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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ท่ีนอน ของผูบริโภค  และ

เพื่อใหทราบความตองการในการเลือกซ้ือ ท่ีนอนแตละประเภท  กลุมตัวอยางคือ ลูกคาของบริษัท 

เพชรฑิฆัมพร จํากัด ท่ีมาซ้ือท่ีนอน และอยูในวัยทํางาน อายุตั้งแต 20-59 ป จํานวน 400 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ  

คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ในการวัดขอมูลดานประชากรศาสตร ขอมูลดานพฤติกรรม 

และขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด การทดสอบสมมติฐานใชวิธีการทดสอบ โดยใช

วิธีการคาสถิติที  (t-test) การวิเคระหความแปรปรวน ( ANOVA) และการวิเคราะหสพสัมพันธวิธี  

Contingency Coefficient โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวา ลูกคาสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 25 - 29 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เปนกลุมแมบาน สถานภาพสมรส มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท ประเภทท่ี

พักอาศัยเปนหองเชาหรือ อพารทเมนต และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือ

ท่ีนอนเพื่อใชเอง ปจจัยในการเลือกซ้ือท่ีนอนอยูใกลสถานท่ีพักอาศัย บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ของลูกคาคือ บุคคลในครอบครัว งบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีนอนอยูท่ีราคาระหวาง 3,001 – 4,000 

บาท ประเภทท่ีนอนท่ีตองการท่ีสุด คือ ท่ีนอนสปริงแบบออฟเซ็ท ลูกคาใหระดับความสําคัญในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

กระบวนการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพนอยท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะดานประชากรศาตร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 

รายได อายุ อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ราคาไมแตกตางกัน และประเภทท่ีนอน มีความสัมพันธกับประเภทท่ีพักอาศัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 



ง 

กติติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ีเนื่องจากผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส

เปนอยางดีจากหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษา คือ อาจารยประพล เปรมทองสุข ในการ

แนะนํา ตรวจแกไข ใหขอเสนอแนะ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง

ในความกรุณาของอาจารยเปนอยางยิ่ง และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบพระคุณเหลาคณาจารยคณะวิทยาการจัดการทุกทาน ท่ีคอยประสิทธ์ิประสาท

วิชาความรูแขนงตางๆ ใหผูวิจัยในระหวางการศึกษาอยูในสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ ท่ีชวยใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนตอการศึกษาคร้ังนี้

เปนอยางยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณความอนุเคราะหขอมูลอันมีคา จาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ทําให

วิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงตามท่ีตั้งเปาหมายไว  

 ขอขอบพระคุณ คุณบงกช มีหิรัญ กรรมการผูจัดการ บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด  ท่ีได

กรุณาใหแนวคิด ขอแนะนําหลายประการ ทําใหงานวิจัยฉบับนี้ สมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ และครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจ และคอยใหความชวยเหลือตลอด

ระยะเวลาในการทําวิจัยคร้ังนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 ท่ีสําคัญท่ีสุด ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล

อยางเต็มท่ีอยางเปนกัลยาณมิตร ทําใหงานวิจัยคร้ังนี้ สําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

 และขอขอบคุณผูใหความชวยเหลืออีกหลายทานซึงไมสามารถกลาวนามในท่ีนี้ไดหมด 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การนอนมีความสําคัญอยางมากสําหรับมนุษย เพราะเปนความตองการข้ันพื้นฐานของ

รางกาย (Physical Needs) ตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (A.H. Maslow 1954, อางถึงใน ธงชัย 

สันติวงษ 2549 : 83) 

 จีเอ็นซี ลีฟเวล  (2552) ระบุวา การนอนหลับเปนชวงเวลาท่ีคนเราใชมากท่ีสุด ซ่ึง

ยาวนานถึง 6 - 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือเทากับ 1 ใน 3 ของชีวิตคนเรา หากพักผอนไมเพียงพอ จะมีผล

ตอสมาธิ การตัดสินใจ และทําใหอารมณแปรปรวน รางกายออนลา ซ่ึงจะสงผลเสียตอคุณภาพชีวิต

และคุณภาพการทํางานได นอกจากการนอนอยางเพียงพอแลวการนอนอยางมีคุณภาพก็สําคัญ 

พบวา ทาทางในการนอนมีผลตอสุขภาพไดเชนเดียวกัน เพราะการนอนท่ีผิดสุขลักษณะอาจทําให

เกิดการปวดหลัง ปวดเม่ือยตามรางกาย และเปนสาเหตุของการพักผอนไมเพียงพอ  

 นอกเหนือจากทาทางในการนอน การเลือกใชท่ีนอนก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน 

เนื่องจากสวนขามีลักษณะโคง  และสวนหลังมีลักษณะโคงเปนรูปตัว S ซ่ึงจะทําใหเกิดชองวาง

ระหวางท่ีนอนกับสวนของรางกาย หากท่ีนอนมีความแข็งจนเกินไปอาจรองรับสวนของกลามเนื้อ

ไมไดครบทุกสวน ทําใหกลามเนื้อเกิดการเกร็งโดยไมรูตัว การเลือกท่ีนอนท่ีมีคุณภาพ  และ

มาตรฐานนั้นก็เปนส่ิงท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยสงเสริมการพักผอนใหมีคุณภาพ เพราะการนอนหลับเปน

การพักผอนท่ีดีท่ีสุด เปนชวงเวลาท่ีรางกายไดผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาจากการทํางาน 

 ท่ีนอนจัดเปนสินคาอุปโภคประเภทผลิตภัณฑเคหะส่ิงทอในชวงระยะเวลา 10 ป               

ท่ีผานมา  ตลาดท่ีนอนของไทยมีอัตราการขยายตัวสูงมาก มูลคาตลาดในป 2549 มีมูลคาถึง 4,000 

ลานบาท เนื่องจากผูบริโภคหันมาใหความสําคัญเร่ืองสุขอนามัย  และสุขภาพรางกาย  ท้ังภายใน  

และภายนอกมากข้ึน สงผลตอความตองการท่ีนอนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ท้ังนี้นอกจากจะใหความสุข

ในการพักผอนแลว ยังชวยบําบัดรางกายผูบริโภคอีกทางหนึ่ง จึงทําใหการแขงขันของตลาดท่ีนอน

ในประเทศไทยมีการแขงขันอยางรุนแรงโดยใชกลยุทธราคา และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนสวน

หนึ่งของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) (จิตสุภา อัมพรชูกิจ 2550, อางจาก 

กระทรวงพาณิชย 2550) 
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เนื่องจากการแขงขันอยางรุนแรงของตลาดท่ีนอนในประเทศไทย จึงทําใหผู วิจัย

มีความสนใจที่จะศึกษา ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอน 

กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด เพื่อใหทราบถึงความตองการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภคของ

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด และเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด           

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจของผูบริโภค 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค 

3. เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือท่ีนอน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย  เพศ ระดับการศึกษา รายได อายุ 

อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลใหระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

2. ประเภทท่ีนอน มีความสัมพันธกับประเภทท่ีพักอาศัย 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอน กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร  

จํากัด กําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1. ดานประชากร ประชาชนวัยทํางานมีอายุตั้งแต 20-59 ป ท่ีมาซ้ือท่ีนอนจาก 

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

2. ดานเนื้อหา ประกอบดวย พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค และสวน 

ประสมทางการตลาด 7P’s (Marketing Mix) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย                  

การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  (ชัยสมพล             

ชาวประเสริฐ 2549 : 63 - 81) 

3. ดานสถานท่ี พื้นท่ีท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด จังหวัด 

สมุทรสาคร 

4. ดานระยะเวลา ระยะเวลาของโครงการวิจัยใชเวลาในการทําการศึกษาวิจัยท้ังส้ิน  

3 เดือน (ตั้งแต เดือนมีนาคม 2553 – เดือนพฤษภาคม 2553)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

พฤติกรรมการซ้ือ (Buying Behavior) คือ ลักษณะอาการของผูบริโภคในการตัดสินใจ 

ซ้ือสินคาแตละชนิด (สุปญญา ไชยชาญ 2543) 

ผูบริโภค หมายถึง บุคคลตางๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ และเต็มใจในการซ้ือ (Willingness  

to Buy) สินคาหรือบริการเพื่อใชประโยชนสวนตัว ขายตอ หรือใชในการผลิตอีกดวย (อดุลย จาตุรงคกุล 

และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 6) โดยกลุมผูบริโภคในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรท้ังเพศชายและเพศหญิง

ท่ีอยูในวัยทํางาน มีอายุตั้งแต 20 - 59 ป ท่ีมาซ้ือท่ีนอนจากบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

ลูกคา หมายถึง บุคคลบางคนผูซ้ือสินคาและบริการเฉพาะจากรานคาใดรานคาหนึ่ง  

หรือเฉพาะจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 8) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงความตองการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

2. ทราบพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค 

3. ทราบระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือท่ีนอน 

4. เปนแนวทางในการปรับปรุง บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด เพื่อใหสอดคลองกับความ 

ตองการของผูบริโภค 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในบทนี้ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ กับ การวิจัย เร่ือง”              

ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ การเลือกซ้ือ ท่ีนอน ของผูบริโภค กรณีศึกษา :   

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด” โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับท่ีนอน  

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบริโภค  

 สวนท่ี 3 สวนประสมทางการตลาด 7 P’s (Marketing Mix)  

 สวนท่ี 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัทีน่อน 

ประเภทของทีน่อน ท่ีนอนสามารถแบงออกไดหลายประเภท เชน (มารเก็ทเทียร 2552) 

 1. ท่ีนอนใยมะพราว  ทําจากเสนใยมะพราว  สามารถแบงคุณภาพของใยมะพราว

ออกเปน 2 ระดับคือ ใยมะพราวมคุณภาพต่ํา มีลักษณะเปนปุมปมขรุขระ มีเศษกาบใยปะปนอยู  

ความยาวเสนใยไมแนนอน เสนใยคุณภาพต่ํา มีช่ือในภาษาอังกฤษคือ Bristle Fiber แปลวา เสนใยท่ี

