิต นัน่คือ มีกิจกรรมการเปล่ียนแปลง และการเคล่ือนไหวต่างๆ มี

การเกิด การเติบโต การพฒันาอยา่งมีทิศทาง มีความทุกข ์ความสุข มีการเร่ิมตน้ การถดถอยและการ

ส้ินสุด แต่ละครอบครัวต่างก็มีรายละเอียดบนหน้าประวติัศาสตร์ของตนเองโดยเฉพาะซ่ึงแตกต่าง

ไปจากครอบครัวอ่ืนๆ อยา่งมากมาย 

 2. ครอบครัวในลกัษณะท่ีเป็นระบบ (System) หมายถึง ครอบครัวเกิดจากการรวมตวัของ

บุคคลเขา้ด้วยกนัเกิดเป็นระบบใหม่ คือ ระบบครอบครัวซ่ึงประกอบด้วยหลายระบบย่อยได้แก่ 

ระบบยอ่ยของบุคคล ของสามี ภรรยา ของพ่อแม่และพี่นอ้ง ภายในระบบยอ่ยจะบ่งบอกถึงต าแหน่ง

ของสมาชิกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งอ่ืนๆ และระบบทั้งระบบมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย ใน

ท านองเดียวกนัการเปล่ียนแปลงของระบบรวมก็จะส่งผลกระทบต่อหน่วยยอ่ยแต่ละหน่วยเช่นกนั 

ดงันั้นการเขา้ใจครอบครัวอย่างลึกซ้ีง ก็ตอ้งพิจารณาสมาชิกแต่ละคน และความสัมพนัธ์ระหว่าง
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สมาชิกนั้นกบัสมาชิกอ่ืนภายในครอบครัวด้วย ระบบครอบครัวจดัเป็นระบบก่ึงปิด ซ่ึงให้เห็นว่า

ครอบครัวไม่ไดอ้ยูโ่ดดเด่ียว แต่จะมีการเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลาครอบครัว

จึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ บทบาทของสมาชิกครอบครัว จะไดรั้บผลกระทบจากระบบต่างๆ 

ภายในสังคม เช่น ระบบชุมชน ระบบโรงเรียน ระบบสถาบนัศาสนา และอ่ืนๆ 

3. เป็นแหล่งรวมบุคลิกภาพ ท่ี มีการป ฏิสัมพัน ธ์  (Interacting Personality) หมายถึง

ครอบครัวท่ีมีสมาชิกมากกวา่ 1 คน มาอยูร่่วมกนั ท าให้เกิดความเช่ือมโยงของสภาพต่างๆท่ีสมาชิก

เป็นอยู ่และก าลงักระท าอยูซ่ึ่งแต่ละคนก็ยงัถือวา่ มีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเองครอบครัวจึงไดรั้บ

ผลกระทบจากสมาชิกทั้งในปัจจุบนัและอนาคต การปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัวมีลกัษณะการโต้

กลบัไปกลบัมา และมีกฏควบคุมชีวติครอบครัวอยู ่ทั้งท่ีเป็นสากล ยอมรับกนัทัว่ไปในทุกสังคม กฏ

ท่ีถือปฏิบติัเฉพาะครอบครัวกฏเหล่าน้ีแมว้่าเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นแต่สามารถสังเกตรูปแบบไดจ้าก

การวิเคราะห์วิธีการ เม่ือสมาชิกมีการปฎิสัมพนัธ์ต่อกนั การท าความเขา้ใจการปฎิสัมพนัธ์จะตอ้ง

ค านึงถึงบริบทดา้นสังคมและวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ของสังคมใหญ่ ทั้งน้ีเพราะ

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัช้ีน า และบงัคบัใหส้มาชิกในครอบครัวมีการตอบสนอง 

2. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัครอบครัว 

  เป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาสถาบนัทางสังคมทั้งหลาย โดยมีความส าคญัและมี

อิทธิพลอย่างยิ่ง11ต่อมนุษยทุ์กคนนับตั้งแต่เกิด เจริญเติบโต จนกระทัง่ถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต 

ปัจจุบนัไดมี้การตระหนกัถึงความส าคญัของครอบครัวมากข้ึน มีการมองบริบท (Individual in his 

context) นอกเหนือจากการเคยมองเฉพาะบุคคล  จึงช่วยให้เขา้ใจบุคคลได้อย่างแทจ้ริง เน่ืองจาก

บริบทท่ีส าคญัของบุคคล คือครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบติั) 

 ระบบครอบครัว (Family System) ประกอบดว้ยหลายระบบยอ่ย คือ ระบบยอ่ยแห่งบุคคล 

(Individual Subsystem) ร ะ บ บ ย่ อ ย ส า มี ภ ร ร ย า  (Spousal Subsystem) ข อ งพ่ อ แ ม่ (Parental 

Subsystem) และพี่น้อง (Sibling Subsystem) ส่วนระบบใหญ่ท่ีครอบคลุมระบบครอบครัวอีกทีนั้น 

ไดแ้ก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามล าดบัครอบครัวเป็นระบบท่ีเกิดจากการรวมตวัของบุคคล

เขา้ดว้ยกนั เกิดเป็นระบบใหม่ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากลกัษณะของบุคคล และลกัษณะน้ีก็ไม่ใช่

การรวมตวัของหลายบุคลิกภาพเขา้ดว้ยกนั ตวัอยา่งของส่ิงท่ีเกิดเฉพาะครอบครัว เช่น การเขา้พวก

กนั (Coalition) เม่ือบุคคลท่ีมาอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวเกิดความขดัแยง้กนัก็จะเกิดการเขา้พวกกนั
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ข้ึนมา แม่เขา้กบัลูกเพื่อตา้นพ่อเป็นตน้ เม่ือหน่วยหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงก็จะท าให้เกิดความเครียด

ในระบบชั้นและมีผลท าให้หน่วยย่อยอ่ืนๆ และระบบทั้งระบบมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ยและการ

เปล่ียนแปลงในระบบรวมก็จะมีผลต่อระบบหน่วยยอ่ย แต่ละหน่วยเช่นกนั 

2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ศรีภทัรา จาริยวงศ์ กล่าวว่า มนุษยเ์ม่ือเกิดมาจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันตามชีวภาพ คือ

ลักษณะท่ีบ่งบอกความเป็นเพศชาย  หรือหญิง  ส่วนบทบาทหน้าท่ีความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 

สภาพแวดล้อมหรือสังคมเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงแตกต่างกันไปตามแต่ละวฒันธรรม ประเพณี  และ

ค่านิยมของสังคม ซ่ึงในเกือบทุกสังคมจะพบวา่ สังคมจะให้ความส าคญักบัชายมากกวา่หญิง ในวยั

และสถานภาพเดียวกนั ในสังคมไทยก็เช่นเดียวกนั โดยถือว่าชายจะมีอิสระมากกวา่หญิงสตรีโสด

ตอ้งรักษาพรมจารีย ์ในขณะท่ีสังคมเห็นวา่ ผูช้ายไม่จ  าเป็นตอ้งรักษาความบริสุทธ์ิไว ้แต่ในปัจจุบนั

บทบาทของชายและหญิงไดเ้ปล่ียนแปลงไป หญิงและชายมีสิทธิเสรีภาพเกือบเท่าเทียมกนั หญิงได้

มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนมากข้ึน มีความสามารถในการประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและ

ครอบครัวมากข้ึน แต่ความคาดหวงัของสังคมในเร่ืองพฤติกรรมทางเพศยงัไม่เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมมากนกั สังคมยงัคงคาดหวงัวา่ สตรีควรมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศ ท่ีอยู่ภายในขอบเขต 

และไม่ควรมีความสัมพนัธ์ทางเพศจนกวา่จะแต่งงานแลว้ซ่ึงจากการยอมรับการมีความสัมพนัธ์ทาง

เพศ ก่อนแต่งงานของชายและหญิงในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจึงน่าท่ีจะท าการศึกษาวา่เพศหญิงและ

เพศชายในยคุปัจจุบนันั้น มีพฤติกรรมทางเพศเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งไรประภาพร 

 โอภาสวสัด์ิ ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา ใน

จงัหวดัชลบุรี พบวา่เพศของนกัเรียนมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการไปเท่ียวสถาน

เริงรมย ์การอ่านหนงัสือเร้าอารมณ์ทางเพศ และการดูภาพยนตร์เร้าอารมณ์ทางเพศ อาจเป็นเพราะ

ในสังคมไทยไม่ถือว่าเป็นส่ิงผิด หรือน่าละอายท่ีผูช้ายจะสนใจ หรือหาความรู้ ประสบการณ์ใน

เร่ืองเพศ จึงท าให้เพศชายมีสัดส่วนท่ีสูงกวา่เพศหญิงในการไปเท่ียวสถานเริงรมย ์การอ่านหนงัสือ

และการดูภาพยนตร์เร้าอารมณ์ทางเพศ เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทางเพศ พบวา่ เพศ

ชายเคยมีพฤติกรรมทางเพศ ไม่วา่จะเป็นการจบัมือถือแขน การกอดจูบ หรือการร่วมเพศ ในสัดส่วน

ท่ีสูงกวา่เพศหญิง โดยนกัเรียนชาย ค่าเฉล่ีย 3.67 นกัเรียนหญิงค่าเฉล่ีย 1.99 
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 ตามความเป็นจริง ความสุขทางเพศเร่ิมตั้ งแต่ทารก จนถึงบั้นปลายของชีวิต แต่ความ

ตอ้งการทางเพศจะเปล่ียนแปลงไปตามวยั อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ไดก้ล่าวไวว้า่เพศชาย จะมีความ

ตอ้งการทางเพศสูงสุด เม่ืออายุ 18-25 ปี หลงัจากนั้นจะเร่ิมลดลงเร่ือย ๆหญิงจะมีความตอ้งการทาง

เพศสูงสุดช่วงอาย ุ35-45 ปี อนัเน่ืองมาจากผูห้ญิงเหล่าน้ีไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองการตั้งครรภ ์และ

ภาระทางดา้นเศรษฐกิจและครอบครัวเบาบางลง แต่หลงัจากนั้นก็จะค่อยๆ ลดลงเช่นกนั ดงันั้นอายุ

จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทางเพศ ซ่ึงมีการศึกษาท่ีสนบัสนุนวา่อายุ

มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ดงัเช่น 

 อมรวิชช์ นาครทรรพ กล่าวไวว้่า ปัจจุบนักระแสบริโภควตัถุนิยมท่ีกลืนกินจิตวิญญาณ

เด็กไทย ซ ้ าร้ายสถาบนัศาสนาเองท่ีเคยเป็นเสาหลกัทางปัญญาก็ดูจะอ่อนพลงัไปมากในการเป็นที

พึ่ งหรือดึงดูดจิตใจเด็ก ให้มีหลักธรรมปะจ าใจ ท่ามกลางสภาวะปัญหาท่ีหลากหลายก่อให้เกิด

ค าถามท่ีน่าสนใจวา่ เหตุวิบติัทางศีลธรรม จริยธรรมของเด็กไทยท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเพราะสังคมไทย

ทราม หรือวฒันธรรมไทยเส่ือม หรือเพราะเด็กไทยเลวลง จากงานวจิยัโครงการติดตามสภาวการณ์

เด็กและเยาวชนรายจงัหวดั ของสกว.และงานวิจยัของนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2546 ช้ีให้เห็นวา่ วยัรุ่นไทยก าลงัถูกลอ้มกรอบดว้ยสภาพปัจจยัทางสังคมท่ีชกัน าไปในทางเส่ือม

มากกว่าทางดี โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในยุคโลกาวิวฒัน์ จากงานวิจยัระบุว่า ร้อยละ 60 ใช้ชีวิตตาม

ห้างสรรพสินคา้ ดูภาพยนตร์ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการพูดคุย เล่นเกมร้อยละ 45 ไม่ไปท าบุญ ร้อยละ 

65 ไม่เคยฟังพระเทศน์เลยในรอบ 1 เดือนส่ิงเหล่าน้ีเป็นสัญณาณท่ีอธิบายถึงความห่างเหินจาก

ศาสนาไปในตวัด้วย เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในพื้นท่ีจงัหวดัยะลาซ่ึงมีผูน้ับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วน

ใหญ่และศาสนาอิสลามมีหลกัปฏิบติัเคร่งครัดท่ีเป็นขอ้ห้ามท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมทางเพศ ท่ี

นอกเหนือจากการแต่งงานอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้ นจึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะ

ท าการศึกษาวา่ ศาสนามีความสัมพนัธ์ หรือส่งผลกบัพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น ก่อนการสมรส

หรือไม่อยา่งไร 

การท่ีบิดา และมารดาไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้กนัยอ่มท าให้วยัรุ่นรู้สึกอบอุ่นและยงัมีท่ีปรึกษาใกล้

ตวั ทั้งยงัท าให้บิดา มารดาสามารถอบรมบุตรไดเ้ป็นอยา่งดี การท่ีบิดา หรือมารดา หรือทั้งสองฝ่าย

จากไป ยอ่มส่งผลกระทบตามมาต่อพฤติกรรมทางเพศของนกัเรียนวยัรุ่นโดยตรงประภาพร  
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 ศิริกาญจน์ ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท านายการมีเพศสัมพนัธ์
ของเยาวชนหญิงโสดในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัอุดรธานี พบวา่ สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา มีความสัมพนัธ์กบัการร่วมเพศของเยาวชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทัศนคติของคน

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก โดยผูว้ิจยัได้ท าการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research( โดย

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัจากต ารา เอกสารวิชาการ บทความ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั

ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าการวจิยัเชิงส ารวจ รวมทั้งวจิยัเชิงภาคสนาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ี คือประชากรในในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 กลุ่มใหญ่ 

(www.bangkok.go.th( จ  านวนประชากรใน 50 เขต ของกรุงเทพมหานครมีจ านวนทั้งส้ิน 5,696,409 

คน (ในปี 2558( และก าหนดการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 คน แบ่งเป็น 

กลุ่มรัตนโกสินทร์ จ านวน 70 ชุด, กลุ่มบูรพา จ านวน 70 ชุด, กลุ่มศรีครินทร์  จ  านวน 70 ชุด, กลุ่ม

