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54602754: สาขาวิชาการประกอบการ
คาํสําคญั: พฤติกรรม / ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด / ความพึงพอใจ / เครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

สุเมธ พงษเ์ภตรา : การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ประสพชยั พสุนนท.์ 75 หนา้.

วิจยันี� มีวตัถุประสงคคื์อ 1.เพื�อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
ของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร 2.เพื�อศึกษาปัจจยัปัจจยัที�ส่งผลต่อการเลือก
ซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที�
ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ กลุ่มลูกคา้ที�ใช้เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง 
จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก จากรายชื�อลูกคา้ที�ใช้
เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ผลการพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานที�ตั�งของกิจการในกรุงเทพมหานคร มีรูปแบบในการใช้งานแบบ
ประกอบการขายเพื�อการพาณิชย์ เป็นประเภทนิติบุคคลแบบเจา้ของคนเดียว มีลกัษณะธุรกิจกิจการ
แบบธุรกิจบริการ มีระยะเวลาดาํเนินกิจการ 4-6 ปี  มีจาํนวนพนกังาน/ลูกจา้ง 1-10 คน รายไดข้อง
กิจการต่อเดือนตํ�ากวา่ 50,000-300,000 บาท ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบวา่ โดยภาพรวมมีผล
ต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.84) ขอ้มูลเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อ พบวา่ โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.84) โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้เครื�องบนัทึกการ
เก็บเงินโดยชาํระเงินแบบเงินสด ใชย้ี�ห้อของเครื�องบนัทึกการเก็บเงินแบบโปรแกรม MASS SHOP
มีสาเหตุการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินเพราะสะดวกรวดเร็วในการทาํงาน ใช้แหล่งขอ้มูลที�ใช้
ประกอบการซื�อจากพนกังานขาย มีปัจจยัที�ใชป้ระกอบการเลือกซื�อจากผลิตภณัฑ์สินคา้ และปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�อง
บนัทึกการเก็บเงิน พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการ เพศ ดา้นการ
จดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05
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The objectives of this research were to study of behavior and marketing factors 
affecting satisfaction to buy cash register machines of Mass O.A. Trading Co.,Ltd. The 
sample used in this study is 400 customers who use cash register machines using by a
convenience sample. From a list of customers who use the cash register machines.

Results of this study finds that the sample were mostly female, age between 31-40 
; earned Bachelor Degree ; location of the business in Bangkok ; patterns in the use of 
commercial sales ; is the sole owner of the entity ; A business entity, business service 
Operation for a period of 4-6 years ; the number of employees per month 1-10 the income of 
the business under 50,000  to 300,000 THB. Marketing factors that affect the overall buying 
level (mean 3.84) data about satisfaction in buying the overall satisfaction level (mean 3.84) 
by using the majority of the bill by cash payment. Make use of the device MASS SHOP 
collection program motivated me to buy the collection because it is easy to work. The sources 
used for the purchase of a salesperson. Factors used for the purchase of products and
demographic factors and the marketing mix affects satisfaction in buying the machine found 
the Physical Evidence, Products, Gender, Process, Place and Promotion are statistically 
significant at the .05 level.
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กติติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบบันี�  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที�
ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ประสพชัย พสุนนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์ และ ท่าน
อาจารย์ ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ ที�ได้สละเวลาให้คาํแนะนํา ข้อคิดเห็น ถึงประเด็นต่าง ๆ ใน
การศึกษาและชี�แนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ�มเติม และไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ข 
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั�งการแกไ้ขงานให้
สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านที�ได้ประสิทธิ� ประสาทวิชาความรู้ เพื�อเป็น
พื�นฐานในการวิจยั ครั� งนี� เป็นอยา่งดียิ�ง

ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที�มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ
เจา้หนา้ที� MBA ทุกท่านที�ให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอบคุณเจา้หน้าที�
ห้องสมุด ซึ� งเป็นแหล่งขอ้มูลที�สําคญัในการเรียนและทาํงานวิจยัฉบบันี� ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทุก
ท่านและที�มิอาจกล่าวนามไดท้ั�งหมด ณ ที�นี� ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจที�ไดรั้บจาก
ครอบครัวตลอดจนเพื�อน ๆ จนทาํให้งานวิจยัฉบบันี� เสร็จสมบูรณ์ลงได้

สุดทา้ยนี� หากงานวิจยัฉบบันี�จะก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูที้�มีความสนใจในการสร้างตรา
สินค้าเช่นเดียวกันกับผูว้ิจ ัย นับเป็นความปิติอย่างยิ�งที�ได้ทาํงานวิจัยฉบับนี� ขึ� นและหากมี
ขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว้ ณ ที�นี�
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