ขรุขระ ใยมะพราวคุณภาพสูง มีลักษณะเปนเสนใยเรียบเสมอ ความยาวเสนใยประมาณ 2 - 10 

เซนติเมตร  เสนใยชนิดนี้ มีช่ือในภาษาอังกฤษคือ Mattress Fiber แปลวา เสนใยสําหรับทําท่ีนอน  

แมวาจะมีการนําใยมะพราวไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย  แตกวา 90% ของอุตสาหกรรมใย

มะพราวในประเทศไทยคือ การนําใยมะพราวมาใชเปนวัตถุดิบหลักในสินคาประเภทท่ีนอนเพื่อ

สุขภาพ เชน เตียงนอนของโรงพยาบาล และท่ีนอนเพื่อผูท่ีมีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง  ซ่ึง

เปนสาเหตุของอาการปวดหลัง 

 คุณสมบัติหลักของท่ีนอนใยมะพราวท่ีสามารถรักษา  และบรรเทาอาการปวดหลังคือ                       

ท่ีนอนท่ีผลิตดวยใยมะพราวลวนจะมีความหนาแนนสูง  จึงไมจมลงตามน้ําหนักตัว แตยังคงความ

นุมนวลและสอดรับกับสรีระของผูนอนไดเปนอยางดี  แมจะผานการใชงานท่ียาวนานท่ีนอนใย

มะพราวก็ยังคงรูป ไมยุบตัว เหมือนกับท่ีนอนประเภทอ่ืน และเนื่องจากท่ีนอนใยมะพราว มีโครงสราง
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ของเสนใยธรรมชาติท่ีสานกันอยูอยางหนาแนน และไมเปนระเบียบ จึงทําใหเกิดชองวางขนาดเล็ก

ระหวางเสนใยจํานวนมหาศาล ชองวางเล็ก  ๆ เหลานี้เปนสาเหตุใหท่ีนอนใยมะพราวมีคุณสมบัติใน

การหมุนเวียนถายเทอากาศสูง ทําใหสามารถระบายความรอนในสภาพอากาศรอนไดอยางดีเยี่ยม ท่ี

นอนใยมะพราวจึงเปนท่ีนอน ท่ีเหมาะสําหรับประเทศท่ีมีภูมิอากาศรอนเชนประเทศไทย (วิคตอร่ี 

อินดัสเตรียล 2552) 

 2. ท่ีนอนแบบสปริง ( Spring) แบบแยกจากเตียง ท่ีนอนแบบนี้จะชวยกระจายรองรับ

น้ําหนักตัวไดอยางสมดุล ทําใหน้ําหนักตัวไปกดทับไปท่ีจุดใดจุดหนึ่งของรางกาย เพราะเปนท่ีนอน

ท่ีมีความยืดหยุนสูง ท่ีนอนสปริงแบงไดอีกหลายประเภท ไดแก  

 2.1 ท่ีนอนสปริงแบบ Offset สปริงแบบออฟเซ็ท (Offset) เปนการพัฒนามาจากแบบ

บอนแนลล มีความแข็งแรงกวา เพราะหัวสปริงมีขอบส่ีเหล่ียมทําใหยึดสปริงไดแข็งแรง  และไมมี

เสียงเสียดสีของสปริง  แตจุดออนคือ มีความแข็งกระดาง ไมยืดหยุนตอการรองรับน้ําหนักรางกาย

ของผูนอน  เวลาสปริงรับแรงกดจะดึงสปริงรอบๆ  ทําใหรบกวนคนนอนขางๆ เวลาขยับตัว  เปน

สปริงชนิดท่ีนิยมใชมากท่ีสุด สวนสปริงแบบออฟเซ็ทปลายเปด  (Open Offset) เปนการพัฒนาตอ

จากออฟเซ็ทยึดไดแนนแตปลอยใหขยับตัวยืดหยุนไดมากกวาสามารถลดความกระดาง  และมีความ

ยืดหยุนตอการรองรับน้ําหนักไดดี 

 2.2 ท่ีนอนสปริงแบบพอกเก็ตสปริง (Pocket Spring) เปนสปริงแบบสวมในถุงผา จะผูก

ในถุงผาเปนลูกๆ ติดๆ กัน ทําใหสปริงแตละลูกสามารถยืดหรือหดไดอยางเปนอิสระตอกัน ไมมีปญหา

เวลาคนนอนขางๆ พลิกตัว มีความยืดหยุนในการรองรับน้ําหนัก รวมท้ังโคงเวาสอดรับกับสรีระรางกาย

ไดดี สปริงชนิดนี้จึงมีราคาแพง เนื่องจากตนทุนการผลิตท่ีสูงจากถุงผาท่ีหุม และเสนลวดทําสปริงตอง

มีคุณภาพสูงจึงจะมีอายุการใชงานยาวนาน (เอกชัย ตรีวัฒนาวงศ 2552) 

3. ท่ีนอนยางพาราลวน ดวยคุณสมบัติท่ีโดดเดนของ100% Natural Latex Foam จึง 

สามารถนํามาใชงานในหองนอนดวยคุณสมบัติท่ีโดดเดน คือ  เหนียว นุมและยืดหยุนตัวไดดี         

ไมยุบตัว เม่ือใชงานไปนานๆ ทนทาน ระบายอากาศไดดีเพราะมีรูระบายอากาศ นอนแลวเย็นสบาย 

ไมอับช้ืน สวนผสมจากธรรมชาติ ไมทําใหเกิดการแพ หรือสลายตัว ไมทําใหเกิดฝุนละอองเม่ือใช

งานนานๆ ปองกันการเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย และไรฝุนเหมาะสําหรับผูท่ีเปนโรคภูมิแพ  

4. ท่ีนอนสปริงแบบพื้นไม (Wooden-base Spring) ท่ีนอนแบบนี้จะมีกรอบรับน้ําหนัก 

ในตัว เพราะฉะนั้นไมจําเปนตองใชวางบนเตียงท่ีมีขอบ เพราะฉะนั้นถาใชท่ีนอนแบบนี้แคติดตั้ง 

ขาเตียง แผนรองนอนเพื่อความสบาย ก็ไดเตียงนอนท่ีสมบูรณแลว 

5. ท่ีนอนแบบมีฐานรอง (Mattress Bases) เปนท่ีนอนท่ีมาพรอมกับท่ีนอนสปริง และ 
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เตียงท่ีเปนฐานรองท่ีสามารถประกอบ หรือแยกช้ินออกจากกันไดงาย และยังใหความรูสึกหรูหรา

เหมือนเตียงนอนของบุคคลสําคัญไดดวย 

6. ท่ีนอน Memory Form Visco-elastic Memory Foam คือส่ิงท่ีดีเยี่ยมท่ีถูกพัฒนา  

สําหรับโครงการอวกาศขององคการ NASA เพื่อใชลดแรงดันท่ีกระทําตอรางกายของนักบินอวกาศ

เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ขณะทยานสูอวกาศ หลักการทํางานของ Visco-elastic Memory 

Foam คือ ปรับสภาพรูปทรงตามสภาพแรงกดทับและอุณภูมิของรางกาย Memory Foam มีความ

หนาแนนมากกวา 5 เทาของฟองน้ําท่ัวๆ ไป ซ่ึงสามารถรองรับรางกาย และปรับสภาพรูปรางอยาง

ตอเนื่อง อีกท้ังยังตอบสนองตออุณหภูมิของรางกายดวยความยืดหยุนทําใหสามารถนอนหลับสนิท 

โดยปราศจากการพลิกตัวไปมา และชวยผอนคลายท่ัวรางกาย Memory Foam ไดรับการยอมรับ 

และแนะนําใหใชจากแพทยท่ัวโลก กลายเปนอุปกรณท่ีดีเยี่ยมสําหรับผูท่ีตองการบําบัด  และรักษา

อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อตลอดจนลดความเจ็บปวด  และชวยปองกันความปวดไดอยางสมบูรณ

แบบภายหลังการผาตัด รวมถึงกรณีอ่ืนๆ ทําใหคุณไมตองกังวลใจในการนอนอยูบนเตียงเปน

เวลานานๆ 

7. ท่ีนอนแบบโฟม  และยาง ( Foam and Latex) ท่ีนอนแบบนี้ใหสัมผัสการรองรับ  

ท่ีแนนหนา ขณะเดียวกันก็ใหความรูสึกนุม และยืดหยุน นอกจากนี้ยังนําเอาวัตถุดิบตางชนิดกันมา

ประยุกตใชดวยกัน เพื่อการรองรับการนอนท่ีสบายมากยิ่งข้ึน เชน 

• ท่ีนอนยางพาราทอป ตรงกลางเปน Spring แบบ Offset 

• ท่ีนอนยางพาราทอป ตรงกลางเปน Spring แบบ Pocket Spring 

• ท่ีนอนยางพาราทอป ตรงกลางเปน Polyester (โฟมอัด) 

 

ความหมายของผู้บริโภค 

 ผูบริโภค (Consumer) คือ บุคคลตางๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ ( Ability to Buy) 

หรือทุกคนท่ีมีเงิน ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซ้ือ ( Willingness to Buy) สินคาหรือบริการ

ดวย ลักษณะอ่ืนๆ ของผูบริโภคก็คือผูบริโภคบางคนซ้ือสินคาไปเพื่อใชประโยชนสวนตัว  และใน

ขณะเดียวกันยังมีผูบริโภคอีกคนซ้ือไปเพื่อขายตอหรือใชในการผลิตอีกดวย (อดุลย จาตุรงคกุล และ 

ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 6) 

 ผูบริโภค (Consumer) เปนคําท่ีใชท่ัวไปมากกวา หมายถึง “บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีเกี่ยวของ

กับกิจกรรมอันใดอันหนึ่งของพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก  กิจกรรมทางกายภาพท่ีเกี่ยวกับการ

ประเมิน การไดมา การใช หรือการจับจายใชสอยซ่ึงสินคา และบริการ” ( ศุภร เสรีรัตน 2545, อาง