เจ้าพระยา จ านวน 70 ชุด , กลุ่มกรุงธนใต้ จ  านวน 70 ชุด , กลุ่มกรุงธนเหนือ จ านวน 50 ชุด 

ประกอบดว้ย 

 1.กลุ่มรัตนโกสินทร์ (เขตบางซ่ือ ดุสิต พญาไท ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศตัรูพาย 

สัมพนัธวงศ ์บางรัก(  

 2. กลุ่มบูรพา (เขตดอนเมือง หลกัส่ี สายไหม บางเขน จุตุจกัร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ วงั

ทองหลาง(  

 3. กลุ่มศรีนครินทร์ (สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบงั ประเวศ สวน

หลวง คนันายาว(  

 4. กลุ่มเจา้พระยา (ดินแดง ห้วยขวาง วฒันา คลองเตย บางนา พระโขนง สาทร บางคอ

แหลม ยานนาวา( 

 5. กลุ่มกรุงธนใต ้(บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน 

บางแค(  

http://www.bangkok.go.th/
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 6. กลุ่มกรุงธนใต ้(บางพลดั ตล่ิงชนั บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม ทวี

วฒันา( 

  ซ่ึงเป็นการส ารวจตวัอย่างประชากรแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sample( เป็นลกัษณะการ

แบ่งประชากรท่ีท าการส ารวจเป็น 6 กลุ่มประชากรใหญ่ๆ และท าการส ารวจโดยการใช้แบบสอบ

สอบในการท าการส ารวจเพื่อทราบผลการวจิยั ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็นโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 

2 ตอน ตอนแรก สอบถามขอ้มูลพื้นฐาน หรือขอ้มูลดา้นตวัแปรตน้ไป ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามถึง

ทศันคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือกทั้งในด้านครอบครัวด้านวฒันธรรม สังคม 

และดา้นการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.2 แสดงจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 6 เขต 
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ตัวแปรในการท าวจัิย 

 ส าหรับตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ประกอบดว้ย 

 1.ตวัแปรตน้ คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้

 2. ตวัแปรตาม คือขอ้มูลท่ีศึกษาทศันคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือกทั้ง

ดา้นดา้นครอบครัว ดา้นศาสนา วฒันธรรม ดา้นการท างาน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ

Yamane’s โดยใหมี้ค่าความคาดเคล่ือนท่ี 0.5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ดงัน้ี 

การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร ดงัน้ี 

                              ช่วงคะแนน                =     
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบั 
 

 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั                =      
5−1     

5 
    

       = 0.08 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

 ส่วนที1่ เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสภาพทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

 ส่วนที่2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกับการวดัทัศนคติของคนกรุงเทพท่ีมีต่อเพศทางเลือก โดย

แบ่งเป็น 3 ด้าน อาทิ ด้านครอบครัวท่ีมีต่อเพศทางเลือก ด้านสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อเพส

ทางเลือก และดา้นการท างานท่ีมีต่อเพศทางเลือก ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นดังนี ้

 เห็นดว้ยอยา่งยิง่              ระดบัคะแนน   5 

 เห็นดว้ย   ระดบัคะแนน   4 

 ไม่แน่ใจ                          ระดบัคะแนน   3 

 ไม่เห็นดว้ย                      ระดบัคะแนน   2 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคะแนน   1 

เกณฑ์การแปลผล 

 4.21-5.00 หมายถึง  ทศันคติท่ีมีต่อเพศทางเลือกในระดบัท่ีต ่าท่ีสุด 

 3.41–4.20 หมายถึง  ทศันคติท่ีมีต่อเพศทางเลือกในระดบัท่ีต ่า 

 2.61–3.40 หมายถึง  ทศันคติท่ีมีต่อเพศทางเลือกในระดบัปานกลาง 

 1.81–2.60 หมายถึง  ทศันคติท่ีมีต่อเพศทางเลือกในระดบัสูง 

 1.00–1.80 หมายถึง  ทศันคติท่ีมีต่อเพศทางเลือกในระดบัสูงท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังเป็นการศึกษาถึงทัศนคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก 

ส าหรับรูปแบบท่ีใชใ้นการท าวจิยัเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research(  ซ่ึงเป็นการศึกษา

ทัศนคติของประชากร มีการตั้ งค  าถาม โดยการใช้ประเภทของข้อมูลแบบปฐมภูมิคือใช ้

แบบสอบถาม ในการศึกษาวิจยั และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น (Probability 

Random Sampling( แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling( และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่

ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non Probability Random Sampling( โดยการเลือกแบบก าหนดโควต้า 

(Quota Sampling( โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ตอนแรกสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน หรือขอ้มูล

ดา้นตวัแปรตน้ อาทิ สอบถามเพศ ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก สอบถาม

ในดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 50 ปีข้ึนไป ดา้นสถานภาพ โสด สมรส หรือ

แยกทางกนั ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ระบุตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จนถึงสูงกวา่ปริญญาตรี 
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และด้านรายได้ ระบุตั้ งแต่น้อยกว่า 15,000 ถึง มากกว่า 45,000 บาท ข้ึนไป ตอนท่ี 2 เป็นการ

สอบถามถึงทัศนคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือกทั้ งในด้านครอบครัวด้าน

วฒันธรรม สังคม และดา้นการท างาน  

 งานวจิยัคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าวิจยัจะศึกษา ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก 

โดยผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ และตีความหมายจากการใช้แบบสอบถามในรูปแบบปฐมภูมิ ภายใต้

ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น ในหลกัของวธีิการสุ่มตวัอยา่งโดย

ใชห้ลกัความน่าจะเป็น และแบบการก าหนดโควตา้ โดยใช้หลกัวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชห้ลกั

ความน่าจะเป็น 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า   ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุระหวา่ง  20–29 ปี 

จ  านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีสถานภาพโสด  จ  านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 อยู่ใน

ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 267 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 บาท 

จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5  

 2. สรุปผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก  

ดา้นครอบครัว จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลวา่ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือก

ในดา้นครอบครัว โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.57 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  และจากการวิเคราะห์เป็นราย

ขอ้พบวา่ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก ดา้นครอบครัวท่ีส่งผลมากท่ีสุด 

3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( ถือวา่เป็นเร่ืองปกติหากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเพศทางเลือก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 3.93 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (2( การยอมรับความรักของเพศทางเลือก ส าหรับครอบครัวถือเป็นเร่ือง

ปกติ โดยมีค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 3.83 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และ (3( ควรมีกฎหมายยอมรับการจดทะเบียน

สมรสของเพศทางเลือกโดยมีค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 3.61 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 3. สรุปผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลวา่ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ

เพศทางเลือกจากขอ้มูลพบวา่ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือกในดา้นสังคม

และวฒันธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.16  อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้
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พบว่าทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก ดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีส่งผล

มากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ (1( ถือวา่เพศทางเลือก ไม่เป็นแบบอยา่งต่อสังคม โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.30 

อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (2( การเป็นเพศทางเลือก ไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูน้ า โดยมีค่าเฉล่ียนอยู่ท่ี 

3.26 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และ (3( ควรมีกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก

โดยมีค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 3.20 อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก 

ด้านการท างาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่าทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศ

ทางเลือกจากขอ้มูลพบวา่ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพศทางเลือกในดา้นการท างาน 

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.37  อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ  และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่าทศันคติ

ของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก ดา้นการท างานท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่  

(1( ในการท างานถือว่าเพศทางเลือก เป็นเพศท่ีมีความรู้ มีทกัษะในการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

3.64 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (2( เพศทางเลือก มกัไดรั้บการยอมรับในหนา้ท่ีการงาน  โดยมีค่าเฉล่ียนอ

ยู่ท่ี 3.60  อยู่ในระดบัเห็นด้วย และ (3( เพศทางเลือกเป็นเพศท่ีมีทกัษะดา้นการเรียนรู้ท่ีไว โดยมี

ค่าเฉล่ียนอยูท่ี่ 3.39  อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 

สรุปผลการวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 207 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.8  มีอายุระหว่าง  

20–29 ปี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 

อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 

บาท จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ี

ต่างกนั ท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกในดา้นครอบครัว ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นการ

ท างานท่ีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกในดา้นครอบครัว

และดา้นสังคมและวฒันธรรม  ท่ีไม่แตกต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อ

เพศทางเลือกการท างานท่ีแตกจาก  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกันท าให้มีทัศนคติต่อเพศ

ทางเลือกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและวฒันธรรม ท่ีไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

สถานภาพท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกการท างานท่ีแตกจากกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั

การศึกษาท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกในดา้นครอบครัว ดา้นสังคมและวฒันธรรม และ
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ดา้นการท างาน ท่ีไม่แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัท าใหมี้ทศันคติต่อเพศทางเลือกใน

ดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและวฒันธรรม ท่ีไม่แตกต่างกนั  แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนั

ท าใหมี้ทศันคติต่อเพศทางเลือกการท างานท่ีแตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยั “ทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครทีท่ีมีต่อเพศทางเลือก” ได้น า

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีต่างกันท าให้มีทัศนคติต่อเพศ

ทางเลือกในดา้นครอบครัว ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นการท างาน ท่ีแตกต่างกนั  จากการ

วเิคราะห์เป็นรายคู่พบวา่แตกต่างกนั 3 คู่ คือ เพศชายกบัเพศทางเลือก เพศหญิงกบัเพศทางเลือก และ

เพศชายกบัเพศหญิง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีต่างกันท าให้มีทัศนคติต่อเพศ

ทางเลือกในดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและวฒันธรรม  ท่ีไม่แตกต่างกนั  แต่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ

ท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกการท างานท่ีแตกจากกนั  จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่

แตกต่างกนั 1 คู่ คืออาย ุ20–29 ปีและ 30-39 ปี  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนัท าใหมี้ทศันคติต่อเพศ

ทางเลือกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและวฒันธรรม ท่ีไม่แตกต่างกนั  แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

สถานภาพท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกการท างานท่ีแตกจากกนั  จากการวิเคราะห์เป็น

รายคู่พบวา่แตกต่างกนั 1 คู่  คือ สถานภาพโสดกบัสถานภาพสมรส 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติ

ต่อเพศทางเลือกในดา้นครอบครัว ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นการท างาน ท่ีไม่แตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ท่ีต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศ

ทางเลือกในด้านครอบครัวและด้านสังคมและวฒันธรรม ท่ีไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

รายไดท่ี้ต่างกนัท าให้มีทศันคติต่อเพศทางเลือกการท างานท่ีแตกจากกนั จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบวา่แตกต่างกนั 1 คู่ คือ รายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท กบัรายได ้30,001–45,000 บาท 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจทีจ่ะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกจิ 
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DEGREE LEVEL OF STUDENT AT RANGSIT UNIVERSITY, FACULTY OF 

BUSINESS ADMINISTRATION 
 

ปิยะพฒัน์  ชูนวลศรี, ณฏัฐ์ชวลั  ลีม้งคลศิริ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

รุจาภา  แพ่งเกษร 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาความต้องการท่ีจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่เทอมสุดทา้ย และศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

คณะบริหารธุรกิจ ท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ทอมสุดทา้ย 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือ เทอมสุดทา้ยของการศึกษา 

ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 357 คน โดยโดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชก้ารค านวณค่าร้อยละ การค านวณสถิติจากค่าเฉล่ีย

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวเิคราะห์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบวา่เป็นเพศหญิงจ านวน  192 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 53.8 อายุตั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีเกรดเฉล่ียสะสม อยู่ระหวา่ง 

2.00-2.49 มีจ  านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป มี

จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ตามล าดบั 

 โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนาอธิบ ายความ ถ่ี  (Frequency) ค่ าเฉ ล่ี ย  (Mean) ค่ า ร้อยละ 

(Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิง
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อา้งอิง โดยใช ้ANOVA เพื่อหาค่า T-test, F-test ค่า Sig และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อ

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบั นยัส าคญั 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ เกรดเฉล่ียสะสมและ ท่ี
แตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทไม่แตกต่างกนั 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่าง
กนัในดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นเหตุผลส่วนตวั   
ค าส าคัญ : การตดัสินใจศึกษาต่อ, มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

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 

 

บทน า 

 เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยเผชิญกบัสภาวะทางเศรษฐกิจถดถอย การแข่งขนักนัในการ

ประกอบอาชีพค่อนข้างรุนแรง โดยในปัจจุบนัภาคธุรกิจต่างๆ ได้มีการแข่งขนักันทั้งด้านผูน้ า 

ทางดา้นตน้ทุนต ่า ผูน้  าดา้นคุณภาพของสินคา้ จึงท าให้ธุรกิจเกิดการแข่งขนักนัลดตน้ทุนสินคา้ และ

มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้ท างาน เพื่อน าไปสู่กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

ไดสิ้นคา้ และ บริการท่ีมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์รคาดหวงัไว ้

 การศึกษาต่อในระดบัสูงของระบบการศึกษาเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ 

ความ สามารถ  และทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยงัไดรั้บการรับรองการจบการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง มีความทันสมัย และน่าเช่ือถือ จะท าให้เป็นหนทางหน่ึงท่ีผู ้จบ

การศึกษาจะได้รับโอกาสในการเขา้รับต าแหน่งทางหน้าท่ีการงานไดม้ากกว่าผูท่ี้จบการศึกษาใน

ระดบัท่ีต ่ากว่า ดงันั้น มหาวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศไทยจึงตระหนกัและเห็นความส าคญัของการ

พฒันาสถาบนัให้มีความเจริญกา้วหน้าทั้งดา้นเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน และหลกัสูตรการ

เรียนการสอนท่ีดีหลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้เป็นทางเลือกในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของ

นกัศึกษาในระดบัต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเลือกคณะและหลกัสูตรไดต้รงตามความตอ้งการของ

ผูเ้รียนมากท่ีสุด และ สามารถไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ อีกทั้งทกัษะท่ีส าคญัในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตต่อไป 

 การศึกษาต่อระดบัปริญญาโทเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการ
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เปล่ียนแปลงของสังคม ตลอดจนความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

จึงตอ้งแปลงสังคม ตลอดจนความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จึง

ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว มิฉะนั้ นแล้ว จะกลายเป็นผูล้้าหลัง 