จาก Loudon and Bitta 1988 : 8) 
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 ผูบริโภค ( Consumer) คือ บุคคลท่ีเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการบริโภค หรือผูใช

สินคาหรือบริการทายสุด (Ultimate Users) ของกระบวนการผลิต และแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน 

อาจจะเปนผูท่ีมีบทบาทครบทุกดานในเร่ืองของพฤติกรรมผูบริโภค หรือมีบางบทบาท เชน            

ผูตองการใช ผูแสวงหา หรือผูจายเงินซ้ือ (สุภาภรณ พลนิกร 2548 : 5) 

 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 มีการนิยาม  และแบงประเภทของผูบริโภคออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือ 

ผูบริโภคท่ีเปนบุคคล ( Individual) ท่ีซ้ือสินคา หรือบริการเพื่อการใชสวนตัว หรือใชในครัวเรือน 

(Households) ซ่ึงสินคา ( Goods) หรือบริการ (Services) ท่ีใชในกลุมผูบริโภคประเภทนี้เรียกวา 

ผลิตภัณฑข้ันสุดทาย หรือผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค (Final Products or Consumer Products) และ

ประเภทท่ีสองคือ ผูบริโภคท่ีเปนองคการหรือหนวยงานท่ีซ้ือสินคา และบริการเพื่อเปนปจจัยนําเขา 

(Input) ในการผลิตสินคาหรือบริการข้ันสุดทายอีกทีหนึ่ง สินคาและบริการท่ีบริษัทเหลานี้ซ้ือจะ

เรียกวา สินคาหรือผลิตภัณฑผูผลิต / อุตสาหกรรม (Intermediate Products or Producer Products) 

 ในขณะท่ีรูปแบบและรสนิยมของผลิตภัณฑจะมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคท่ีเปนบุคคลคอนขางมาก แตกลับมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีเปนองคกร

ธุรกิจนอยกวา แตจะมุงเนนท่ีราคาและคุณภาพมากกวาผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภคคนสุดทาย          

(ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 14) 

 ผูบริโภคจะเปนผูกําหนดรูปลักษณ ( Feature) และคุณประโยชน ( Benefit) ของสินคา

หรือบริการ (Goods and Services) ท่ีนักการตลาดตองทําการวิเคราะหวาควรจะใหสินคาหรือบริการ

มีรูปรางลักษณะแบบใด ราคาเทาไร ตองจัดจําหนายท่ีใด และตองทําการสงเสริมอยางไรใหตรงกับ

ความตองการ ความสามารถในการซ้ือ และพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องผูบริโภคในปจจุบันมี

อิสระในการเลือกซ้ือมากข้ึน (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 17) 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “การกระทําตางๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงโดยตรงกับการจัดหา

ใหไดมาซ่ึงการบริโภค และการจับจายใชสอยซ่ึงสินคาและบริการ รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจท่ี

เกิดข้ึนท้ังกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย”  (Engle, Blackwell and Miniard 1990 : 3, อางถึงใน 

ศุภร เสรีรัตน 2545 : 6) 

 สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (America Marketing Association หรือ AMA) ให

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา “การกระทําซ่ึงสงผลตอกันและกันตลอดเวลาของความรู ความ

เขาใจ พฤติกรรมและเหตุการณภายใตส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยไดกระทําข้ึนในเร่ืองของการแลกเปล่ียน

สําหรับการดําเนินชีวิตมนุษย” (Peter and Olsen 1990 : 5, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 6) 
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 พฤติกรรมผูบริโภคนั้นอาจใหคําจํากัดความไดวาเปน “กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลกระทํา

เม่ือไดรับ บริโภคสินคา และบริการรวมไปถึงการขจัดสินคาหรือบริการหลังการบริโภคดวย - 

Activities people undertake when obtain, consuming and disposing of products and services” 

(Roger D. Blackwell และคณะ 2001 : 6, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 5) 

 

ประเภทของผู้บริโภคในตลาด (Type of consumers in market) 

 อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550  : 9) กลาววา ผูซ้ือสินคาสามารถแบง

ออกเปนประเภทไดหลายลักษณะ บางประเภทของผูซ้ือจะมีอยูในพฤติกรรมผูบริโภคแตบาง

ประเภทไมมี ดังนั้นการรูถึงความแตกตางของประเภทของผูบริโภคสามารถใหประโยชนตอการ

นําไปใชในลักษณะท่ีแตกตางกันได ในท่ีนี้เราตองการช้ีใหเห็นถึงประเภทตางๆ ของผูบริโภคท่ีการ

จําแนกออกไดหลายลักษณะ และความสําคัญของประเภทผูบริโภคท่ีมีผลตอนักการตลาด ตลอดจน

บทบาทของบุคคลท่ีเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ การจําแนกประเภทของผูบริโภค สามารถจัด

กลุมไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1. ผูบริโภคเพื่อสวนตัวกับผูบริโภคท่ีเปนองดการ 

2. ผูบริโภคท่ีมีศักยภาพกับผูบริโภคท่ีแทจริง 

3. ผูบริโภคท่ีเปนครัวเรือนกับผูบริโภคท่ีเปนอุตสาหกรรม 

4. ลูกคากับผูบริโภค/ผูบริโภคคนสุดทายกับผูใชทางอุตสาหกรรม / ผูคาดหวัง  

โดยมีรายละเอียดแตละกลุมดังนี้ 

 

 ผู้บริโภคเพือ่ส่วนตัวกบัผู้บริโภคทีเ่ป็นองค์การ ( Personal Consumers versus 

Organizational Consumers) คําวาผูบริโภคในกรณีนี้มักจะใชบอยสําหรับการอธิบายใหเห็นถึง

ลักษณะการบริโภคท่ีมีความแตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ การบริโภคสวนบุคคลท่ีเราเรียกผูบริโภค

แบบนี้วา ผูบริโภคเพื่อสวนตัว และการบริโภคขององคการท่ีเราเรียกผูบริโภคนี้วา ผูบริโภคท่ีเปน

องคการ 

ผูบริโภคเพื่อสวนตัว ( Personal Consumers) คือ “บุคคลผูซ้ือและใชบริการสําหรับการ

ใชงานสวนตัวของเขา หรือสําหรับการใชสอยภายในครัวเรือนของเขา หรือแมแตการซ้ือใหเปน

ของขวัญสําหรับเพื่อนของเขา” ( Schiffman and Kanuk 1991 : 6, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล และ 

ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 10) ในทุกกรณีท่ีกลาวมาจะเห็นวาสินคาท่ีซ้ือนั้นเปนสินคาท่ีซ้ือไปสําหรับ

การใชข้ันสุดทายของบุคคลผูใชสินคานั้นวา ผูใชคนสุดทาย ( End Users) หรือผูบริโภคคนสุดทาย 

(Ultimate Consumers) 
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ผูบริโภคท่ีเปนองคการ (Organizational Consumers) “ผูบริโภคท่ีประกอบไปดวยหนวย

ของธุรกิจท้ังท่ีแสวงหากําไร  และไมแสวงหากําไร องคการของรัฐ และสถาบันตางๆ ซ่ึงท้ังหมด

จะตองซ้ือผลิตภัณฑ เคร่ืองมือ และบริการ เพื่อใชในการดําเนินงานขององคการของตน” 

(Schiffman and Kanuk 1991 : 6, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550  : 10) 

ขยายความใหเห็นไดดังนี้ บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑตองซ้ือวัตถุดิบ และสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีตองใช

ในการผลิตผลิตภัณฑของเขา และขายผลิตภัณฑท่ีเขาผลิตไดออกไป หรือกรณีท่ีบริษัทเปนบริษัทท่ี

ขายบริการก็ตองซ้ืออุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการขายบริการของเขา เชน การใหบริการใหเชาสินคา 

เปนตน หรือกรณีหนวยงานของรัฐก็ตองซ้ือผลิตภัณฑสํานักงาน (Office Products) ท่ีจําเปนตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน เชนเดียวกับสถาบันอ่ืนๆ ท่ีตองซ้ือวัสดุท่ีเขาตองการดํารงรักษาซ่ึงการ

ดําเนินงาน และประชากรของสถาบัน 

  

ผู้บริโภคทีมี่ศักยภาพกบัผู้บริโภคทีแ่ท้จริง (Potential and Realized Consumers) 

 วิธีการท่ีใชในการจําแนกประเภทของผูบริโภคท่ีสําคัญอันหนึ่งคือ การพิจารณาในแง

ของความมีศักยภาพ หรือความแทจริงท่ีปรากฏในการซ้ือสินคา  และบริการ บุคคลคนหนึ่งอาจเปน

ผูท่ีกระทําการซ้ือ  หรือไมไดซ้ือสําหรับผลิตภัณฑ หรือตราผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ     

ดังนั้นจึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับธุรกิจท่ีจะตองทราบถึงสภานภาพของผูบริโภคในกระบวนการ

บริโภควาผูบริโภคแบบใด เราสามารถสถานภาพท่ีเปนไปได 3 ประการของผูบริโภคใน

กระบวนการบริโภค คือ 

1. ผูบริโภคท่ีไมใชผูบริโภค (Non-consumers) หมายถึง “บุคคลใดๆ ผูซ่ึงไมมีความ 

ตองการสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีอยูในปจจุบัน  และมีแนวโนมวาจะไมมีความตองการสําหรับอนาคต

อันใกลนี้ดวย” (Walters 1978 : 9, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 11)  

2. ผูบริโภคท่ีมีศักยภาพ ( Potential Consumers) หมายถึง “บุคคลใดๆ ท่ีปจจุบันยัง

ไมไดซ้ือแตเปนผูซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลบางอยางในเวลาตอมาใหซ้ือได” ( Walters 1978 : 9, อางถึง

ใน อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 11) จํานวนของผูบริโภคท่ีมีศักยภาพท่ีมีเปน

จํานวนมาก หรือมีขนาดใหญพอจะทําใหเปนตลาดท่ีมีศักยภาพสําหรับธุรกิจบางประเภทท่ีจะ

สามารถเขามาทําธุรกิจได บุคคลอาจเปนผูท่ีมีศักยภาพสําหรับผลิตภัณฑท่ัวไปบางชนิด และบุคคล

อาจเปนผูท่ีมีศักยภาพสําหรับผลิตภัณฑตราใดตราหนึ่ง หรือสําหรับรานคาใดรานคาหนึ่ง 

ผูบริโภคท่ีมีศักยภาพสามารถอธิบายใหเขาใจไดวาเกิดจากคุณสมบัติใดๆ ใน 5 ประการ

ตอไปนี้  
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1. การไมรูถึงความตองการของตน  

2. ความเขมขนของความตองการปจจุบันท่ีมีอยูมีปริมาณนอย หรือต่ํา  

3. การขาดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายอยูในทองตลาด  

4. การซ้ือจากธุรกิจท่ีเปนคูแขงขัน  

5. การขาดส่ือกลางในการซ้ือในขณะนั้น (ไมมีเงิน) ผูบริโภคท่ีมีศักยภาพเหลkนี้มี 

ความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก เพราะวาบุคคลเหลานี้สามารถใชเปนเคร่ืองแสดงถึงการเพิ่มข้ึน

ของยอดขายและการขยายตลาดของบริษัทได 

3. ผูบริโภคท่ีแทจริง (Realized Consumers) จะมีความหมายเหมือนกับคําวา ผูซ้ือ  

(Purchasers) หรือผูจายตลาด ( Shoppers) เนื่องจากเปนผูท่ีเกี่ยวของในการซ้ือสินคา  และบริการ 

กลาวไดวา เปนการซ้ือขายสินคาชนิดนั้นๆ หรือจากรานคานั้นๆ อยางสมํ่าเสมอ 

  

ผู้บริโภคทีเ่ป็นครัวเรือนกบัผู้บริโภคทีเ่ป็นอุตสาหกรรม (Household and Industrial 

Consumers) บุคคลใดก็ตามท่ีไดเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการบริโภคถือวาเปนผูบริโภคท้ังส้ิน แตผู

ซ้ือเหลานี้ยังสามารถจําแนกประเภทไดตามประเภทของตลาดท่ีเขาสังกัดอยูไดดวย ประเภทของตลาด

สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ ตลาดครัวเรือน และตลาดอุตสาหกรรม 

ตลาดครัวเรือน (Household Markets) คือ ตลาดท่ีประกอบดวยผูบริโภคท่ีซ้ือไปเพื่อการ

บริโภคสวนตัว หรือสําหรับสนองความตองการท่ีใชรวมกันภายในครอบครัว  หรือครัวเรือน เรียก

บุคคลเหลานั้นวา ผูบริโภคท่ีเปนครัวเรือน หรือผูบริโภคคนสุดทาย ( Household or Final 

Consumers) ผูบริโภคท่ีเปนครัวเรือนทําใหเกิดการเคล่ือนยายในผลิตภัณฑจากชองทางการจัด

จําหนายในแงท่ีวาจะไมมีการขายตอไปอีกโดยองคการการตลาด ผูบริโภคคนสุดทายซ้ือผลิตภัณฑ

โดยมีจุดมุงหมายเพียงส่ิงเดียวคือ การใชผลิตภัณฑนั้นเพื่อใหไดมาซ่ึงความพอใจเทานั้น 

ตลาดอุตสาหกรรม ( Industrial Markets) คือ ตลาดประกอบดวยองคการธุรกิจท่ีซ้ือ

ผลิตภัณฑเพื่อนําไปขายตอ ผลิตภัณฑท่ีโดยผูบริโภคท่ีเปนอุตสาหกรรมเพื่อขายตอจะเปน

ผลิตภัณฑท่ีเปนไปไดท้ัง 2 กรณี  

1. เปนผลิตภัณฑท่ีใชเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีจะขายออกไป 

2. เปนผลิตภัณฑท่ีนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปได 

ดังนั้น ผูบริโภคท่ีเปนอุตสาหกรรม ( Industrial Consumers) จึงไดแก องคการธุรกิจ 

ผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก (ตัวแทนทางธุรกิจ) รัฐบาล (สวนกลางและสวนทองถ่ิน) และองคการท่ีไม

แสวงหากําไร เชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล วัด มูลนิธิ เปนตน  
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ลูกค้ากบัผู้บริโภค  / ผู้บริโภคคนสุดท้ายกบัผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม  / ผู้คาดหวงั  

(Customers and Consumers / Ultimate Consumer and Industrial Users / Prospects)  

ศุภร เสรีรัตน กลาววา ลูกคากับผูบริโภค ( Customers and Consumers) สําหรับคําวา 

ลูกคา มักจะใช หมายถึง “บุคคลบางคนผูซ่ึงซ้ือสินคาและบริการเฉพาะจากรานคาใดรานคาหนึ่ง 

หรือเฉพาะจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง” สวนคําวา ผูบริโภค จะเปนคําท่ีใชท่ัวไปมากกวา หมายถึง 

“บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมอันใดอันหนึ่งของพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก  กิจกรรมทาง

กายภาพท่ีเกี่ยวกับการประเมิน การไดมา การใช หรือการจับจายใชสอยซ่ึงสินคา และบริการ” 

(2545, อางจาก Loudon and Bitta 1988 : 8) ดังนั้นคําวาลูกคาจะใชสําหรับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

ในขณะท่ีคําวาผูบริโภคเปนคําท่ีใชท่ัวไปสําหรับทุกกิจการ นอกจากนี้ คําวาผูบริโภคยังใช หมายถึง 

ผูซ้ือท่ีมีศักยภาพของสินคา และบริการท่ีไดนําเสนอสูตลาดเพื่อขาย 

ผูบริโภคคนสุดทาย ( Ultimate Consumers) หมายถึง “บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูซ่ึงกระทํา

การซ้ือโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการบริโภคของสวนบุคคลหรือครัวเรือน” (ศุภร เสรีรัตน 2545, อางจาก 

Loudon and Bitta 1988 : 9) หรือเรียกอีกช่ือวา ผูซ้ือท่ีเปนผูบริโภค ( Consumer Buyers) และเปน

กลุมผูซ้ือสวนใหญของสังคม เนื่องจากเราทุกคนคือ ผูบริโภค เพราะตางก็ซ้ือ และใชสินคาใดสินคา

หนึ่งเสมอในการดํารงชีพ ในขณะท่ีผูซ้ือทางอุตสาหกรรม ( Industrial Buyers) หรือผูซ้ือท่ีเปนชอง

ทางการจําหนาย ( Intermediate Buyers) จะเปนบุคคลท่ีมีจุดมุงหมายในการซ้ือเพื่อองคการธุรกิจ

หรือสถาบัน โดยการซ้ือสินคา  และบริการนั้นจะนําไปใชสําหรับการผลิต หรือการดําเนินงานของ

องคการ เราจึงเรียกอีกชื่อวา ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial Users) 

ผูคาดหวัง (Prospect) หมายถึง กลุมคน  หรือกลุมผูบริโภคท่ีธุรกิจจะตองการจะมุงเนน

ทําการสงเสริมการตลาดไปสูเพื่อการขายสินคา  และบริการของธุรกิจ ดังนั้นจะเห็นไดวานักการ

ตลาดตองตัดสินใจวา ใครคือผูคาดหวังสําหรับสินคา และบริการของเขา นักการตลาดบางคนเช่ือวา

ผูท่ีซ้ือสินคาเปนผูคาดหวังท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีนักการตลาดบางคนก็เช่ือวาผูใชสินคาเปนผูคาดหวังท่ี

ดีกวา แตสําหรับบางคนแลวเพื่อความไมประมาท เขาจะทุมความพยายามดานการสงเสริมการตลาด

ไปยังท้ังผูซ้ือ และผูใชสินคา  
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รูปท่ี 1 พฤติกรรมผูบริโภค 

ท่ีมา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545), 

14. 

 

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดในอนาคต 

 สุภาภรณ พลนิกร (2548  : 17 - 21) กลาววา ในการแขงขันผูบริโภคนั้น นักการตลาด

ตองเนนการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคกลุมเปาหมายอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความภักดีใน

ตรายี่หอ (Brand Loyalty) ของตน สําหรับการวางแผนการตลาดในอนาคตใหบรรลุผลสําเร็จนั้น

ตองทราบแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของผูบริโภค เชน 

1. การเคล่ือนตัวขององคประกอบอายุประชากร ( Population Age Mix Shift)

ประชากรของโลกมีการเปล่ียนแปลงตามการกระจายตัวของอายุประชาชนในแตละประเทศสําหรับ

ในทวีปเอเชีย ประเทศจีนมีประชากรอายุมากท่ีสุด กลาวคือ ในอีกประมาณ 10 กวาป ประชากรจีน

รอยละ 20 จะมีอายุ ตั้งแต 65 ปข้ึนไป อินโดนีเซียมีประชากรอายุนอยท่ีสุด  เนื่องจากกวารอยละ 40 

อทิธิพลจากตวัผู้บริโภคเอง 
วัฒนธรรม  ชนชาติ  
บุคลิกภาพ  ครอบครัว  
ขั้นตอนของวงจรชีวิต  คานิยม  
รายได  ทรัพยากรท่ีมีอยู  
ทัศนคติ  ความเห็น  
การจูงใจ  ประสบการณในอดีต  
ความรูสึก  เพื่อนรวมงาน  
ความรู  

อทิธิพลจากบริษัทห้างร้าน 
ตรายี่หอ  ลักษณะของสินคา  
การโฆษณา  การแพรคําพูด  
สงเสริมตลาด การต้ังแสดงในรานคา

ปลีกราคา  คุณภาพ  
บริการ  สิ่งแวดลอมในรานคา  
ความสะดวก โปรแกรมดึงลูกคา 
หีบหอ  สินคาท่ีมีขาย  

ผูบริโภค 

การได้รับมา 

(Obtain) 