นอกจากน้ีผูท่ี้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทยงัเป็นท่ียอมรับของสังคมและความมีช่ือเสียง

เกียรติยศ นอกจากน้ีเหตุจูงใจในการศึกษาต่อของบุคคลในแต่ละระดบัจะแตกต่างกนัออกไปตามวยั 

ฐานะ และ โอกาส 

 ความคิดเก่ียวกับการเรียนอาจจะเร่ิมมีแนวหันเหเข้าหาผลทางเศรษฐกิจ เช่น เรียนใน

สาขาวิชาท่ีหางานท าไดง่้าย มีรายไดดี้ไม่ตอ้งท างานหนกั และท่ีส าคญัตอ้งเป็นงานประเภทท่ีตนมี

ใจรักและชอบท่ีจะท าดว้ย ปัจจุบนัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาในสถาบนัของรัฐและเอกชนมี

เพิ่มมากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทเพื่อแสวงหาความรู้ และ

ประสบการณ์สามารถเลือกเขา้ศึกษาต่อไดต้ามความตอ้งการเพื่อสามารถศึกษาต่อควบคู่ไปกบัการ

ท างานได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

คณะบริหารธุรกิจ ท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ทอมสุดทา้ย 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะความตอ้งท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโท

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ ท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ทอมสุดทา้ย 

 2. ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวิจยัและเก็บรวมรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ผล 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์–วนัท่ี 22 เมษายน 2559 ในวนัเวลาราชการ 

 3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ ท่ี

ก าลงัศึกษาอยูเ่ทอมสุดทา้ยเท่านั้น 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. น าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงปัจจยัต่างๆให้สอดคล้องกับความตอ้งการศึกษาต่อของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ 

 2. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางก าหนดกลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรปริญญาโท

ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ เกรดเฉล่ียสะสม และรายไดต่้อเดือนของนกัศึกษาท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา หมายถึง หลกัสูตรการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ช่ือเสียงและคุณภาพทางการศึกษา 

 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

6. เพศ 

7. อาย ุ

8. เกรดเฉล่ียสะสม 

9. รายได้ตอ่เดือน 

 

 

ความต้องการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโท

ของนักศึกษามหาวิทยาลัย รังสิ ต  คณ ะ

บริหารธุรกิจ ท่ีก าลงัศกึษาอยูเ่ทอมสดุท้าย 

1. ด้านถาบนัการศกึษา 

2. ด้านราคา 

3. ด้านสถานท่ี 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1590 
 

 3. ปัจจัยด้านราคา หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการศึกษาเช่น ค่าเทอม ค่าบ ารุงการศึกษา 

และ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาต่างๆ 

 4. ปัจจัยด้านสถานที่ หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัอาทิ อาคารเรียน อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ สถนท่ีจอดรถ โรงอาหาร หรือ 
สถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัเป็นตน้ 
 5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึงการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ 
อาทิเช่น เก่ียวกบัมหาวทิยาลยั 
 6. ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากการตดัสินใจอนัเกิดจากความพึง

พอใจส่วนบุคคล 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ”  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและคน้ควา้เอกสารและรายงาน

การวิจัย ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางใน

การศึกษาคน้ควา้ โดยสามารถน าเสนอเน้ือหาตามล าดบั ดงัน้ี 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 

 คอทเลอร์ (Kotler. 1997: 92-94( กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงส่วนประสม

ทางการตลาดจดัเป็นส่ิง เร้าท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมและจดัใหมี้ข้ึนดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอต่อตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได ้การ

ใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความจ าเป็น การตดัสินใจในลกัษณะของ

ผลิตภณัฑ์และบริการจะไดรั้บอิทธิพลจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมี 

ตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
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  1.1 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Product variety) หมายถึง การแบ่งประเภท 

ตามแนวยาวเพื่อเพิ่ม ช่วงทางทางการตลาด โดยปกติ ลูกค้าต้องการการแบ่งประเภทท่ีมากข้ึน 

เพราะมีทางเลือกมากข้ึน เพิ่ม โอกาสในการหาส่ิง ท่ีพวกเขาตอ้งการมากข้ึน (Kotler. 2003: 511( 

  1.2 คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality) หมายถึง ความสามารถของผลิตภณัฑ์ในการ

ท าตามหน้าท่ีของตนรวมถึงความทนทาน (durability) โดยรวมของผลิตภัณฑ์ ความเช่ือถือได ้

(reliability) ความแม่นย  า (precision) ความสะดวกในการใช้งานและการซ่อมแซมและคุณสมบติั 

อ่ืนๆ (Kotler; & Armstrong. 2003: 206( 

  1.3 การออกแบบ (Design) หมายถึง ลักษณะของผลิตภณัฑ์รูปแบบท่ีสะดุดตา 

หรือน่าต่ืนตาต่ืนใจในการผลิตซ่ึงอาจดึงดูดความสนใจและสร้างความงามให้เป็นท่ีช่ืนชอบซ่ึงการ 

ออกแบบถือเป็นหวัใจของผลิตภณัฑ ์(Kotler; & Armstrong. 2007: 207( 

  1.4 ลกัษณะ (Feature) โดยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่สามารถน าเสนอคุณสมบติัเพิ่มเติม 

เขา้มาท่ีแตกต่างกบัฟังก์ชันพื้นฐานของผลิตภณัฑ์ (Kotler. 2003: 318( ในขณะท่ีการส่งมอบให ้

ผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัการขบัเคล่ือนหลกัในการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยบริษทัจะตอ้งคงสมดุล

ของคุณสมบัติท่ี ลูกค้าต้องการกับส่ิงท่ีพวกเขาจะจ่ายในระดับคุณภาพท่ีก าหนด (Marshall; 

&Johnston. 2010: 280-281( 

  1.5 ตราสินค้า (Brand name) หมายถึง ค่า (Word) ตวัอกัษร (Letter) หรือตวัเลข 

(Number) ท่ีสามารถอ่านออกเสียงได้ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: 264( เคร่ืองหมายตรา

ผลิตภณัฑ์ (Brand Mark) หมายถึง ส่วนหน่ึงของตราผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏในรูปของสัญลกัษณ์ แบบ 

สี หรือตวัอกัษรท่ีสามารถรับรู้แต่ไม่สามารถออกเสียงได ้(Etzel, Walker; & Stanton. 2001: 264( 

  1.6 การบรรจุหีบห่อ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมในการออกแบบ และการผลิต 

ภาชนะบรรจุหรือส่ิง ห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์(Kotler; & Armstrong. 2003: 209( 

  1.7 ขนาด (Size) หมายถึง ลกัษณะของรูปท่ีกาหนดสังเกตไดว้า่ใหญ่ เล็กสั้ น ยาว 

หนกั หรือเบา เท่าน้ีเท่านั้น (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. 2546:162( 
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  1.8 บริการ (Services) หมายถึง  กิจกรรมใดๆ  หรือ ผลประโยชน์ ท่ี ฝ่ายหน่ึง

สามารถน าเสนอให้อีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงไม่มีตวัตนและไม่ส่งผลในการเป็นเจา้ของของส่ิงใดส่ิง

หน่ึง (Kotler & Armstrong. 2003: 199) 

  1.9 การรับประกนั (Warranties) คือ สัญญาท่ีชดัเจนหรือไม่ชดัเจนออก 

โดยผูข้ายว่า ผลิตภณัฑ์นั้นจะเป็นไปตามท่ีระบุไว ้หรือว่าผูข้ายจะแก้ปัญหาให้ หรือคืนเงินของ

ลูกคา้ในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้(Kotler. 2003: 612) 

  1.10 การรับคืน (Returns) หมายถึง การคืนสินคา้เน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการ 

รวมถึงการเน่าเสียและการแตกหัก  (spoilage and breakage) สินค้าคงคลังส่วนเกิน  (excess 

inventory) ความไม่พอใจของ  ลู กค้า  (customer dissatisfaction) และ ซ้ื อ เก็บ ไว้ม าก เกินไป 

(overstocks) (Marshall; & Johnston. 2010: 426) 

 2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่าย ส าหรับส่ิงท่ีได้มาซ่ึงแสดงถึงมูลค่าในรูปแบบ 

เงินตรา หรือ อาจหมายถึง จ านวนเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์และ

บริการ นกัการตลาดตอ้งตดัสินใจในการตั้งราคา และการปรับปรุงราคาเพื่อให้มูลค่าในตวัสินคา้ท่ี

ส่งมอบใหลู้กคา้มากกวา่ราคาของสินคา้นั้น ดงันั้นการก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจะตอ้งค านึงถึง การ

ยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนของสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งและสภาวการณ์

ในการแข่งขนั 

 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบนัและ 

กิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด การจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 

ส่วน 

  3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์หรือกรรมสิทธ์ิ

ผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย จึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คน

กลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชช่้องทางอุตสาหกรรม 

  3.2 การกระจายสินคา้ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์

จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การขนส่ง การเก็บรักษาการคลงั 

และการบริหารสินคา้คงเหลือ 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง 

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารเพื่อจูงใจ 

เพื่อเตือนความทรงจ า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) 

  4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

  4.3 การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 

  4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

แนวความคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อ 

 แรงจูงใจท่ีส่งผลหรืออิทธิพลโดยตรงต่อการศึกษา คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(Achievement 

Motivation) ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีมีอยู่ในมนุษยทุ์กคน เป็นความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ท่ีจะ

เอาชนะอุปสรรคฝ่าฟันกระท าส่ิงท่ียากๆ ใหป้ระสบผลส าเร็จเป็นความปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิงใดๆ 

ให้ส าเร็จโดยเร็วท่ีสุด และได้ผลดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีสูงจะบรรลุผล

ส าเร็จในการศึกษาและมีความมานะพยายามท่ีจะศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนไป (ประหยดั ทองมาก. 

2529 : 48( 

 ทิพยพ์รรณ นพวงศ ์ณ อยุธยา (2526 : 32( ไดก้ล่าวถึงแรงจูงในในการศึกษาวา่แรงจูงใจใน

การศึกษาของบุคคลในแต่ละระดบั จะแตกต่างออกไปตามวยั ฐานะ และโอกาส ความคิดเก่ียวกบั

การเรียน อาจจะเร่ิมมีแนวหนัเหเขา้สู่ผลไดท้างเศรษฐกิจ เช่น จะเรียนในสาขาท่ีหางานท าไดง่้าย มี

รายไดดี้ ไม่ตอ้งท างานหนกั และท่ีส าคญัก็คือ ตอ้งเป็นงานประเภทท่ีตนมีใจรัก และชอบท่ีจะท า

ดว้ย เป็นตน้ 

พจน์ สะเพียรชัย (2526 : 8( ได้กล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาระดบัต่างๆ โดยเฉพาะใน

ระดบัอุดมศึกษาว่านับวนัจะมีแนวโน้มสูงข้ึนตามล าดบั ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ส่วนหน่ึงมาจากค่านิยมในปริญญา และอีกส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการมีและไม่มีงานท าซ่ึงจาก

การพิจารณาการศึกษาท่ีผ่านๆ มาปรากฎชัดอย่างหน่ึงคือ การศึกษาได้รับการยอมรับให้เป็น

ปัจจยัพื้นฐานอีกประการหน่ึงท่ีจะท าให้ชีวิตเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ เช่นเดียวกบัปัจจยัดา้นอาหาร ยา
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รักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม เม่ือทุกคนเห็นคุณค่าและความส าคญัของการศึกษาเช่นน้ีทุกคนจึงตอ้งการ

ใฝ่หา 

 ปฐม นิคมานนท ์(2528 : 321( กล่าวว่า เหตุจูงใจให้ผูใ้หญ่เขา้มาเรียนเหตุหน่ึงคือเหตุจูงใจ

ดา้นอาชีพ (Vocational Motives) เป็นเหตุผลท่ีส าคญัและชดัเจนท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูใ้หญ่วยัตน้

หรือคนหนุ่มสาวเขา้เรียน เพราะตอ้งการพฒันาตนเองทั้งดา้นอาชีพ และดา้นความรู้เพื่อจะได้หา

งานง่ายข้ึนประกอบอาชีพไดดี้ข้ึน ไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือเพื่อใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

 เจือจนัทร์ จงสถิตอยู ่(2525 : 19-20( ไดก้ล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาวา่ ข้ึนอยูก่บั 

ปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

  1. สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั 

  2. ทุนทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษามากหรือนอ้ยกวา่กนั 

  3. คุณภาพของการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

  4. ภูมิล าเนาของสถานศึกษาท่ีอยูใ่นส่วนกลางหรือภูมิภาค 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 กรรณการ์ วชัราภรณ์ (2557( ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ผล

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล โดยรวม มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ทั้ง 4 ดา้น มีระดบัความส าคญัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา

คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

 พุทธิพงษ ์สุวรรณมนตรี (2549( ไดศึ้กษาถึง แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อหลกัสูตร MBA 
กรณีศึกษา หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีแรงจูงใจในดา้นความมุ่งหวงัของตวัเองใน
ระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจะมีแรงจูงใจ
ในระดบัมากความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและคณะอ่ืนๆ ใน
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ระดบัปริญญาตรีจะมีแรงจูงใจในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั โดยทุกกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบั
มาก ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกบัแรงจูงใจในดา้นความวงัของตนเองไม่แตกต่างกนั 
โดยทุกกลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในระดับดีมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพการท างานกับ
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพการท างานแตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจ
ในดา้นสถาบนัแตกต่างกนั โดยทุกกลุ่มตวัอย่างจะมีแรงจูงใจในระดบัมาก ยกเวน้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อาชีพเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจจะมีแรงจูงใจในระดบักลาง 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจท่ี
ก าลงัศึกษาอยูเ่ทอมสุดทา้ย ซ่ึงจ านวนของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจเทอมสุดทา้ย มีจ  านวน 3, 319 
คน การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ใช้ศึกษาตามแนวคิดของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane, อ้างถึงใน 

สุทธนู ศรีไสย,์ 2551:38 ( ก าหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือน 0.05 
 