• วิธีการท่ีเขาใชตัดสินใจวา

ตองการซื้อ 

• สินคาอ่ืนท่ีเขาพิจารณาวาจะซื้อ 

• เขาซื้อท่ีไหน 

• วิธีท่ีเขาชําระคาสินคา 

• วิธีการท่ีเขาเอาสินคากลับบาน 

การได้รับมา 

(Obtain) 

• วิธีการท่ีเขาใชสินคา 

• วิธีการเก็บสินคาในบาน 

• ใครใชสินคา 

• บริโภคมากนอยเทาใด 

• สินคาเปรียบเทียบกับความ

คาดหมายแลวเปนเชนใด 

การได้รับมา 

(Obtain) 

• ขจัดสินคาท่ีเหลือท้ิงอยางไร 

• ท้ิงไปมากนอยเทาใด 

• ขายตอหรือเปลา 

• สงไป recycle หรือเปลา 
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มีอายุระหวาง 15 - 25 ป การท่ีประชากรมีอายุแตกตางกันเชนนี้ทําใหเกิดความตองการ (Wants) 

และความจําเปน (Needs) ในผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีหลากหลาย  

2. การแตงงานชา มีบุตรชา และมีจํานวนบุตรนอยลง ครอบครัวท่ีมีบุตรจํานวน 2 คน 

หรือมากกวา 2 คนนั้นมีจํานวนนอยลงทุกวัน  ปรากฏการณนี้สงผลกระทบตอการตลาดหลายดาน เชน 

สรางโอกาสในการพัฒนาสินคาสําหรับคนโสด หรือสําหรับครอบครัวขนาดเล็ก แมวาสินคาสําหรับ

เด็กมีจํานวนลดลง แตมีคุณภาพสูงข้ึน  เนื่องจากการมีบุตรนอยทําใหผูบริโภคพิถีพิถันในการซ้ือ

สินคาใหกับบุตร เชน แชมพูสําหรับเด็ก ยาสีฟน แปรงสีฟน  เส้ือผาสําหรับเด็กวัยตางๆ นอกจาก

คุณภาพสูงข้ึนแลว บรรจุภัณฑตองสวยงามและปลอดภัยดวย รวมท้ังเปดโอกาสใหกับตลาดหนังสือ 

หรือรายการส่ือตางๆ ท่ีเกี่ยวกับวิธีการเล้ียงบุตรใหมีคุณภาพดี ซ่ึงพบวามีผูสนใจมากข้ึน 

3. ความสนใจในเร่ืองความบันเทิงมีมากข้ึน คนยุคใหมนิยมใชชีวิตหลายรูปแบบโดย

ไมไดทําทีละข้ันตอนดังเชนคนในอดีต ซ่ึงมักจะเรียนใหสําเร็จกอน แลวจึงคอยแตงงาน เม่ือทํางาน

มีเงินมากพอแลวจึงหาความบันเทิงใหกับตนเอง สวนคนรุนใหมมีความสนใจท่ีจะทํางานเพียง

เพื่อใหมีชีวิตท่ีดี (Work to Live) มิใชอยูเพื่อทํางาน (Live to Work) เหมือนคนรุนเกา จึงเปนโอกาส

สําหรับสินคาเพื่อความบันเทิงตางๆ รวมท้ังการชมภาพยนตรท่ีโรงภาพยนตร และท่ีบาน การ

รับประทานอาหารนอกบาน การออกเท่ียวหรือพักผอนในรูปแบบตางๆ ในชวงกลางคืน การ

สังสรรคภายหลังจากเลิกงานแลวของวันศุกร 

4. การบริโภคท่ีตรงขามกับคนรุนเกา เนื่องจากสถานะทางการเงินท่ีไมเพียงพอทําให

บิดามารดามุงสนใจทํางานนอกบานท้ัง 2 คน หรือบางครอบครัวมีการหยารางกัน คนรุนใหมจึงมัก

มีความรูสึกวาตนถูกทอดท้ิง  เบ่ือหนายกฎ และขอหามตางๆ ท่ีมักจะไมมีคําอธิบายวาทําไมจึงตองมี

ขอหามเหลานั้น และไมมีใครสนใจท่ีจะอธิบายวาทําไมจึงเปล่ียนไมได หรือไดเห็นการกระทําใน

ลักษณะปากวาตาขยิบของผูใหญ (หามคนอ่ืนทําไมดี แตตัวเอง และพรรคพวกทําได) จึงทําใหคน

รุนใหมมักจะไมเช่ือถือกฎระเบียบของครอบครัว และสังคม โดยมักจะทําตรงกันขามกับท่ีบิดา 

มารดา หรือผูใหญหามไว  เชน การกลับบานดึก การดื่มเบียร เท่ียวกลางคืน ขับรถขณะมึนเมา ขับข่ี

รถแขงกันบนถนนสาธารณะ เปนตน อยางไรก็ตามพฤติกรรมเหลานี้ทําใหเกิดโอกาสทางการตลาด 

เชน การตลาดสถานท่ีสําหรับเท่ียวยามคํ่าคืน การโฆษณาท่ีเนนความเปนตัวเอง เปนตน 

5. ความแตกตางดานบทบาทหนาท่ีตามเพศ (Sex Roles) นอยลง ปจจุบันนี้ความ

คาดหวังในความประพฤติ และอํานาจท่ีแตกตางกันระหวางชายกับหญิง  หรือท่ีเรียกวา บทบาทท่ี

เหมาะสมกับเพศ (Sex Roles) นั้นลดลงไปมาก ท้ังนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เชน การเปล่ียนแปลงจาก

สังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรม และสังคมขอมูลขาวสาร ทําใหการใชแรงกายมี

ความสําคัญลดลงไป และมุงเนนการใชสมองชาย และหญิงสวนใหญในปจจุบันจึงมีความสามารถ



 

 

14 

พึ่งพาตนเองไดในระดับเกือบใกลเคียงกัน และทําใหมีการบริโภคสินคา หรือบริการท่ีคลายคลึงกัน

ดวย สินคาหลายชนิดท่ีผูชายซ้ือไปไวในครัวเรือนกําลังเปล่ียนมาใหผูหญิงตัดสินใจซ้ือมากข้ึน เชน 

เคร่ืองมือซอมบานสําหรับงานเล็กนอย สวนการซ้ือสินคาในราน ซูเปอรมารเก็ตเพื่อนําไปใชใน

ครัวเรือน พบวามีผูชายทําแทนผูหญิงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยสังคมเร่ิมเห็นวาเปนเร่ืองปกติ  

6. ผูบริโภคฉลาด รอบรูมากข้ึน และความภักดีในยี่หอลดลง  ปจจุบันผูบริโภคฉลาด

รอบรูมากข้ึนเนื่องจากมีการศึกษาสูงข้ึน สัมผัสส่ือมากข้ึน และสนใจศึกษาหาความรูตลอดชีวิต 

ความรูตางๆ ท่ีผูบริโภคสนใจมีท้ังทางดานการเขาสังคม และความรูเทคนิควิชาชีพตางๆ ดวยความรู

ท่ีมากข้ึนนี้ทําใหผูบริโภคเพิ่มความสนใจในขอมูลของสินคาซ่ึงมักจะใชในการเปรียบเทียบกอน

ตัดสินใจ และใชเหตุผลมากข้ึน ตลอดจนมีความภักดีตอตรายี่หอ ( Brand Loyalty) ลดลง เช่ือ

โฆษณานอยลง และเช่ือถือขาวมากกวา ดังนั้นการโฆษณาจึงตองทําควบคูไปกับประชาสัมพันธ ใน

ปจจุบันจึงมีโฆษณาท่ีทําในรูปของขาว หรือการสัมภาษณบุคคลสําคัญ หรือออกอากาศในชวงการ

เสนอขาวประจําวัน นอกจากส่ือส่ิงพิมพ โทรทัศน และวิทยุแลว ส่ือทางอินเตอรเน็ตมีความสําคัญ

ตอคนยุคใหมมากข้ึนเร่ือยๆ นักการตลาดจึงควรมีโฆษณาทางชองทางนี้ดวยตามความเหมาะสม 

7. ผูบริโภคมีเวลานอยลง ในสภาวะปจจุบันสามี และภรรยาตองทํางานอยางเรงรีบ และ

มีความกดดันเพื่อชวยกันหารายไดจึงทําใหมีเวลาวางลดลง และสงผลใหผูบริโภคตองใชเวลาอยาง

คุมคา เชน ซ้ือของในรานคาท่ีมีสินคา หรือบริการทุกอยาง หรือเกือบทุกอยางท่ีตองการ ตองการ

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เชน การทําอาหารใหอรอยในเวลาส้ันๆ การทําผมใหสวยอยางรวดเร็ว 

ตองการอยูบานมากข้ึน ซ่ึงทําใหเกิดความตองการตอเนื่องตามมา เชน ตองการใหนําอาหารมาสงท่ี

บาน ตองการดูโทรทัศน และภาพยนตรท่ีบานมากข้ึน หากมีฐานะดีอาจมีความตองการทางโทรทัศนท่ี

มีคุณภาพสูงชนิดโฮมเธียรเตอร ดังนั้นนอกจากมีสินคา และบริการ เพื่อพรอมจําหนายแลว จะตองใช

เทคนิคของการจัดสินคาใหเดน และจัดวางในตําแหนงท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มการขายใหกับลูกคาท่ีมี

เวลานอย  เชน สินคาชนิดท่ีราคาไมแพง และผูซ้ือมักไมวางแผนกอนซ้ือควรจัดวางให อยูใกลๆ จุด

ชําระเงิน  สวนสินคาท่ีตองเดินหา และเปรียบเทียบกัน ควรจัดวางไวเปนกลุมใกลๆ กัน เปนตน 

8. ผูบริโภคสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน คนสวนมากตองการมีชีวิตท่ีปลอดโรคภัย และ

ยืนยาวโดยไมมีลักษณะของความแก ปจจุบันจึงมีการจําหนายอาหารเสริม เคร่ืองออกกําลังกาย (ใช

ท่ีบาน) ศูนยออกกําลังกาย  เคร่ืองสําอางท่ีเนนการบํารุงผิว น้ําผลไม ขาวกลอง อาหารชีวจิต ครีม

กันแดด ครีมบํารุงผิวใหสดใส  อาหารท่ีไมใสสารกันบูด อาหารสมุนไพร เคร่ืองฟอกอากาศ เคร่ือง

กรองน้ํา เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพดังกลาว 

9. นิยมทองเท่ียวมากข้ึน  การทองเท่ียวเปนท่ีนิยมท้ังคนสูงอายุ และคนหนุมสาวใน

ปจจุบัน สําหรับคนสูงอายุมักจะมีทัศนคติวา ตนไดทํางานหาเงินมามากแลว จึงถึงเวลาท่ีจะตอง
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พักผอน และเดินทางทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตางๆ ท้ังภายใน และตางประเทศ สวนคนรุนใหม

มักจะมีมุมมองวาการทองเท่ียวสามารถเพิ่มพูนประสบการณชีวิต และเปดโอกาสใหกับตนเอง 

พรอมท้ังเปนการเพิ่มเครือขาย (Connection) ของคนท่ีตนรูจักอีกดวย 

10. ตองการไดรับการยอมรับจากกลุม และตองการเปนคนสําคัญ  คนในยุคปจจุบันมี

การแขงขันกันมากข้ึนจึงทําใหสมาชิกครอบครัวมีเวลาใหกันนอยลง และสงผลใหคนจํานวนมาก

รูสึกเหงา และพยายามเขากลุมใหมากข้ึน การบริโภคผลิตภัณฑบางอยางจึงกลายเปนความจําเปน

ตอการเปนสมาชิกของกลุมนั้นๆ เชน การใชโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต การแตงกายทันสมัย หรือ

ใหตรงกับรสนิยมของกลุม การรับประทานอาหารในสถานท่ีซ่ึงกลุมสามารถใชในการสังสรรคไดดวย 

11. ตองบริการท่ีเปนเลิศ ดวยความคาดหวังท่ีสูงข้ึน และในสภาวะการแขงขันของการ

บริการตางๆ ทําใหผูบริโภคตองการบริการท่ีดีเยี่ยม และรวดเร็ว ดังนั้นผูขายจึงตองรับฟงลูกคาท้ัง

คําตอวา และคํายกยอง รวมถึงใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน มีอัธยาศัยไมตรี ตรงเวลา สราง

ความประทับใจ   ใหการยกยองนับถือลูกคาเพื่อใหรูสึกวาเปนคนสําคัญ แสวงหาเทคนิคใหมๆ ของ

การบริการท่ีดีข้ึน  มีการรับประกัน คําสัญญา รักษาคําสัญญา มีคําตอบ หรือขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา 

เนื่องจากลูกคาอาจไมใหโอกาสสําหรับการผิดพลาดคร้ังท่ีสอง 

12. ชอบทดลองสินคาและบริการใหมๆ  เม่ือผูบริโภคใชผลิตภัณฑไประยะหนึ่งแลว 

มักจะพบวาสินคานั้นมีความบกพรองอยูเสมอ จึงมีความคาดหวังวาจะไดรับส่ิงท่ีดี และใหม ความ

คาดหวังดังกลาว ทําใหวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) ส้ันลง นักการตลาดจึงตองเสนอ

นวัตกรรม (Innovations) อยูเสมอ เชน ผลิตภัณฑเกานํามาปรับปรุงใหม โดยแกไขขอบกพรอง และ

มีบริการเสริมความรูความเขาใจตางๆ เปนตน  

13. การเคล่ือนตัวของตลาดมวลชนสูตลาดแยกยอย (Shift from Mass Market to 

Micro-markets) การเปล่ียนแปลงตามท่ีกลาวมาแลว แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการตลาดท่ีเนน

สวนตลาดแยกยอย (Micro-segments) โดยนักการตลาดใชตัวแปรตางๆ ในการแบงสวนตลาด เชน 

อายุ เพศ การศึกษา วิถีชีวิต (Lifestyle) คานิยม (Values) เช้ือชาติ  เปนตน นอกจากนี้การเล่ือนตัว

ของอายุประชากร (Population Age Shift) ท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ทําใหมีการเกิด และการเส่ือม

ถอยในหลายสวนของตลาด เชน จักรเย็บผาของบริษัทซิงเกอร (Singer Company) ไดรับผลกระทบ

อยางมากจากวิถีสมัยใหม ซ่ึงครอบครัวมีขนาดเล็กลงมาก และภรรยาทํางานนอกบาน การปรับตัว

ของซิงเกอรในประเทศศรีลังกาตอการเปล่ียนแปลงดังกลาวคือ การเปล่ียนสายผลิตภัณฑ (Product 

Lines) จากจักรเย็บผาเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีใชภายในบาน เชน เฟอรนิเจอร เปนตน 
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กระบวนการซ้ือ (Buying as a Process) 

 ถาพิจารณาในเชิงลึกแลว  การซ้ือเปนเพียงข้ันตอนหนึ่งของปฏิกิริยาท่ีผูบริโภค

แสดงออกเพื่อท่ีจะทําความเขาใจข้ันตอนนี้ เราจําเปนจะตองพิจารณาเหตุการณตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึน

กอน และหลังการซ้ือ 
 

              ส่ิงท่ีปอนสูระบบ  ผลผลิตของระบบ                 

       (Inputs)      (Outputs) 

 

รูปท่ี 2 ระบบการซ้ือของผูบริโภค 

ท่ีมา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545), 

16. 

 

การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Making) 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2541 : 39) กลาววา ผูบริโภคเปนบุคคลท่ีมีความนึกคิดท่ี

สลับซับซอน และมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลานักการตลาดจึงประสบกับความยุงยากในการ

จัดทําแผนการตลาดเพื่อนําเสนอ “ขอเสนอขาย” (Offering) ตอตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคและปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพล 

ท่ีมา : อดุลย จาตุรงคกุล, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 39.  

กลไกการเปลี่ยนสิ่งที่ปอนสู

ระบบใหเปนผลผลิต 

พลงัทางสังคมและกลุ่ม 
วัฒนธรรม 
วัฒนธรรมยอย 
ช้ันทางสังคม 
กลุมอางอิง 
ครอบครัวและครัวเรือน 

พลงัทางจิตวทิยา 
การจูงใจ 
การรับรู 
การเรียนรู 
บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ 

ข่าวสาร 

แหลงขาวธุรกิจ 
แหลงขาวทางสังคม 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

     การตระหนักถึงความตองการ 
     การระบุทางเลือก 
     การประเมินทางเลือก 
     การซื้อและการตัดสินใจซื้ออ่ืนท่ีเก่ียวของ    
     พฤติกรรมหลังซื้อ 

ปัจจัยทางถานการณ์ 

ซื้อเมื่อใด 
ซื้อท่ีไหน 
ทําไมจึงซื้อ 
สภาวะท่ีทําใหซื้อ 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2541 : 40) กลาววา ผูบริโภคจัดการกับภาวะแวดลอมทางการตลาด 

และการซ้ือ โดยการกอกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจดังกลาวเปนกระบวนการแกไข

ปญหา (Problem Solving) เม่ือผูบริโภคผจญปญหาท่ีแกไขไดโดยการซ้ือ เขาจะตัดสินใจไดโดยการ

จัดการกับข้ันตอนตางๆ ตามลําดับดังนี้ 

1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) ความตองการ “ผลักดัน” ให 

ผูบริโภคกอปฏิกิริยา 

2. การระบุทางเลือก ( Identification of Alternatives) ผูบริโภคระบุผลิตภัณฑ  และ

ตรายี่หอท่ีเปนทางเลือก และรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับทางเลือกดังกลาว  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคช่ังน้ําหนักขอดีขอเสีย

ของทางเลือกท่ีระบุไว 

4. การตัดสินใจ ( Decision) ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ  หรือไมซ้ือ  และตัดสินใจในเร่ือง

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลังซ้ือ (Post-purchase Behavior) ผูบริโภคเสาะหาการยืนยันวาเขา  

“เลือก” ทางเลือกไดถูกตอง 

 

บทบาทของบุคคลในกระบวนการตัดสินใจ (Roles in Decision Process) 

ศุภร เสรีรัตน (2545  : 13) กลาววา ในกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับ

สถานการณการซ้ือสินคา  และบริการใดๆ ยากท่ีจะไมไดรับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

อาจจะมีจํานวนคนท่ีเกี่ยวของดวยจํานวนมาก  หรือนอยท่ีเขามามีบทบาทตอการตัดสินใจก็แลวแต

สถานการณการซ้ือท่ีแตกตางกันไป เชน การวางแผนซ้ือรถยนตคันใหม หรือการไปพักผอนของ

ครอบครัวจะเกี่ยวของกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว หรือกรณีอ่ืนท่ีบุคคลตองการซ้ือสินคาใหกับ

ใครคนหนึ่ง  เขาก็อาจจะเปนผูท่ีทําบทบาทท้ังหมดดวยตนเอง  หรืออาจยอมใหคนอ่ืนเขามามี

บทบาทรวมในการใหคําแนะนํา 

 

การตัดสินใจคอื เป้าหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Purchase Decision : Goal of Consumer Behavior) 

ศุภร เสรีรัตน (2545 : 16) กลาววา บุคคลจะเขาไปมีกิจกรรมดวยจุดมุงหมายตางๆ หลาย

อยาง นอกเหนือไปจากการบริโภค แตเม่ือใดตามท่ีบุคคลมีการกระทําในฐานะผูซ้ือ  บุคคลจะมี

เปาหมายเพียงเปาหมายเดียวในจิตใจคือ การไดรับความพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือสินคา และบริการ 

สําหรับการตอบสนองความปรารถนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นปญหาของผูบริโภคท้ังหมดจึงเกี่ยวกับ
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การใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑสําหรับการดํารงชีวิตใหอยูรอด และไดรับความสุข สะดวกสบาย  ซ่ึง