 
สูตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดงัน้ีคือ 

 
n =  N 

       1 + Ne2 
เม่ือ  n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

N = จ านวนประชากรทั้งหมด  

e = ค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมใหมี้ไดแ้ทนค่า 

 n =  3,319  

             1 + 3319 (0.05(2  

n =  356.97 

 จากผลการแทมค่าดังกล่าวจึงได้ก าหนดขนาดตวัอย่างอย่างน้อย 357 คน จึงจะสามารถ

ประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 การเก็บ

รวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
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ผูใ้ช้บริการกระทรวงพลงังาน ระหว่างวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์–วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 จ านวน 357 ชุด 

ผูว้จิยัไดท้  าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาของ

มหาวทิยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ทอมสุดทา้ย จ านวน 357 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

 ผูว้ิจ ัยสร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุเกรดเฉล่ีย และรายไดต่้อ
เดือน โดยลกัษณะค าถามเป็นขอ้ความถามแบบให้เลือกตอบและเติมค าในช่องว่างตรวจค าตอบ 
(Check List) ตามความเป็นจริงของแต่ละคน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสถาบนัการศึกษา ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นเหตุผลส่วนตวั 
โดยลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด มีค าตอบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดย
แบ่งเป็น 5  ระดบั ใหเ้ลือกตอบตามความรู้สึกของผูต้อบและเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว โดยมี เกณฑ์

ใหค้ะแนนดงัน้ี  
  5 หมายถึง  ตอ้งการมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ตอ้งการมาก 
  3 หมายถึง  ตอ้งการปานกลาง 
  2 หมายถึง  ตอ้งการนอ้ย 
  1 หมายถึง  ตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
การค านวณช่วงคะแนนจากสูตรดงัน้ี 
  ช่วงคะแนน  =คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
           จ านวนระดบั 
ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั  5  –  1 0.80 = 
                     5  

4.21 - 5.00 หมายความวา่ ใหค้วามตอ้งการมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 หมายความวา่ ใหค้วามตอ้งการมาก 
2.61 – 3.40 หมายความวา่ ใหค้วามตอ้งการปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายความวา่ ใหค้วามตอ้งการนอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายความวา่ ใหค้วามตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. งานวจิยัคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ บณัฑิตท่ีก าลงัศึกษาอยู่เทอมสุดทา้ยโดยผูว้ิจยัใช้

วธีิการวเิคราะห์ และตีความหมายจากการใชแ้บบสอบถามในรูปแบบปฐมภูมิ ภายใตร้ะเบียบวธีิวิจยั

เชิงปริมาณและใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยใชห้ลกัวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชห้ลกั

ความน่าจะเป็น โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2559-เดือนมีนาคม 2559  

 2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืน ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

และด าเนินการขั้นต่อไป 

 3. ท าการบนัทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS (Statistical Package for Social Science) 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเยนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนัโดยใช ้t-test for 
independent sample ส าหรับตวัแปรตน้ 2 กลุ่ม และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way 
ANOVA และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย LSD (Least Square Difference) ส าหรับตวัแปร
ตน้มากกว่า 2 กลุ่ม มีการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 327 ชุด เพื่อน ามาท าการทดสอบความเช่ือมัน่โดย
วธีิของ Cronbach’s Alpha เพื่อหาสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ท่ีไดอ้อกมาเป็นรายด้านเฉล่ียอยู่ท่ี 0.902 จึงยอมรับ
ไดว้า่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถามมีความเท่ียง 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน  192 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 อายุตั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.2 มีเกรดเฉล่ียสะสม อยู่ระหว่าง 2.00-2.49 มีจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ตามล าดบั 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ปัจจยัด้านสถาบนัการศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 แปลผลว่า อยู่ในระดับมาก โดย
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ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความต้องการมากไปน้อยได้แก่ อาจารย์ท่ีสอนช่ือเสียงและคุณภาพมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนตรง
ตามความตอ้งการของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 แปลผลวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มหาวทิยาลยัมี
อุปกรณ์การสอนท่ีทนัสมยัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 แปลผลว่าอยู่ในระดบัปานกลาง มหาวิทยาลยัมี
ช่ือเสียงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านราคาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.78 แปลผลว่า อยู่ในระดับปานกลางโดย
ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากไปน้อยได้แก่ ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.84 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง และระบบการจ่ายค่าเล่าเรียนมีความสะดวก อาจมีการ
โอนผา่นบญัชีธนาคารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบันอ้ยตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 แปลผลว่า อยู่ในระดบัปานกลางโดย
ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากไปน้อยได้แก่ มหาวิทยาลยัมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
สะดวกสบายแก่นักศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64  แปลผลว่า อยู่ในระดับมาก สถานท่ีตั้ งของ
มหาวิทยาลยัมีความสะดวกในการเดินทางและเป็นศูนยก์ลางในการเดินทางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 
แปลผลว่า อยู่ในระดับปานกลาง ความสะดวกสบายของห้องเรียนและสวสัดิการของห้อง
อเนกประสงค์ต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 แปลผลว่า อยู่ในระดับปานกลางและมีพื้นท่ีบริเวณ
มหาวิทยาลยักวา้งขวางและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34 แปลผลวา่ อยู่ในระดบัน้อย 
ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 แปลผลว่า อยู่ในระดบั
มากท่ีสุดโดยประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ทางมหาวทิยาลยัมีระบบการ
ผอ่นผนัค่าเล่าเรียนหรือมีทุนการศึกษาใหมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ
ทางมหาวิทยาลยัมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ อยา่งทัว่ถึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2 แปล
ผลวา่ อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นดา้นเหตุผลส่วนตวัในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัปาน
กลางโดยประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากไปน้อยไดแ้ก่ ทราบข่าวการรับสมคัรจากส่ือ
ต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และ ส่ืออิเล็คทรอนิกส์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 แปลผลวา่ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด สามารถเขา้สู่ต าแหน่งบางต าแหน่งไดง่้ายกวา่ผูจ้บการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญา
โทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง และไดรั้บค าช้ีน าจากเพื่อน พ่อแม่ ญาติพี่
นอ้ง หรือ สามี ภรรยาใหก้ารสนบัสนุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ เกรดเฉล่ียสะสมและ ท่ี
แตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทไม่แตกต่างกนั 
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัใน

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นเหตุผลส่วนตวั 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาขอน าเสนอ การอภิปรายผลตามล าดบัแยกเป็น 5 ด้าน 
ดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กรรณ
การ์ วชัราภรณ์ (2557( ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนกัศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดบัความส าคญัมากทุก
ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ (สถานบนัการศึกษา( และในประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดได้แก่ อาจารย์ท่ีสอนช่ือเสียงและคุณภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อเจือจนัทร์ จงสถิตอยู ่(2525 : 19-20( ได้
กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาวา่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวกบั คุณภาพของการจดัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั การท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการปัจจยัดา้นสถาบนัการศึกษาในภาพรวมในระดบัมาก น่าจะ
เกิดจากกลุ่มตวัอยา่งเช่ือมัน่ในคุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต 

ปัจจยัด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางและประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
มากท่ีสุดได้แก่ ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลางท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจาก 
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งนั้นใกล้เคียงกับสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งมี สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยท่ี์ใช้ในการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ท าให้ปัจจยัดา้น
ราคาภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่ (2525 : 19-20) ท่ีระบุว่า เหตุจูงใจในการศึกษาว่า ข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ท าใหค้่าเฉล่ียของ ปัจจยัดา้น
ราคาภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานท่ีพบว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีแตกต่างกนัใน
ดา้นราคา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปัจจยัด้านสถานท่ีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความ
ตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและสะดวกสบายแก่นกัศึกษา แปลผลวา่ 
อยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นนักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย
รังสิตท าให้ใหน้กัศึกษามีความคุน้เคยกบัสถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั และทราบดีกวา่มหาวทิยาลยัมี
ท่ีจอดรถจ ากดัท าใหน้กัศึกษามีความตอ้งการท่ีจอดรถอยูใ่นระดบัสูง 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมี
ความตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่ ทางมหาวิทยาลยัมีระบบการผ่อนผนัค่าเล่าเรียนหรือมีทุนการศึกษา 
แปลผลวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงขดัแยง้กบัการศึกษาของ กรรณการ์ วชัราภรณ์ (2557( ไดศึ้กษา
ถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือพิจารณาตามปัจจยัส่วนประสมการตลาด ทั้ง 
4 ดา้น มีระดบัความส าคญัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ี
เป็นเช่นน้ีน่าจะเกิดจากการท่ีการศึกษาของกรรณการ์ วชัราภรณ์ (2557( นั้นกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้ตอ้ง
การ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีซ่ึงมีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่การศึกษาระดบัปริญญาโท ท าให้ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดภาพรวม แตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นดา้นเหตุผลส่วนตวัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
มีความต้องการมากท่ีสุดได้แก่ ทราบข่าวการรับสมัครจากส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด ของ คอทเลอร์ (Kotler. 1997: 92-94( ท่ีระบุว่าการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหวา่ง ผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร
เพื่อจูงใจ เพื่อเตือนความทรงจ า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่งเสริมการตลาดซ่ึงไดแ้ก่ การให้ข่าวและ
ประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. จากผลการศึกษาพบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการมากท่ีสุดในดา้น สถาบนั
คือ อาจารยท่ี์สอนช่ือเสียงและคุณภาพ ดงันั้นการท าแผนการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั หลกัสูตร
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลยั รังสิต ควรเน้นท่ีตวับุคลากรและอาจารยผ์ูส้อนเพื่อสร้างความัน่ใจ
ใหแ้ก่นกัศึกษา 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการมากท่ีสุดใน ด้านราคา 
ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม ดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่ ทางมหาวิทยาลยัมีระบบการ
ผอ่นผนัค่าเล่าเรียนหรือมีทุนการศึกษา ดงันั้น มหาวทิยาลยั รังสิต ควรแบ่งจ่ายค่าเทอมในลกัษณะท่ี
เป็นงวด หลายๆ งวด เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีมี ทุนศพัท ์หรือ มีรายไดน้อ้ยสามารถเขา้เรียนได้ 
 3. จากผลการศึกษาพบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการมากท่ีสุดใน ดา้นสถานท่ี

ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและสะดวกสบายแก่นกัศึกษา ซ่ึงการลงทุนขยาย พื้นท่ีตอ้ง

ใช้เงินจ านวนมากดงันั้น มหาวิทยาลยั ควรเปิดสอนในระบบออน์ไลน์เพื่อลดจ านวนผูเ้ดินทางมา

เรียนท่ีมหาวทิยาลยัหรือเปิดสอนในลกัษณ์การเรียนทางไกล 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น 
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO TRAVEL TO JAPAN 

 

ว่าทีร้่อยตรี ภูมิรินทร์  รุ่งรัศมีพฒัน์, สุเชาว์  บุญตาแสง 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล  จันทร์สม 
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ณ ประเทศ

ญ่ีปุ่น และเปรียบเทียบความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นโดย

จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทั้งส้ิน400 คน วิธีการศึกษาเป็นวิจยัเชิง

ปริมาณโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย ร้อย

ละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ จ  านวนคร้ังท่ีเคยไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่น และภูมิภาค

ท่ีเคยไปท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่น และแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นทุกดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้น

วฒันธรรม ปัจจยัดา้นการบริการ การท่องเท่ียวปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นภูมิศาตร์ ปัจจยั

ทางเทคโนโลยีการส่ือสารคมนาคมขนส่งและปัจจยัทางการเมืองกฏหมายมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, ปัจจยั, การท่องเท่ียว 
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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 

 

บทน า 

 การท่องเท่ียว (Tourism) คือกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวการเดินทางของบุ

คลจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปท่ีอ่ืนๆและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากท่ี ท่ีเดินทางซ่ึงหมายถึง

นักท่องเท่ียวและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549, หน้า 9) การ

ท่องเท่ียวจึงมีหลายลกัษณะดว้ยกนัโดยข้ึนอยูก่บัจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว

และประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวเช่นการท่องเท่ียวเพื่อสันทนาการ (Re creational Tourism) การ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Intensive tourism) หรือการท่องเท่ียวเพื่อชมประวติัศาสตร์ (Historical 

Tourism) เป็นตน้ (อุดม เชยกียวงศ,์ 2548, หนา้ 21-29) 
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 ความนิยมในการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบนัจะพบวา่มีแนวโนม้ท่ี

เพิ่มสูงข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการท่องเท่ียวจากกรมการท่องเท่ียวกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬาสรุปข้อมูลได้ว่านักท่องเท่ียวในเดือนมกราคม-ตุลาคม  พ.ศ. 2556 มีนักท่องเท่ียวจ านวน 

21,738,328 คนขยายตวัร้อยละ 22.30 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมากซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวเกือบทุกภูมิภาคและก่อใหเ้กิดรายไดด้า้นการท่องเท่ียว จ านวน 942,159.81 

ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.43 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา (กรมการท่องเท่ียวกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา, 2556, หนา้ 1) ทั้งน้ีความนิยมท่ีเพิ่มสูงข้ึนน้ีส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของผูท่ี้สนใจท่องเท่ียวอยู่เสมอดงัจะเห็นได้จาก ขอ้มูลการ

เผยแพร่การท่องเท่ียวจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีได้มีความพยายามในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวอยูเ่สมอ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลการจดักิจกรรมและงานประเพณีของจงัหวดัต่างๆ อยา่ง

ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) ดงันั้นความนิยมในการท่องเท่ียวทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศจึงไดรั้บความนิยมเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่าแรงจูงใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั

ออกไป เช่น  การท่องเท่ียวเพื่อสันทนาการการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัการท่องเท่ียวเพื่อชม

ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียวชมวฒันธรรมการท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้มและ

การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (อุดมเชยกียวงศ์, 2548 , หน้า 21-29) ดังนั้นการท่องเท่ียวของแต่ละ

บุคคลจึงมีวตัถุประสงค์หรือความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่โดยรวมแลว้วตัถุประสงค์หรือ

ความตอ้งการในการท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลต่างมีความมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บการพกัผ่อนหย่อนใจ

ไดรั้บการติดต่อกบับุคคลอ่ืนๆ และการเปิดรับวฒันธรรมในทอ้งถ่ินภายในพื้นท่ีท่องเท่ียวเหล่านั้น

ซ่ึงในเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนัย่อมจะท าให้มีทศันคติต่อการท่องเท่ียวใน