ทางออกของปญหาดังกลาวเปนส่ิงสําคัญมากท่ีสุดสําหรับการมีชีวิตอยูได ผูบริโภคตองกําหนด

ประเภทของการตัดสินใจออกมาใหแนชัด เพื่อจะทําใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑท่ีจําเปนสําหรับตอง

สนองความตองการดังกลาวได  

ประเด็นพื้นฐานของการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมี 5 ประการดังนี้ 

1. ผูบริโภคตองตัดสินใจอันดับแรกวาจะซ้ือสินคา หรือไมซ้ือ ( Whether to Purchase 

at All or Not) ซ่ึงการตัดสินใจประเด็นนี้ ผูบริโภคสามารถตัดสินใจไดกอน หรือหลังจากการท่ีเขาสู

ตลาด (มีความตองการ) ผูบริโภคอาจรูไดดวยสัญชาตญาณวา  เขาไมมีความตองการสําหรับสินคาท่ี

มีการเสนอราคาในตลาดนั้น ในกรณีเชนนี้ การตัดสินใจเปนเร่ืองงาย  และผูบริโภคไมจําเปนตองมี

กิจกรรมตลาดใดๆ โดยตรง แตในทางตรงกันขาม  ถาการตัดสินใจเกิดข้ึนผูบริโภคไดเขาไป

เกี่ยวของกับตลาด (มีความตองการ) อาจทําใหตองการแสวงหาขอมูลอยางรอบคอบ หรือเพียง

เล็กนอย และประเมินตลาดวาจะซ้ือ หรือไมซ้ือ 

2. การตัดสินใจในเร่ืองนี้จะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินคาท่ีตองการโดยตรง 

ผูบริโภคมีการแสวงหาความพอใจ หรือผลประโยชนท่ีจะไดรับจากสินคา และบริการ ซ่ึงความ

พอใจดังกลาวนั้น สามารถเกิดข้ึนเพียงวิธีเดียวคือ การไดเปนเจาของสินคา และบริการเทานั้น 

นอกจากนี้การท่ีมีผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนมากมายเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดเก็บความพอใจเอาไว

จนกวาจะเกิดความตองการข้ึนมาได ดังนั้นการรับรูถึงการขาดสินคาจึงเปนตัวกระตุนท่ีทําให

ผูบริโภคตองเขาสูตลาด (มีความตองการ) บุคคลอาจเกิดการขาดไดจากท้ังกรณีท่ีสินคาท่ีมีอยูแลว

หมดไป หรือกรณีท่ีตองการจะมีสินคาเพิ่มข้ึนจากท่ีมีอยูแลว 

3. ผูบริโภคตองตัดสินใจวาจะตองซ้ือสินคาเม่ือไร ( When to buy) ซ่ึงการตัดสินใจนี้

จะเปนเร่ืองของระยะเวลาท่ีจะทําการซ้ือ บุคคลตองตัดสินใจถึงชวงระยะเวลาท่ีจะทําการซ้ือไดไม

วาจะเปนเร่ืองของชั่วโมงในแตละวัน ชวงของวันในสัปดาห และชวงของฤดูกาล เปนตน ชวงเวลา

การซ้ือของผูบริโภคจะแตกตางกันไปสําหรับสินคาท่ีแตกตางกันไปสําหรับสินคาท่ีแตกตางกัน การ

ซ้ือสินคาบางอยางจะทําใหเกิดชวงเวลาของการซ้ือท่ีเปนนิสัย แตสําหรับสินคาบางชนิดจะไมเปน

ชวงเวลาท่ีแนนอน ตัวอยางเชน บุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะซ้ือสินคาพวกของชํา 

(Grocery) ในเชาวันพฤหัสบดี (ซ่ึงอาจจะเปนเชนนั้นไดในประเทศไทยเม่ือพฤติกรรมการบริโภค   

และการดําเนินชีวิตของคนไทยเปนแบบตะวันตกมากข้ึน) แตจะซ้ือสเปรยฉีดผมเฉพาะเวลาท่ี

ตองการใชเทานั้น หรือผูบริโภคบางคนอาจชอบซ้ือสินคาในชวงตนๆ ของฤดูกาลขายในขณะท่ี

ผูบริโภคบางคนอาจจะคอย รอซ้ือสินคาในชวงปลายฤดู  เพื่อจะซ้ือสินคาไดในราคาถูกลงเพราะลด

ราคา เปนตน 
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4. ผูบริโภคตองตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาท่ีตองการจากท่ีไหน (Where to Purchase)  

ประเด็นนี้จะเปนการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีตองการไดจากท่ีไหน ซ่ึงมีขอบเขตท่ีมากกวาการ

แคพิจารณาวาจะซ้ือจากรานใด  คือคํานึงถึงอาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีจะไปซ้ือดวย เชน บุคคลท่ีอยูอาศัย

ในเมืองเล็กๆ อาจซ้ือสินคาไดเพียงแตอยูกับบาน หรือจะเดินทางไปซ้ือจากเมืองท่ีมีขนาดใหญกวา 

ถาเปนบุคคลในเมืองใหญๆ ก็อาจมีทางเลือกท่ีจะตองตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาจากท่ีไหนระหวาง

รานคาท่ีอยูในศูนยกลางของเมืองกับรานคาท่ีอยูในศูนยการคาตางๆ ในเมืองนั้น หรือตองตัดสินใจ

ซ้ือในระหวางศูนยการคาตางๆ ท่ีมีอยู และตัดสินใจซ้ือระหวางรานคาใดรานคาหนึ่งโดยเฉพาะ เปน

ตน เนื่องจากผูบริโภคมักจะซ้ือสินคาหลายคร้ังท่ีตองการซ้ือจากรานมากกวา 1 ราน  หรือจากยาน

การคาหลายยาน นอกจากนั้น ยานการคาหรือรานท่ีผูบริโภคเลือกจะไปซ้ือยังข้ึนอยูกับชนิด          

ตราสินคา ราคา และบริการท่ีรานคา  หรือยานการคาจะมีใหเลือกดวย ดังนั้นจะเห็นไดวา การเลือก

รานคา หรือยานการคาสําหรับการไปซ้ือสินคา และบริการของผูบริโภคจึงเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญ

มากท่ีสุดของการตัดสินใจของผูบริโภค 

5. การตัดสินใจประเด็นสุดทายท่ีผูบริโภคตองทําคือ จะซ้ือสินคาไดโดยวิธีใด ( How 

to Purchase) การตัดสินใจในประเด็นนี้จะตองเกี่ยวของโดยตรงกับการตัดสินใจซ้ืออ่ืนๆ ดวย เชน 

จํานวนของระยะเวลา  และการใชความพยายามในการไดมาซ่ึงสินคาหรือการซ้ือท่ีตองใชไป 

ปริมาณของสินคาท่ีตองแสวงหา  วิธีชําระคาสินคา  จะชําระคาสินคาดวยเงินสด  หรือเงินเช่ือ 

รูปแบบของพาหนะท่ีใชในการไปซ้ือ เสนทางการเดินทาง  และลําดับท่ีของรานคาท่ีจะแวะไปซ้ือ 

ตลอดจนลักษณะการไปซ้ือเปนการไปซ้ือตามลําพัง  หรือมีคนอ่ืนไปดวย เราควรจะตองทําความ

เขาใจดวยวา เม่ือผูซ้ือมีคําตอบท้ังหมดสําหรับคําถามท้ัง 5 ประการเปนท่ีพอใจแลวนั้น หมายความ

วา ผูบริโภคไดซ้ือแลว การท่ีผูบริโภคจะตอบคําถามเหลานี้ไดดีเพียงใด ก็จะมีผลกระทบอยางมาก

ตอมาตรฐานความเปนอยูของเขาดวย นั่นคือเหตุผลท่ีวาทําไมการตัดสินใจซ้ือจึงเปนศูนยกลางหรือ

หัวใจของพฤติกรรมของผูบ ริโภค หรือกลาวอีก นัยไดวาเปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภคคือ การ

ตัดสินใจนั่นเอง 

 

ปัจจัยทีท่อีทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Determinants of Consumer Behavior) 

ศุภร เสรีรัตน (2545 : 18) กลาววา การรูวาผูบริโภคตัดสินใจอยางไรในตลาดนั้นยังไม

เพียงพอสําหรับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เรายังตองสนใจดวยวา ทําไมผูบริโภคจึงตัดสินใจใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะตัว ดังนั้นเม่ือเราไดกลาวถึงความสําคัญของการตัดสินใจของ

ผูบริโภคแลว ตอไปนี้เราก็จะไดกลาวถึงปจจัยหลักของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีทําใหผูบริโภคนั้น

เกี่ยวของกันอยางไร 
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กุญแจสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคจะอยูท่ีตัวบุคคลแตละคน เพราะการตัดสินใจซ้ือ

หรือไมซ้ือ เปนเร่ืองของการตัดสินใจของบุคคลแตละคน แมวาบางคร้ังบุคคลอาจตัดสินใจโดย

ไดรับคําแนะนํา หรือแมแตแรงกดดันจากภายนอกก็ตาม แตการตัดสินใจซ้ือก็ยังข้ึนอยูกับตัวบุคคล

วาจะตัดสินใจเปนแบบใด ดังนั้นส่ิงท่ีผูบริโภคไดรับก็คือ ขอมูลจากภายนอกท่ีจะรวบรวมไวเปนส่ิง

ท่ีใชอางอิงของผูบริโภคได ขอมูลภายนอกดังกลาวอาจเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค แตผูบริโภคก็ยังคงตองตัดสินใจเองโดยจะอาศัยขอมูลท่ีไดรับนั้นหรือไมก็ได ตลอดจน

วิธีการนําเอาขอมูลไปใชดวย 

นักการตลาดจึงสนใจอิทธิพลดังกลาวท้ัง 2 ท่ีมีตอผูบริโภคคือ กระบวนการตัดสินใจ

ของบุคคลกับอิทธิพลของส่ิงแวดลอม ดังนั้นเราจึงกลาวไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคมี 2 ประการ 

1. ปจจัยท่ีอยูภายในของบุคคล (Internal Variables) 