แต่ละสถานท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยซ่ึงทศันคติหมายถึงการประเมินหรือการตดัสินเก่ียวกบัความชอบ

หรือไม่ชอบในวตัถุคนหรือเหตุการณ์ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึง ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบับางส่ิง

บางอยา่งหรือเป็นแนวโนม้ของบุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจเป็นบุคคลกลุ่มคนความคิดหรือ

ส่ิงของก็ไดโ้ดยมีความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพื้นฐานและทศันคติไม่ใช่ค่านิยมแต่มีความสัมพนัธ์

เก่ียวข้องกันซ่ึงทัศนคติจะเป็นความรู้สึกด้านอารมณ์และความรู้สึกน้ีจะส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล (ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, 2550, หนา้ 62) 
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 ส าหรับแนวโน้มความนิยม  หรือ ความตอ้งการในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ขอ้มูลจาก

ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการ

ต่างประเทศกล่าวว่า ด้านการตลาดท่องเท่ียวภายในประเทศในปี พ.ศ. 2556 การขยายตวักลบัไม่

สดใสเท่ากบันกัท่องเท่ียวขาเขา้ (อินบาวด์) เน่ืองจากในช่วงไตรมาส 3 มีเหตุการณ์ท่ีเป็นผลกระทบ

ในบางพื้นท่ีซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวไทย แต่ในขณะเดียวกนัก าลงัซ้ือส่วนหน่ึงยงัถูกดึง

ไปกบัการท่องเท่ียวต่างประเทศโดยเฉพาะ “ญ่ีปุ่น” ท่ีข้ึนแท่นเป็นจุดหมายยอดนิยมของคนไทย

ทนัทีเม่ือประกาศมาตรการฟรีวีซ่าตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ศูนยบ์ริการขอ้มูลเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศกระทรวงการต่างประเทศ, 2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของศูนยว์ิจยักสิกรไทยระบุวา่ หากพิจารณาตลาดนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปยงัญ่ีปุ่น

ยงัมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2556 ตามการขยายตวัของตลาดท่องเท่ียวต่างประเทศ

โดยรวมของไทยประกอบกบัได้แรงเก้ือหนุนส าคญัจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนค่อนขา้งมากเม่ือ

เทียบกบัค่าเงินเยน ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2555 มาถึงช่วงคร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2556 

ซ่ึงจูงใจให้นักท่องเท่ียวคนไทยเลือกเดินทางไปเท่ียวญ่ี ปุ่นเพราะช่วยเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่

นกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีส่วนใหญ่เดินทางไปญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียวและการซ้ือสินคา้อยา่งไรก็ดีแมว้า่

ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ีเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง (เม่ือเทียบกบัช่วงเดือนเมษายนท่ีเงินบาท

แขง็ค่ามาก) ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อแนวโนม้การเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศของคนไทยแต่ดว้ย

การท าการตลาดอย่างเขม้ขน้ของรัฐบาลญ่ีปุ่นเพื่อขยายตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติประกอบกบัการ

ปรับกลยทุธ์การตลาด 

 เพื่อดึงดูดลูกคา้ของบริษทัทวัร์ของไทยหลงัการยกเลิกการขอวีซ่าส าหรับนกัท่องเท่ียวจาก

ประเทศไทยคาดวา่ ยงัส่งผลกระตุน้ให้ตลาดทวัร์ญ่ีปุ่นของไทยท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็วในช่วงคร่ึงปี

แรกสามารถเติบโตต่อไปในช่วงคร่ึงปีหลงัแมใ้นอตัราท่ีชะลอตวัลงกว่าช่วงตน้ปีศูนยว์ิจยักสิกร

ไทยจึงคาดวา่ โดยรวมตลอดทั้งปีพ.ศ. 2556 จะมีคนไทยเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นไม่ต ่ากวา่ 3 แสนคน 

 โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 48.5 จากปีก่อนหนา้ท่ีมีจ  านวน 202,015 คนและสร้างรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจ

น าคนไทยไปเท่ียวญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนตามโดยคาดวา่จะมีมูลค่ากวา่ 12,000 ลา้นบาท (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 

2556) 

 ดงันั้นจากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นจะท าให้ทราบได้ว่า ในปัจจุบนัมีปัจจยัใดบา้งท่ี
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ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุงพฒันา และทราบถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นและทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวให้เพิ่ม

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกตัดสินใจท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่นของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย 

เพศ อาชีพ รายได ้อาย ุสถานภาพ การศึกษา ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัการตดัสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียว

ประเทศญ่ีปุ่นของประชาชนจากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดและ

ทฤษฎีการท่องเท่ียวแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือมวลชนแนวคิดและทฤษฎี

แรงจูงใจแนวคิดและทฤษฎีทศันคติแนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

 2. ขอบเขตดา้นตวัแปรตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

  2.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

   2.1.1 ขอ้มูลส่วน บุคคลของด้านประชากรศาสตร์ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศอายรุะดบัการศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสถานภาพ

สมรสอาชีพและประสบการณ์ในการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 

   2.1.2 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมูลเหตุจูงใจและทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว

โดยทัว่ไปของประชาชน 

 3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ ท่ี

ก าลงัศึกษาอยูเ่ทอมสุดทา้ยเท่านั้น 

  2.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของประชาชน 

 3. ขอบเขตดา้นประชากรประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ประชาชนในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
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 4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีในการศึกษาคือ เขตกรุงเทพมหานคร 

 5. ขอบเขตด้านเวลาการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการท าวิจยั 4 เดือนและเก็บ

ขอ้มูลประมาณ 2 สัปดาห์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลขอบเขตการ

ท าวจิยัและท าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ท าใหท้ราบถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขอ้มูลการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่น 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการตดัสินใจเลือกเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นโดย

จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

 3. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุง

พฒันา เพื่อเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และย ัง่ยนืต่อไป 

การตัดสินใจเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศ

ญ่ีปุ่น 

- ด้านสงัคม 

- ด้านวฒันธรรม 

- ด้านการบริการ การท่องเท่ียว 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านภมูิศาสตร์ 

- ด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคม

ขนสง่ 

- ด้านการเมืองและกฎหมาย 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

     1. เพศ 

     2. อาย ุ

     3. ระดบัการศกึษา 

     4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

     5. อาชีพ 

     6. ประสบการณ์การเดนิทางไป

ญ่ีปุ่ น 

     7. ประสบการณ์การเดนิทางภมูิภาค 

        ในญ่ีปุ่ น 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. นกัท่องเท่ียว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากถ่ินพานกัถาวรของตนไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง

โดยอาจจะมีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืนแต่ไม่เกิน 90 วนัดว้ยความสมคัรใจและดว้ยวตัถุประสงคอ์นั

มิใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

 2. การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อหาความสนุกสนาน

ต่ืนเตน้หรือเพื่อหาความรู้ 

 3. ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) หมายถึง ศาสตร์ท่ีทาการศึกษาเก่ียวกบั
ขนาด หรือ จ านวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคมภูมิภาคจนถึงระดบัประเทศนอกจากน้ียงัศึกษา
เก่ียวกบัการกระจายตวัของประชากรและองคป์ระกอบต่างๆของประชากรไดแ้ก่ 
 4. เพศ ความแตกต่างทางดา้น เพศส่งผลต่อความตอ้งการ ท่ีแตกต่างของสินคา้และบริการท่ี
แตกต่างกนั รายไดป้ระชากรท่ีม่ีรายไดแ้ตกต่างกนั จะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าสินคา้
และบริการท่ีแตกต่างกนั 
 5. อายุ ความแตกต่างทางดา้นอายุ หรือ วยัของกลุ่มเป้าหมายในการตลาดก่อให้เกิดความ
แตกต่างของการเลือกใชสิ้นคา้และบริการของแต่ละกลุ่มอาย ุ
 6. การศึกษา ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ถึงข้อมูลของ
สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 
 7. รายได ้หมายถึง ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของ
กิจการรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติ 
 8. อาชีพ หมายถึง อาชีพแต่ละอาชีพมีความต้องการท่ีจะใช้สินค้าและบริการในการ
ประกอบอาชีพของตนเองท่ีแตกต่างกนั 
 9. การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการของการเลือกจากหลายๆ ทางเลือกท่ีมีอยู่ ณ วนัน้ี

เวลาน้ี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการหรือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงการ

ตดัสินใจจึงเก่ียวของกบัมิติของเวลาเพราะเป็นการตดัสินใจ ณ ขณะน้ี เวลาน้ี ซ่ึงจะส่งผลถึงอนาคต

และการตดัสินใจจะเก่ียวของกบัมิติของทางเลือกดว้ยเสมอ เพราะหากไม่มีทางเลือกก็จะไม่เกิดการ

ตดัสินใจดงันั้นเม่ือตอ้งตดัสินใจจะตอ้งมีทางเลือกเสมอ 

 10. ปัจจยั หมายถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจตคติท่ีดี

ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลตอบสนองความตอ้งการทั้งด้าน

วตัถุและดา้นจิตใจความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกและทศันะบุคคลอนัเน่ืองมาจาก
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ส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมโดยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการทา

กิจกรรมต่างๆ 

 11. สังคม หมายถึง การอยู่รวมกนัของมนุษยโ์ดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกัน

หลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ท่ีอยู่อาศยั ฯลฯ ส าหรับระบบสังคมท่ีรวมถึง

ส่ิงมีชีวิตประเภทอ่ืนนอกเหนือจากมนุษย์อาจใช้ค  าว่าระบบนิเวศ  ซ่ึงมีความหมายเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่างๆ กบัสภาพแวดลอ้ม สังคมของมนุษยเ์กิดจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความ

สนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวดั และอ่ืนๆ และมักจะมีวฒันธรรมหรือ

ประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่น และ อาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การท่ีมนุษยร์วมกนั

เป็นสังคมนั้น ช่วยให้มนุษยส์ามารถสร้างและพฒันาส่ิงต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ ซ่ึงอาจ

เป็นไปไม่ไดถ้า้ตอ้งท าส่ิงนั้นโดยล าพงั ขณะเดียวกนัสังคมท่ีพฒันาหรือก าลงัพฒันาเป็นเมืองขนาด

ใหญ่ ซ่ึงมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการท างานอย่างมากนั้น ก็อาจส่งผลให้ประชากรท่ีไม่สามารถ

ปรับตวัตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง เกิดความรู้สึกโดดเด่ียวหรือความรู้สึกว่าตนเองไม่มีส่วน

ร่วมในสังคมข้ึนมาได ้

 12. วฒันธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยแ์ละโครงสร้างเชิงสัญลกัษณ์ท่ีท าให้

กิจกรรมนั้นเด่นชดัและมีความส าคญั วิถีการด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นพฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมู่ผลิต

สร้างข้ึน ดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนั และร่วมใชอ้ยูใ่นหมู่พวกของตน ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได้

ตามยคุสมยั และ ความเหมาะสม 

 13. การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทาง เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือ เพื่อหาความสนุก สนาน 

ต่ืนเตน้หรือเพื่อหาความรู้ 

 14. เศรษฐกิจ นิยามว่า "งานอนัเก่ียวกบัการผลิตการจ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้

สอยส่ิงต่างๆ ของชุมชน." รวมถึง ด้านการใช้บริการและการท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยักระตุ้นต่อการ

เติบโตของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจยงั อาจอธิบายไดว้า่ เป็นเครือข่ายจ ากดัโดยพื้นท่ีและเครือข่ายสังคม

ท่ีซ่ึงมีการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการตามอุปสงคแ์ละอุปทานระหวา่งผูมี้ส่วนโดยการแลกเปล่ียน

หรือส่ือกลางการแลกเปล่ียนดว้ย มูลค่าเครดิต หรือ เดบิตท่ียอมรับกนัภายในเครือข่าย 

 15. ภูมิศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหน่ึงท่ีท าการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของ

สถานท่ีท่ีปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก  ภูมิศาสตร์จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการจัดวางส่ิงต่างๆ และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีแบ่งแยกส่ิงหน่ึงออกจากส่ิงอ่ืนๆ โดยภูมิศาสตร์พยายามคน้หาเพื่อท่ีจะ

ตีความให้กระจ่างถึงความส าคญั ของส่ิงท่ีเหมือนและแตกต่างกนัระหว่างพื้นท่ีในรูปของสาเหตุ

และความเก่ียวเน่ือง 

 16. เทคโนโลยี หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึน เพื่อช่วยในการท างานหรือแกปั้ญหาต่างๆ 

เข่น อุปกรณ์ ,เคร่ืองมือ, เคร่ืองจักร, วสัดุหรือ แม้กระทั่งท่ีไม่ได้เป็นส่ิงของท่ีจับต้องได้ เช่น 

กระบวนการต่างๆ 

 17. การเมือง หมายถึง กระบวนการและวิธีการ ท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจของกลุ่มคน ค าน้ี

มกัจะถูกน าไปประยุกตใ์ชก้บัรัฐบาลแต่กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปในทุกกลุ่มคน

ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงรวมไปถึงในบรรษทั, แวดวงวชิาการ และในวงการศาสนา 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั
แนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการ

ใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึง ลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค

ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ท่ี

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 

2540) ค าถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ  6 Wsและ 1 H ซ่ึงประกอบด้วย 

Who, What, Why, Where, When and How เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการได้แก่ 7 O’s ซ่ึงประกอบ

ไปด้วย  Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets and Operations ซ่ึ งใน

การวิจยัฉบบัน้ีใชแ้นวคิดดงักล่าวในการศึกษาพฤติกรรมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 

 Engel, Blackwell, and Minard (1993 อ้างถึงในปิยพรรณ รัตนพิกุล ,2554) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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บุคคลเม่ือท าการประเมินผล (Evaluating) การจดัหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการใช้จ่าย 

(Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

 Griffin (1999 : 484) แรงจูงใจ หมายถึง ชุดของพลงัผลกัดนัท่ีเป็นสาเหตุให้มนุษยแ์สดง

พฤติกรรมในแนวทางท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของตน 

 สุโขทัยธรรมาธิราช  (2548 อ้างถึงใน ขวญัชนกเจริญสุข , 2555) การตัดสินใจหมายถึง

กระบวนการในการเลือกกระทาส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยูซ่ึ่งผูบ้ริโภคมกัตอ้งตดัสินใจ

ในการเลือกสินคา้และบริการต่างๆในชีวติประจ าวนัอยูเ่สมอ 

 กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารสานักงานจงัหวดักระบ่ี (2554) การท่องเท่ียว 

หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อการหาความรู้

โดยการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลกัชนิดหน่ึงของประเทศไทยซ่ึงน ารายไดจ้ากประชาชนชาว

ไทยและชาวต่างชาติเขา้สู่ประเทศไทย 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ศศิรัตน์ ลอยประเสริฐ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาดร้อยปีสามชุกจงัหวดัสุพรรณบุรี การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลาด
ร้อยปีสามชุกจงัหวดัสุพรรณบุรี 2) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว 3) ศึกษาระดบัความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 4) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของนกัท่องเท่ียว
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษต์ลาด
ร้อยปีสามชุกจงัหวดัสุพรรณบุรี  
2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว 3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 4) 
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
5) เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 6) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและระดบัความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวจ านวน 400 
คนเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-
test, F-test, LSD, Chi-Square และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันผลงานวิจยัพบว่า 1. 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21-30 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขายรายไดต่้อเดือนต่ากว่า 7,000 บาทมีวตัถุประสงค์ของการมาท่องเท่ียวเพื่อจบัจ่ายใช้
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สอยหาซ้ือสินคา้เดินทางมาโดยรถน าเท่ียวจานวนสมาชิกท่ีเดินทางมาดว้ยกนั 2-5 คนในเวลาในการ
เท่ียวชม 2-3 ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,001-1,500 บาทและรู้จกัตลาดร้อยปีสามชุกโดย
ครอบครัวหรือเพื่อนแนะน า  2. นักท่องเท่ียวมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางด้านการวางแผนด้านการจดัการองค์การด้านการจูงใจและด้านการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 3. นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจดา้นสถานท่ีตั้งและความ
สะดวกด้านลกัษณะทางกายภาพด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านการประชาสัมพนัธ์และด้านการ
ให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 4. นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 5. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุและรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 6. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวและระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กับระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับต ่ามากถึงปานกลางอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ไพศาล ชุ่มวงศ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียววนอุทยานภู

ช้ีฟ้าอ าเภอเทิงจงัหวดัเชียงรายกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววน

อุทยานภูช้ีฟ้าอ าเภอเทิงจงัหวดัเชียงรายจ านวน 337 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอ เทิงจงัหวดั เชียงราย การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้

ความถ่ีร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test, F-test และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัปานกลางโดย

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านส่ิงดึงดูดใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคมนาคม

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัปานกลางโดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ การ

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางการเดินทางความสะดวกในการเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทาง

ตามลาดบัดา้นร้านอาหารนักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ

ระดบัสูงสุดคือ ความสุภาพเรียบร้อยในการบริการของพนักงานจ านวนร้านอาหารและราคาของ

อาหารตามล าดบั ดา้นบริการนกัท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวใหค้วามพึงพอใจในระดบัมากโดยมีความพึง

พอใจระดบัสูงสุดคือ การไม่จ  ากดัจ านวนนักท่องเท่ียวมีขอ้มูลสารสนเทศให้กบันกัท่องเท่ียวและ

การบริการขาดการติดต่อส่ือสารก่อนการเดินทางตามล าดบั ดา้นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวให้ความ

พึงพอใจในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ จุดท่องเท่ียวมีความงดงามดึงดูดให้มา

ท่องเท่ียวความสวยงามของวนอุทยานภูช้ีฟ้าและความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียวตามล าดบั ดา้น
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ความสามารถในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตบัเต่านกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดคือ การจัดการด้านความปลอดภัยให้กับ

นักท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่าตามล าดับ ด้านของท่ีระลึกท่ีมีจ  าหน่าย

นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดับสูงสุดคือ ความ

หลากหลายของของท่ีระลึก คุณภาพของท่ีระลึกและความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกตามล าดบั 

ส าหรับดา้นความปลอดภยันกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ

ระดบัสูงสุดคือ ป้ายหรือสัญญาณเตือนนกัท่องเท่ียวเม่ือไม่ปลอดภยัการรักษาความปลอดภยัให้กบั

นกัท่องเท่ียวและจ านวนเจา้หนา้ท่ีในการบริการนกัท่องเท่ียวตามล าดบั ดา้นส่ิงอานวยความสะดวก

อ่ืนๆ นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ ป้าย

บอกเส้นทางจ านวนหอ้งน ้าหอ้งสุขาและความสะอาดของหอ้งน ้าหอ้งสุขาตามล าดบั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ทั้งเพศชาย

และเพศหญิงโดยไม่จ  ากดัอายุและการศึกษาจ านวน 380 ราย ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอน 

โดยใชสู้ตรของ W.G.Cochram 

𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)𝑍2

𝑑2
 

 

เม่ือ   n  คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  

         P  คือ สัดส่วนของประชากรท่ีเคยท่องเท่ียวญ่ีปุ่น (ก าหนด P = 0.45%) 

        Z  คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนด (ระดบัความเช่ือมัน่ 95% Z =1.96) 

       d  คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ความคลาดเคล่ือน 5%  d = 0.05) 

𝑛 =
0.45(1 − 0.45)1.962

0.052
 

= 380.16 
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 ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 380 คน ซ่ึงท าการเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวท่ีเคย

ไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นแต่ผูท้  าการวิจยัได้สุ่มเก็บแบบสอบถามเพิ่มเป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง ตาม

ความสะดวก และเพื่อความง่ายต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การสุ่มตัวอย่าง 

 แบบสอบถาม 1 ชุดมี 2 ส่วน ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด เพื่อน ามาท า

การทดสอบความ เช่ือมั่นโดยวิ ธีของ Cronbach’s Alpha เพื่ อหาสัมประสิท ธ์ิอัล ฟ่ า(Alpha 

Coefficient)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows โดยค่า Cronbach’s Alpha ท่ีไดอ้อกมา

เป็นรายดา้นเฉล่ียอยูท่ี่  0.904  และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับวิเคราะห์

ขอ้มูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นของผูต้อบ

แบบสอบถามและใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาหรับวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่น 

 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช ้t–test และ F-test ทดสอบอิทธิพลของความแตกต่าง ดา้น

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว

ในประเทศญ่ีปุ่นณระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอก

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นณระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.05 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจในเดินทางทาง

เท่ียวท่องเท่ียว ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งเป็น 7 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีเคย

เดินทางเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ จ านวนคร้ัง

ท่ีเคยเท่ียวญ่ีปุ่น และภูมิภาคท่ีเคยไป (จ านวน 7 ขอ้) 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น(จ านวน 7 ขอ้)    
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สรุปผลการวจัิย 

 1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุ 20-29 ปี 

จ  านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 การศึกษาปริญญาตรี จ านวน  219 คนคิดเป็นร้อยละ 54.8 มี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-40,000 บาท จ านวน 146 คนคิดเป็นร้อยละ 36.5 มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชนจ านวน 141 คนคิดเป็นร้อยละ 35.3 และไปญ่ีปุ่นมาแลว้มากท่ีสุด จ านวน 1 คร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 72.2  เคยไปภูมิภาค คนัโตมากท่ีสุด จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65 จ  านวน 

 2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นด้านสังคม 

 จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ (1.) ความเป็นระเบียบวินยัของประชากร, ความสะอาด
ของบา้นเมืองมีค่าเฉล่ีย 4.65 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2.) ความซ่ือสัตย,์ ความมีน ้ าใจ ของคนทอ้งถ่ิน 
มีค่าเฉล่ีย 4.37 และ (3.) อธัยาศยัการตอ้นรับ, การพูดจายิม้แยม้แจ่มใสมีค่าเฉล่ีย 4.48  
 3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นด้านวฒันธรรม 

จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ (1.) ความเป็นระเบียบวินยั,ความสะอาดของบา้นเมือง
และคน มีค่าเฉล่ีย 4.58 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2.) ความน่าสนใจของประวติั ศาสตร์มีค่าเฉล่ีย 4.39 
และ (3.) วฒันธรรมเอกลกัษณ์การบริโภคอาหารมีค่าเฉล่ีย 4.30 
 4. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นด้านการบริการการท่องเทีย่ว 

 จากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 ล าดับได้แก่  (1.) ความ
สะดวกสบายของสถานท่ีท่องเท่ียว และท่ีพักมีค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (2.) ความ
ปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียวและ ท่ีพกัมีค่าเฉล่ีย 4.17 และ (3.) โรงแรมท่ีพกัมีใหเ้ลือกหลายระดบั
มีค่าเฉล่ีย 4.05 
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5. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นด้านเศรษฐกจิ 

จากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า (1.) ความผนัผวนของค่าเงินเยนมีค่าเฉล่ีย 3.69อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (2.) ค่าครองชีพไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัไทยมีค่าเฉล่ีย 3.62 และ (3.) แหล่งช้อปป้ิง
ราคาถูกมีค่าเฉล่ีย 3.53 
 6. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นด้านภูมิศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 ล าดับได้แก่  (1.) ความ
หลากหลายของฤดูกาลท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ีย 4.54 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (2.) ความหลากหลายด้าน
ภูมิศาสตร์ของธรรมชาติ (ทะเล ภูเขา น ้ าตก น ้ าแร่( มีค่าเฉล่ีย 4.47 และ (3.) สภาพภูมิอากาศเหมาะ
แก่เดินทางท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ีย 4.40 
 7. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง 

จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 ล าดบัไดแ้ก่ (1.) ความตรงต่อ
เวลาของระบบคนขนส่งสาธารณะ 4.62 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2.) มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมีค่าเฉล่ีย 
4.61 และ (3.) ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ีย 4.50 
 8. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นด้านการเมืองและกฎหมาย 

จากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ (1.) ความง่ายในการอนุมติัเขา้ประเทศ (วีซ่า( มีค่าเฉล่ีย 
4.47 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ (2.) เสถียรภาพทางการเมืองมีค่าเฉล่ีย 3.69 
 9. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  9.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในดา้นสังคม ดา้นการบริการ การท่องเท่ียวและดา้นการเมืองและ
กฎหมายไม่แตกต่างกนัและเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่นในดา้นวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นภูมิศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคม
ขนส่ง ท่ีแตกต่างกนัโดยนกัท่องเท่ียวเพศหญิง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่นในดา้นวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นภูมิศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคม
ขนส่งมากกวา่นกัท่องเท่ียวเพศชาย 
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  9.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในด้านสังคม ด้านวฒันธรรม ด้านการบริการ การท่องเท่ียวด้าน
เศรษฐกิจดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่งไม่แตกต่างกนัและอายุท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในดา้นการเมืองและกฎหมาย
แตกต่างกนัจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ดา้นการเมืองและกฎหมาย
แตกต่างกนั 2 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) อายุ 20-29 ปี กบั อายุ 30-39 ปี และ 
(2.) อาย ุ20–29 ปี กบั 40-49 ปี  
  9.3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นใน ดา้นวฒันธรรม ดา้นการบริการ การท่องเท่ียวดา้น
เศรษฐกิจและดา้นการเมืองและกฎหมายไม่แตกต่างกนัและอายุ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ การตดัสินใจ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในดา้นสังคม ดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและ
คมนาคมขนส่งแตกต่างกนัจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นสังคม 
แตกต่างกนั 1 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบั ระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีส่วนด้านภูมิศาสตร์ แตกต่างกัน  2 คู่มาจาก  Post hoc multiple 
comparison คือ (1.) ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ระดับการศึกษาปริญญาตรีและ (2.) 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบั ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร
และคมนาคมขนส่งแตกต่างกนั 2 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) ระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี กับ ระดับการศึกษาปริญญาตรีและ (2.) ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับ ระดับ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
  9.4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นใน ดา้นวฒันธรรม ดา้นการบริการ การท่องเท่ียวและ
ดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในดา้นสังคม ดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารและคมนาคมขนส่ง
และด้านการเมืองและกฎหมายแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านสังคม แตกต่างกนั 3 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) รายไดต่้อเดือนต ่า
กกว่า 20,000 บาท กับ รายได้ต่อเดือน 20,000–40,000 บาท (2.) รายได้ต่อเดือน 20,000–40,000 
บาท กับ รายได้ต่อเดือน 40,000–60,000 บาท และ(3.) รายได้ต่อเดือน 20,000–40,000 บาท กับ 
รายไดต่้อเดือนมากกว่า 60,000บาท ส่วนดา้นภูมิศาสตร์ แตกต่างกนั 2 คู่มาจาก Post hoc multiple 
comparison คือ(2.) รายได้ต่อเดือน 20,000–40,000 บาท กับ รายได้ต่อเดือน 40,000–60,000 บาท 
และ (3.) รายได้ต่อเดือน 40,000–60,000 บาท  กบั รายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาทส่วนด้าน
เทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่งแตกต่างกนั3คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ 
(1.) รายได้ต่อเดือนต ่ากกว่า 20,000 บาท กบั รายได้ต่อเดือน 40,000– 60,000 บาท (2.) รายได้ต่อ
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เดือน  20,000 – 40,000 บาท กับ รายได้ต่อเดือน 40,000– 60,000 บาท  และ(3.) รายได้ต่อเดือน 
40,000–60,000 บาท กับ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาทและด้านการเมืองและกฎหมาย
แตกต่างกนั 2 คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) รายไดต่้อเดือนต ่ากกว่า 20,000 บาท 
กับ รายได้ต่อเดือน 40,000–60,000 บาท (2.) รายได้ต่อเดือน 20,000–40,000 บาท กับ รายได้ต่อ
เดือน มากกวา่ 60,000 บาท 
  9.5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในดา้นการบริการ การท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลยี
การส่ือสารและคมนาคมขนส่งไม่แตกต่างกนัและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นภูมิศาสตร์ และดา้นการเมืองและ
กฎหมายแตกต่างกนัจากการวิเคราะห์เป็นรายคู่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ดา้นสังคม แตกต่าง
กนั5คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กบั อาชีพนกัเรียน 
นักศึกษา (2.) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ อาชีพอ่ืนๆ (3.) อาชีพผูป้ระกอบการ กับ อาชีพ
นกัเรียน นกัศึกษา  (4.) อาชีพพนกังานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กบั อาชีพอ่ืนๆ  และ (5.) อาชีพนกัศึกษา 
กบั อาชีพอ่ืนๆ ส่วนด้านวฒันธรรม แตกต่างกัน7คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กบั อาชีพผูป้ระกอบการ (2.) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กบั อาชีพ
อ่ืนๆ (3.) อาชีพผูป้ระกอบการ กบั อาชีพพนกังานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  (4.) อาชีพผูป้ระกอบการ กบั 
อาชีพนักเรียน นักศึกษา (5.) อาชีพผูป้ระกอบการ กับ อาชีพอ่ืนๆ  (6.) อาชีพพนักงานรัฐบาล 
รัฐวสิาหกิจ กบั อาชีพอ่ืนๆ  และ(7.) อาชีพนกัศึกษา กบั อาชีพอ่ืนๆ ส่วนดา้นภูมิศาสตร์ แตกต่างกนั
6คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ (1.) อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน กบั อาชีพพนักงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ (2.) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กบั อาชีพอ่ืนๆ  (3.) อาชีพผูป้ระกอบการ กบั 
อาชีพพนกังานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ (4.) อาชีพผูป้ระกอบการกบั อาชีพนกัเรียนนกัศึกษา(5.) อาชีพ
พนักงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพอ่ืนๆ  และ(6.) อาชีพนักศึกษา กับ อาชีพอ่ืนๆ  และด้าน
การเมืองและกฎหมายแตกต่างกนั4คู่มาจาก Post hoc multiple comparison คือ  (1.) อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน กบั อาชีพผูป้ระกอบการ (2.) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กบั อาชีพอ่ืนๆ  (3.) อาชีพ
พนกังานรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ กบั อาชีพอ่ืนๆ  และ(4.) อาชีพนกัศึกษา กบั อาชีพอ่ืนๆ   
  9.6 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ จ  านวนคร้ังในการไปเท่ียวญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในด้านการบริการ การท่องเท่ียวด้าน
ภูมิศาสตร์และด้านการเมืองและกฎหมายไม่แตกต่างกนั และจ านวนคร้ังในการไปเท่ียวญ่ีปุ่นท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่งท่ีแตกต่างกนัโดยนกัท่องเท่ียวท่ี
ไปเท่ียวญ่ีปุ่นจ านวน 2-5 คร้ังข้ึนไป มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นใน
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ด้านสังคม ด้านวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง 
มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวญ่ีปุ่นจ านวน 1 คร้ัง 

  9.7 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภูมิภาค Kanto ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ในด้านสังคม ดา้นวฒันธรรม ด้านการบริการ การ
ท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมืองและกฎหมาย ไม่แตกต่างกนัและภูมิภาค Kantoท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ี ปุ่น ในด้านภูมิศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง ท่ีแตกต่างกนัโดยนกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปภูมิภาค Kanto มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ในดา้นภูมิศาสตร์ และดา้นเทคโนโลยกีาร
ส่ือสารและคมนาคมขนส่ง มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไปภูมิภาค Kanto 

 ส่วนภูมิภาค Kansai ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่น ในดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นการบริการ การท่องเท่ียวดา้นภูมิศาสตร์ และดา้นการเมือง
และกฎหมาย ไม่แตกต่างกนัและภูมิภาค Kansai ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ในด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง ท่ี
แตกต่างกนัโดยนกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปภูมิภาค Kansai มีผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่น ในด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง มากกว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไปภูมิภาค Kansai 

 ส่วนภูมิภาค Hokkaidoท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่น ใน ด้านวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ ดา้นภูมิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคม
ขนส่ง และดา้นการเมืองและกฎหมาย ไม่แตกต่างกนัและภูมิภาค Hokkaido ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ในดา้นสังคม  และดา้นการบริการ การท่องเท่ียว 
ท่ีแตกต่างกันโดยนักท่องเท่ียวท่ีเคยไปภูมิภาค Hokkaido มีผลต่อการตัดสินใจเลือก เดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ในดา้นสังคม และดา้นการบริการ การท่องเท่ียว มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่
เคยไปภูมิภาค Hokkaido 

 ส่วนภูมิภาค Kyushu ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่น ใน ด้านสังคม ด้านวฒันธรรม ดา้นการบริการ การท่องเท่ียว ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นภูมิศาสตร์ 
ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารและคมนาคมขนส่ง และดา้นการเมืองและกฎหมาย ไม่แตกต่างกนั 

 และภูมิภาค Other ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 
ใน ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นการบริการ การท่องเท่ียว ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมืองและ
กฎหมาย ไม่แตกต่างกันและภูมิภาค Other ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก เดินทาง
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ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ในด้านภูมิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง  ท่ี
แตกต่างกนัโดยนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยไปภูมิภาค Other มีผลต่อการตดัสินใจเลือก เดินทางท่องเท่ียว
ประเทศญ่ี ปุ่น ในด้านภูมิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง มากกว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปภูมิภาค Other 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัท่ีได้รับในคร้ังน้ีท าให้ทราบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นสังคม เช่น ความเป็นระเบียบ
วินยัของประชากรความสะอาดของบา้นเมือง, ความซ่ือสัตย,์ ความมีน ้ าใจของคนในทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ เช่น ความผนัผวนของค่าเงิน
เยน , ค่าครองชีพท่ีไม่แพงมากเม่ือเทียบกับไทย เป็นต้น ซ่ึงจากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส าคญัปัจจยัทางดา้นสังคมมากกวา่เร่ืองเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นอ่ืน 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวด้วยการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพของท่องเท่ียวไทยให้อยูใ่นระดบัสากลมากข้ึน เช่น มีมาตรการในการควบคุมความสะอาด
ในพื้นท่ีท่องเท่ียว สนบัสนุนและพฒันาบุคคลากรท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ตลอดจนการสร้าง
คุณภาพบริการท่ีสามารถเติมเต็มความตอ้งการของนกัท่อง เท่ียวได ้เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน อนัจะส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีดี
ตามไปดว้ย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. งานวิจยัน้ีศึกษาเพียงเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้ น จึงควรมีการศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างการเดินทางไปเท่ียวในประเทศกบัการเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศ เพื่อ น า
จุดเด่นของการท่องเท่ียวต่างประเทศมาปรับปรุงจุดด้อยของการท่องเท่ียวในประเทศ เช่น การ
ส่ือสารทางการตลาดท่ียงัไม่ดีมากพอ ท าให้การท่องเท่ียวในประเทศไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 2. งานวิจยัน้ีศึกษาเพียงกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 
จึงควรมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ในประเทศ และต่างประเทศเพื่อน าข้อ มูลมา
เปรียบเทียบกบังานวิจยัในคร้ังน้ี และน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปพฒันาศกัยภาพของการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ใหส้ามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนักงานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์

จ ากดั (มหาชน( เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ากัด 

(มหาชน( จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทาง

สถิติ โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผล

การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือน 15,000-20,000 บาท 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศและรายได้มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( ใน

ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของพนักงาน บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เท

นเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, ปัจจยั, การท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 

 Objective to study the factors that influence purchase decisions online employee. BEC-

TERO 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 

 

บทน า 

 สังคมปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวฒัน์ กล่าวคือ สังคมท่ีไร้พรมแดน มนุษย ์

สามารถติดต่อส่ือสารกนัอยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ี

อุปกรณ์การส่ือสารต่างๆ รวมไปถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ จากความสะดวกสบายท่ีมนุษย์

ไดรั้บ จากเทคโนโลยีเหล่าน้ีจึงไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยวา่เทคโนโลยีเหล่าน้ีไดเ้ขา้มามีบทบาทใน

การด าเนิน ชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการศึกษา ความบนัเทิง และ

ทางดา้นธุรกิจต่างๆ จากความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วน้ีเป็นสาเหตุท าให้ระบบ

การคา้ในปัจจุบนั มีความแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตการท าการคา้จะเป็นการขายผ่านทางหน้า

ร้านเท่านั้น จึงท าให้ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง นอกจากน้ีการท าการคา้แบบเดิม ร้านคา้นั้นๆ จะเป็นท่ีรู้จกั

และสามารถเขา้ถึงได้ เพียงลูกคา้ในพื้นท่ีเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้เป็น
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ตวัช่วยในการท าธุรกิจการคา้ หรือ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Social Media ซ่ึงเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต

เป็นส่ือกลางการค้าระหว่างผูค้ ้ากับกลุ่มลูกค้า ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากมี

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเป็นการท าการคา้ท่ีไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง อีกทั้งยงัเป็นการท าการคา้ท่ีไร้ 

พรมแดน ไม่มีขีดจ ากดัของเวลาและสถานท่ี ท าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและ

รวดเร็ว ผูป้ระกอบการในประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์อย่าง Social 

Media ดงัจะเห็นไดจ้าก ร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และหลากหลายธุรกิจใน

ประเทศไทยท่ีหันมาใช้ ช่องทางอีคอมเมิร์ซในการจ าหน่ายสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

นอกจากเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปซ้ือแลว้ยงัสะดวกต่อการเลือกสรรสินคา้มากมาย

ไดอี้กดว้ย  

ทั้งน้ีการเลือกซ้ือสินคา้และบริการก็ยงัคงตอ้งอาศยัการพิจารณาจากปัจจยัในหลายๆ  ดา้นก่อนการ

เลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางส่ือออนไลน์ชนิดต่างๆ หากผูบ้ริโภคพิจารณาอย่างถ่ีถว้นและรอบคอบก็จะ

ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกใจอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดท่ี้แตกต่างกนัมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมด้านการตลาด ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใน

เลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชศึ้กษาไดแ้ก่ พนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์

เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( จ านวน 1,680 คน โดยสุ่มตวัอยา่งมาจ านวน 400 คน 
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 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วยปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2558–เมษายน 2559 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

               ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 ระดบัการศกึษา 

1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

 

 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s) 

2.1 ผลิตภณัฑ์ 

2.2 ราคา 

2.3 ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

2.4 การสง่เสริมการตลาด 

 

 

การตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ 

ของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร  

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์ 

เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( และน าไปใชใ้นการปรับปรุงช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูท่ี้สนใจธุรกิจ

ออนไลน ์

 2. ผลการศึกษาท าให้สามารถน าผลของการวจิยัไปเพิ่มพูนความรู้และประยกุตใ์ชใ้นการหา

ช่องทางการจดัจ าหน่ายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 3. ผลการศึกษาท าให้สามารถน าข้อมูลท่ีศึกษามาปรับใช้ส าหรับผูป้ระกอบการกิจการ

คา้ขายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดเ้ป็นอยา่งดี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. สินค้าออนไลน์ หมายถึง สินคา้ท่ีสามารถจบัตอ้งไดทุ้กชนิดท่ีจ าหน่ายบนโลกออนไลน์ 

โดยผา่นส่ือ Social ทุกชนิดไม่วา่จะเป็นFace book, twitter, instagram, website และอ่ืนๆโดยตอ้งใช้

อินเทอร์เน็ตในการซ้ือ-ขายเท่านั้น 

 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสร้างข้ึน เพื่อใช้เป็น

แรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้นั้น 

  2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ

มนุษย์ได้คือ ส่ิงท่ีผู ้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้

  2.2 ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่าของสินคา้กับราคาของนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดังนั้นการ

ก าหนดราคาของสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

  2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับรรยากาศ

ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของสินคา้ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน

การน าเสนอ (Channels) 
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  2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ

ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรม การซ้ือสินคา้และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

 3. การตัดสินใจ  หมายถึง กระบวนการท่ีอาศัยข้อมูลท่ีถูกต้อง สมเหตุสมผลโดยเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 

 1.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบับริษทับีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 

 1.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 1.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 1.5 แนวความคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

 1.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัโซเชียลมีเดีย 

 1.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบับริษัทบีอซีี-เทโร เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( เป็นนิติบุคคลซ่ึงเกิดจากบริษทั บีอีซี
เวิลด์ จ  ากดั (มหาชน( เข้าร่วมทุนกับไบรอนั ลินด์เซย ์มาร์การ์ โดยประกอบกิจการ และรับจา้ง
บริการ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ือประสม, จดัการแสดงหรือกิจกรรมบนัเทิง/กีฬาและบริการอ่ืนๆ อยา่งครบ
วงจร ปัจจุบันมีส านักงานใหญ่ ตั้ งอยู่ชั้ น 21-22 และ 25-28 อาคารมาลีนนท์ เลขท่ี 3199 ถนน
พระรามท่ี 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และมีค าขวญัวา่ "เช่ือมติดทุกชีวติบนัเทิง"  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 บริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( ก่อตั้งข้ึนในช่ือ บริษทั เวิลด์มีเดียซพั

พลายส์ จ  ากัด เม่ือวนัท่ี  12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2537 ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นช่ือปัจจุบัน เม่ือวนัท่ี  27 

มีนาคม พ.ศ. 2541 พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น โดยบริษทั บีอีซีเวลิด ์จ  ากดั (มหาชน( เขา้ร่วมทุน

กบัไบรอนั ลินด์เซย ์มาร์การ์ นกัธุรกิจชาวอเมริกนัเช้ือสายเมียนมาร์ ซ่ึงกิจการตั้งตน้ของบีอีซี-เทโร

ฯ คือผลิตรายการโทรทศัน์ ส าหรับแพร่ภาพทางไทยทีวีสีช่อง 3, จดัหาการแสดง/คอนเสิร์ตมาแสดง

ในประเทศไทย, จดักิจกรรมต่างๆ, ผลิตภาพยนตร์, ให้บริการผา่นส่ือช่องทางต่างๆ และร่วมทุนกบั

บริษทัอ่ืน เพื่อประกอบกิจการบนัเทิงหลายประเภท  โดยปัจจุบนับีอีซีเวิลด์ ถือหุ้นใหญ่ในบีอีซี-เท

โรฯ ท่ีร้อยละ 59.99 บริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( จ าแนกประเภทของการ

ประกอบธุรกิจ ออกเป็น 8 กลุ่มหลกั 

 1.2 แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546:24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

ส่ วนประสมการตลาดแบ่ งออก เป็นก ลุ่มได้  4 ก ลุ่ม  ดัง ท่ี รู้จักกันว่าคือ  “4 Ps” อันได้แ ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 1.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิ ริ ว รรณ  เส รี รั ตน์ แ ล ะคณ ะ  (2541: 124 – 125) อ้ าง อิ งจ าก  Kotler, Philip. (1999). 

Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer behavior) หมายถึง 

การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และ

บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ

ใชสิ้นคา้ 

 การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้

ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า

สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?( ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?( ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ือ

อย่างไร  (How?) ซ้ื อ เม่ือไร  (When?) ซ้ื อ ท่ี ไหน  (Where?) ซ้ื อและใช้บ่อยคร้ังเพี ยงใด  (How 

https://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
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often) รวมทั้งการศึกษาว่า ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท าให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความ

ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่อง

ด า ท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ

ต่างๆ  ของผู ้ซ้ื อ  แม้จะมีการตอบสนองผู ้ ซ้ื อ  (Buyer’s response) หรือการ ตัดสินใจของผู ้

ซ้ือ (Buyer’s purchase decision)  

 1.4 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 พิมลจรรย ์ นามวฒัน์ (2539( กล่าวว่า การตดัสินใจ คือ การเลือกท่ีจะกระท าการอย่างใด

อยา่งหน่ึงจากการกระท าหลายๆ ทางอยา่งท่ีน่าจะเป็นไปได ้การตดัสินใจมีความส าคญัเน่ืองจากกิจ

กรรมการบริหารทุกกิจกรรมตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจทั้งส้ิน 

 ยุดา รักไทยและธนิกานต ์มาฆะศิรินนท ์(2542( กล่าวว่า การตดัสินใจ คือ การเลือกเอาวิธี

ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวธีิปฏิบติัหลายๆ อยา่งท่ีมีอยู ่

กิบสันและอิวาน (2551( กล่าวว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการส าคัญขององค์การท่ี

ผูบ้ริหารจะตอ้งกระท าอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงไดรั้บจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรม

บุคคลและกลุ่มในองคก์าร 

 1.5 แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:41) กล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษาอาชีพ 

และรายได้ต่อเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญ และสถิติท่ีวดัได้ของ

ประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม 

วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลด้านประชากรจะ

สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์

ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 
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 1. เพศ  
 เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนันกัการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบ

ครอบเพราะในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศ มีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีท างานมากข้ึน 

 2. อายุ 
 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั

นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนตลาดได้

คน้ควา้ความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 

 3. การศึกษา  
 การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนัคนท่ีมี

การศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจ

สารได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมี

การศึกษาต่างมกัจะใชส่ื้อประเภทวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่งพอก็

จะใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ

ส่ิงพิมพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน 

 4. ลกัษณะครอบครัว 
 ในอดีตถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทาง

การตลาดโดยมาตลอดและมีความส าคญัอยา่งยิ่งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภคนกัการตลาด

จะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินคา้ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการ

พิจารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือน

เพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 

 5. รายได้การศึกษาและอาชีพ 
 รายได้การศึกษาและอาชีพเป็นตัวแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาดโดยทั่วไป

นกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ ารวยแต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่าจะเป็นตลาดท่ี

มีขนาดใหญ่ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะ

เป็นตวัช้ีความสามารถในการจ่ายสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ในขณะเดียวกนัการ

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้
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รายได้เป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตวัแปรด้าน

ประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อใหก้ าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 1.6 ข้อมูลเกีย่วกบัโซเชียลมีเดีย 

 “Social” หมายถึง สังคม ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง สังคมออนไลน์ ซ่ึงมีขนาดใหม่มากใน

ปัจจุบนั 

 ค าวา่ “Media” หมายถึง ส่ือ ซ่ึงก็คือ เน้ือหา เร่ืองราว บทความ วดีีโอ เพลง รูปภาพ เป็นตน้ 

ดังนั้ นค าว่า Social Media จึงหมายถึงส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย

ทิศทาง โดยผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเวบ็ไซตท่ี์บุคคลบนโลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์

โตต้อบกนัไดน้ัน่เอง 

 พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจาก ความต้องการของมนุษย์ หรือ คนเราท่ีต้องการ

ติดต่อส่ือสารหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนั จากเดิมเรามีเวบ็ในยุค 1.0 ซ่ึงก็คือ เวบ็ท่ีแสดงเน้ือหาอยา่งเดียว 

บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโตต้อบกนัได ้แต่เม่ือเทคโนโลยเีวบ็พฒันาเขา้สู่ยุค 2.0 ก็มีการ

พฒันาเวบ็ไซต์ท่ีเรียกว่า web application ซ่ึงก็คือ เวบ็ไซต์มีแอพพลิเคชัน่หรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีมี

การโตต้อบกบัผูใ้ชง้านมากข้ึน ผูใ้ชง้านแต่ละคนสามารถโตต้อบกนัไดผ้า่นหนา้เวบ็ 

 Social Media คือส่ือยุคใหม่ท่ีก าลงัเขา้มามีบทบาทส าคญัในทุกวงการทั้งชีวิตประจ าวนั 

และการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นส่ือท่ีนิยมใช้ส่ือสารการตลาดเพื่อการโปรโมท และท า

กิจกรรมการตลาดออนไลน์ในหลายๆ รูปแบบ แต่ส าหรับการน า social media มาใช้เป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการภายในธุรกิจยงัเป็นส่ิงมีขอ้จ ากดัและอาจจะเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามอยู ่หลายองค์กรใน

ภาครัฐและเอกชนก็ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ social media ในการท างาน บางหน่วยงานก็บล็อก

เวบ็ไซตป์ระเภท social network ต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานเล่นในเวลาท างาน เช่น facebook, 

youtube, bit torrent ฯลฯ ด้วยเหตุผลหลักๆ ทางด้าน productivity ในการท างาน, ความปลอดภยั, 

การแยง่สัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ บางทีมีการแซวกนัข าๆ ว่า หน้าท่ีของหัวหน้าท่ีเพิ่มข้ึนมาอยา่ง

หน่ึงก็คือ เขา้ไปตรวจดูในเฟซบุ๊คเพื่อท่ีจะจบัผิดลูกนอ้งวา่มีใครออนไลน์อยูบ่า้งในเวลาท างาน แต่

บางองค์กรก็ให้ความส าคัญกับการใช้ social media เป็นอย่างมาก มีการสนับสนุนให้จัดตั้ ง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเร่ือง social media ขององค์กรเลยทีเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การให้บริการลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์ของลู กค้า ส่วนการน า social media มา
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ประยุกต์ใชใ้นการท างานภายในอยา่งเป็นกิจลกัษณะนั้น ก็เห็นจะมีแต่องค์กรชั้นน าเท่านั้นท่ีมีการ

ออกนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและมีระบบการควบคุมดูแลเป็นอยา่งดี เพื่อให้พนกังานสามารถใช้ social 

network ในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีบางองคก์รก็พยายามจะหาวธีิการน า social 

media มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ แต่ก็ยงัไม่มีไอเดียวา่จะสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์กบั

การท างานอยา่งเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งไร 

 1.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทิพย์ว ัลย์ ยะพันธ์ ( 2553: 46) ได้ศึกษาปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการซ้ือขายสินค้าผ่าน

อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาคณะเศรษศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจะ

ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ สินคา้เห็นผลจริง ราคาถูกกวา่ทอ้งตลาด เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีความปลอดภยั

สูง และยนิดีคืนเงินเม่ือไม่เห็นผล รองลงมาตามล าดบั 

 ชนนิกานต ์จุลมกร (2555: บทคดัยอ่( ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ผา่นอินเตอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่า 

นิสิตให้ความส าคญักบัความหลากหลายของสินคา้เป็นสินคา้ท่ีทนัสมยั สินคา้มีคุณภาพดี มีการรับ

คืนหรือเปล่ียน ด้านราคาจะให้ความส าคัญกับสินค้าท่ีราคาถูกกว่าการซ้ือด้วยวิธีอ่ืน มีความ

หลากหลายในการช าระเงิน ดา้นสถานท่ีเป็นร้านท่ีเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง สะดวกในการสั่งซ้ือ

และมีการบริการส่งสินค้าฟรี และด้านการส่งเสริมการขายให้ความส าคัญกับการโฆษณาบน

อินเทอร์เน็ตท่ีน่าสนใจและจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัความส าคญัในระดบัมาก 

 รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556: 542( ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้
สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ความสะดวกในการ
คน้หาสินคา้และบริการ สินคา้มีให้เลือกมากมาย การมีป้ายราคาบอกชดัเจน ความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินคา้และการมีการส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลด เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสิน
ในซ้ือในระดบัความส าคญัมากและรองลงมาตามล าดบั 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ากัด 

(มหาชน( 1,680 คน โดยสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1634 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี ้

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นขอ้

ค าถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (check list) ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดจ้  านวน 4 ขอ้ 

 ส่วนที่ 2 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ของพนักงานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ากดั (มหาชน(โดยเป็นข้อ

ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 11 ระดบั (rating scale) จ านวน 4 ขอ้ใหญ่ 20 ขอ้ย่อย 

ไดแ้ก่ 

 1. ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑจ์ านวน 5 ขอ้ 

 2. ปัจจยัทางดา้นราคา จ านวน 5 ขอ้ 

 3. ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีตั้ง จ  านวน 5 ขอ้ 

 4. ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 3 สอบถามเก่ียวกบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ากัด (มหาชน( ในการท าวิจยัโดยเป็นข้อค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 11 ระดบั (rating scale) จ านวน 5 ขอ้ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปจากการวิจยักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน 

สามารถจ าแนกขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 248 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 จ  าแนกตามอายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20-30 ปี จ านวน 325 คน 

คิดเป็นร้อยละ 81.3 จ  าแนกตามระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 จ  าแนกตามรายได ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้

15,000-20,000 บาท จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 
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 2. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปจากการวิจยักลุ่มตวัอยา่ง 

จ  านวน 400 คน สามารถจ าแนกข้อมูลได้ดังน้ี พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทางด้านปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 6.38 

รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 6.1010 รองลงมาคือปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ีย 6.0850 

และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย 5.7900  

 3. สรุปผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็น

เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( การศึกษาปัจจยัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

ทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ (1) การรับรู้และความตอ้งการสินคา้มีค่าเฉล่ีย 5.81 (2( การคน้หาขอ้มูลของสินคา้มี

ค่าเฉล่ีย 6.02 (3( การเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าเดียวกันกับเว็บไซต์อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 6.06 (4(  การ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มีค่าเฉล่ีย 5.66 (5(การประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีค่าเฉล่ีย 

5.81 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเร่ืองเพศท่ีแตกต่างกันท าให้มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( ท่ี
แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเร่ืองอายุท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์ 
เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน(  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเร่ืองรายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนักงานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( 

แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์

เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( จากการวิเคราะห์เป็นรายคู่พบแตกต่างกนั 4 คู่คือ 1( พนกังานท่ีมีรายได้

ระหว่าง 15,000-20,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ แตกต่างจากพนักงานท่ีมีรายได ้

30,001-40,000 บาท 2( พนักงานท่ีมีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ แตกต่างจากพนักงานท่ีมีรายได้ 15,000-20,000 บาท 3( พนักงานท่ีมีรายได้ระหว่าง 
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30,001-40,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ แตกต่างจากพนักงานท่ีมีรายได้ 15,000-

20,000 บาท 4( พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ แตกต่าง

จากพนกังานท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ากัด 

(มหาชน( ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภณัฑ์ ทางด้านราคา 

และทางดา้นการส่งเสริมการตลาด มีลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-

เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประ

สิทธ์ซ่ึงแสดงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2( ท่ีได้จากการค านวณ 0.872 แสดงว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทางดา้นราคา มีผลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติอย่างยิ่งกบัตวัแปรตาม คือ การ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( คิด

เป็น 87.2% 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เท

โร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน( มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ

การศึกษา รายได ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์

เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 

(มหาชน( ผูว้ิจยัได้ท าวิจยัในเดือนธันวาคม2558–เมษายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์

จ ากดั (มหาชน( จ านวน 400 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อ

หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล 

ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1637 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 15,000-

20,000 บาท 

 

ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินในเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

จ ากดั (มหาชน( 

ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ด้านการตัดสินใจ 
 ผลการศึกษาปัจจยัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้พบว่า การคน้หาขอ้มูลของสินคา้มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด รองลงมาคือ การเปรียบเทียบขอ้มูลสินคา้เดียวกนักบัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ในส่วนของการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์และการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

อภิปรายผลการวจัิย 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั พบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลได้แก่ เพศ และรายได้ท่ีแตกต่างกันจะส่งผลให้ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ อายุและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะ

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีวา่ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินในเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินในเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ ยกเวน้ปัจจยัดา้นการจดั

จ าหน่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของพนกังานบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็น

เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน( 



 การประชุมผลงานการวจิยัและวชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  19 พฤษภาคม 2559 

1638 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบกิจการควรค านึงถึง
ผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคุณภาพก่อนน ามาจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางด้านราคา การก าหนดราคาของสินคา้ออนไลน์ ผู ้
ประกอบกิจการควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ และไม่สูงจนเกินไป เพราะจะเป็นส่วน
หน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย 
 3. จากการศึกษาพบว่า ในยุค ปั จจุบันการเปิ ด ร้านค้าออนไลน์ เป็นจ านวนมาก 
ผูป้ระกอบการควรสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพราะลูกคา้คือหัวใจของการสร้างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการสร้างตลาดต่อไปในอนาคต 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ผูว้ิจยัควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัให้ครอบคลุมมากกข้ึนจาก4P’s มาเป็น 7P’s เพื่อให้ทราบ
ถึงปัจจยัเชิงลึกท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพื่อเป็นขอ้มูลหลากหลายดา้นประกอบกนั 
 2. ผูว้ิจยัควรมีการศึกษากลุ่มประชากรท่ีหลากหลาย โดยขยายขอบเขตการศึกษาด้าน
ประชากรศาสตร์ให้กวา้งมากข้ึน เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ประชากรส่วนใหญ่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวจิยัเป็นอยา่งยิง่ 
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