2. ปจจัยท่ีอยูภายนอกของบุคคล ( External Variables) โดยเราเรียกปจจัยภายในวา 

ปจจัยพื้นฐาน (Basic Determinants) และเรียกปจจัยภายนอกวาปจจัย  หรืออิทธิพลของส่ิงแวดลอม 

(Environmental Determinants or Influences) 

 

ปัจจัยพืน้ฐานทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Basic Determinants or Consumer Behavior) 

ปจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เรียกอีกอยางวา ปจจัยท่ีอยูภายในตัว

บุคคล (Endogenous Variables) เฉพาะปจจัยพื้นฐานเทานั้นท่ีจะมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจของ

ผูบริโภค สําหรับปจจัยภายนอกตัวบุคคลเรียกอีกอยางวา ปจจัยท่ีอยูภายนอกตัวบุคคล ( Exogenous 

Variables) จะมีผลกระทบตอผูบริโภคทางออมตอการตัดสินใจ  เม่ือผูบริโภคไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยพื้นฐานเปนอันดับแรก ในสวนของปจจัยพื้นฐานจะแยกอธิบายเปนหัวขอยอย 3 หัวขอคือ 

1. ประเภทของปจจัยพื้นฐาน 

2. ความสัมพันธซ่ึงกันและกันในระหวางปจจัยพื้นฐาน 

3. ปจจัยพื้นฐานกับการตัดสินใจซ้ือ 

ประเภทของปัจจัยพืน้ฐาน (Types of Basic Determinants) ปจจัยพื้นฐานของผูบริโภค

ซ่ึงจะเปนตัวควบคุมกระบวนการความคิดภายในท้ังหมดของผูบริโภคจะมีดวยกัน 4 ประการ คือ 

1. ความตองการของผูบริโภค (Consumer’s Need) 

2. แรงจูงใจ (Motives) 

3. บุคลิกภาพ (Personality) 

4. การรู (Awareness) 
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ซ่ึงการรับรูจะมีองคประกอบเปนปจจัยยอยดวยกัน 3 ปจจัย คือ การรับรู (Perception)  

ทัศนคติ (Attitude) และการเรียนรู ( Learning) เราสามารถแสดงความสัมพันธของปจจัยเหลานี้ท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดดังรูป  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 พฤติกรรมผูบริโภค 

ท่ีมา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545), 

19. 

 

ความตองการ (Needs) หมายถึง “ส่ิงจําเปนใดๆ สําหรับรางกายทางกายภาพหรือจิตใจ” 

(Loudon and Bitta 1988 : 14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 20) ถาพูดในแงของความรูสึกแลว 

ความตองการก็คือ การขาดในบางส่ิงบางอยางท่ีมีประโยชนท่ีจําเปนตองมี หรือท่ีปรารถนาท่ีอยากได

ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม กลาวคือ อีกนัยไดวาความตองการเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนตองไดรับการบําบัด 

แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง “ส่ิงกระตุนหรือความท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลกระทําหรือ

มีพฤติกรรมในรูปแบบท่ีแนนอน” (Loudon and Bitta 1988:14 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 20) 

แรงจูงใจ 

(Motives) 

ความตองการ

(Needs) 

บุคลิกภาพ 

(Personality) 

การเรียนรู 

      (Learning) 

ทัศนคติ 

(Attitude) 

       การับรู          

(Perception) 

การรู(Awareness) 

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

(Consumer Purchase Decision) 
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แรงจูงใจทําใหเราไดรูถึงความตองการของเราเอง และเปนการใหเหตุผลสําหรับการกระทําท่ี

แสดงออกอันเนื่องมาจากความตองการดังกลาวเหลานั้น 

ธงชัย สันติวงศ (2549 : 79) การแบงแยกส่ิงจูงใจออกเปน ส่ิงจูงใจท่ีเปนเหตุผล และ

ส่ิงจูงใจทางอารมณ สําหรับแนวความคิดในสวนท่ีเกี่ยวกับความมีเหตุผล (R ationality) นั้นเปน

สาระสําคัญของแนวความคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตรในสมัยเดิม (Classical Economic Theory) 

ซึ่งมีขอสมมติฐานวา ผูบริโภคจะประพฤติอยางสมเหตสุมผลที่สุด (Behaves Rationally) โดยจะเลือก

ซ้ือเฉพาะส่ิงท่ีใหประโยชนสูงสุดแกเขาเทานั้น ส่ิงจูงใจท่ีเปนเหตุผล หมายถึง การคัดเลือกและ

ประเมินสินคาตางๆ ท่ีเลือกซ้ือดวยส่ิงท่ีสามารถวัดได (Objective Criteria) เชน ขนาด น้ําหนัก ราคา 

ซ่ึงสามารถมีมาตรฐานในการวัดท่ีเห็นไดชัดแจงมากกวาความคิดเห็นสวนตัว และส่ิงจูงใจทาง

อารมณ หมายถึง การซ้ือสินคาใดๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางอารมณนั้น จะไมถือวาเปนการ

ซ้ือท่ีมีเหตุผลในแงเศรษฐกิจอยูดวยแตอยางใด 

บุคลิกภาพ ( Personality) หมายถึง “ลักษณะพิเศษของมนุษย  หรือลักษณะอุปนิสัยท่ีได

สรางข้ึนในตัวของบุคคลท่ีทําใหบุคคลแตละคนแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ” ( Loudon and Bitta 1988 : 

14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 20) แรงจูงใจท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลมีการกระทําตามท่ีเขามี

ความตองการ แตบุคลิกภาพเปนส่ิงท่ีทําใหบุคคลกระทําในลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล 

การรู (Awareness) เปนคํากวางๆ ท่ีหมายถึง “การมีความรูในบางส่ิงบางอยางไดโดยผาน

ประสาทท้ังหา” (Loudon and Bitta 1988 : 14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 21) ซ่ึงการรูนั้นจะเปนสวนท่ี

เกี่ยวของโดยตรงมากท่ีสุดของบุคคลท่ีมีตอส่ิงแวดลอมของเรา ในขณะท่ีบุคลิกภาพเปนเร่ืองของการมอง

ถึงส่ิงท่ีมีอยูภายในตัวของบุคคล และการรูของผูบริโภค (Awareness) เปนการมองถึงส่ิงท่ีอยูภายนอกของ

ผูบริโภคท่ีตองการตีความหมายสําหรับส่ิงท่ีผูบริโภคไดเห็นไดยิน ไดรูสึกและอ่ืนๆ เปนตน 

การรูของผูบริโภคสามารถแยกยอยเปน 3 ประการคือ การรับรู ( Perception) ทัศนคติ 

(Attitude) การเรียนรู ( Learning) ซ่ึงปจจัยท้ังสามนี้เปนปจจัยภายในของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอมภายนอกของผูบริโภค 

การรับรู  หรือการสัมผัสรู ( Perception) หมายถึง “การตีความหมายของบุคคลท่ีมีตอ

ส่ิงของหรือความคิดท่ีสังเกตเห็นได หรืออะไรก็ตามท่ีถูกนําเขามาสูความสนใจของผูบริโภคโดย

ผานประสาทท้ังหา” (Loudon and Bitta 1988 : 14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 21) 

การเรียนรู (Learning) หมายถึง “การเปล่ียนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบริโภค การ

ตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดปฎิบัติ ประสบการณหรือการเกิดข้ึนของ

สัญชาตญาณ” (Loudon and Bitta, 1988:14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 :21) พูดอีกนัยหนึ่งไดก็

คือ ความรูท่ีไดจากการรับรูถึงส่ิงท่ีไมเคยรูจักมากอน 
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ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง “กลุมกวางๆ ของความรูสึกท่ีมีอยูภายในตัวของมนุษย หรือ

ความเห็นท่ีเปนรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล” (Loudon and Bitta 1988:14, อางถึงใน ศุภร เสรี

รัตน 2545 : 21) 

ทัศนคติ (Attitude) อดุลย จาตุรงคกุล (2541  : 45) กลาววา เปนความโนมเอียงอันเกิด

จากการเรียนรูท่ีจะกอปฏิกิริยาตอบตอวัตถุเปาหมายในแงของการชอบ  หรือไมชอบ ทัศนคติมี

บทบาทสูงในการประเมินคาทางเลือก ทัศนคติมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู เปนผลมาจากประสบการณโดยตรงกับสินคา  หรือ

ความคิดเห็น (ประสบการณทางออมจากผูเช่ียวชาญ) และผลการปฎิบัติตอบตอกับกลุมทางสังคม

ตางๆ ความคิดเห็นของเพื่อนเกี่ยวกับอาหารควบคุมน้ําหนักรวมกับประสบการณทางบวก  และทาง

ลบของอาหารชนิดนี้ของผูบริโภคทําใหเกิดทัศนคติตออาหารควบคุมน้ําหนัก 

2. ทัศนคติวัตถุเปาหมาย เราตองมีทัศนคติบางส่ิงบางอยาง วัตถุเปาหมายอาจจะ 

หมายถึงท่ัวไป หรือเฉพาะเจาะจง อาจจะ “มองไมเห็น” ( Abstract) การจะกําหนดทัศนคติของ

ผูบริโภค เราจะตองวัตถุเปาหมายดวยความรอบคอบ 

3. ทัศนคติมีแนวทาง ( Direction) และความเขมขน ( Intensity) ทัศนคติของเรามีการ

ชอบ หรือไมชอบวัตถุเปาหมาย ทัศนคติไมอาจเปน “กลาง” ได นอกจากนั้นมันยังมีความแข็งแกรง 

เชน ผูอานอาจชอบหนังสือเลมนี้  หรืออาจชอบมันมากข้ึน ปจจัยนี้มีความสําคัญตอนักการตลา ด

เพราะการชอบ “มาก” และ ไมชอบ “มาก” ของทัศนคติของบุคคลนั้นยากตอการเปล่ียนแปลง 

4. ทัศนคติมีความม่ันคง ( Stable) และมีการสรุปรวบยอด ( Generalizable) เม่ือกอ

ตัวข้ึนแลวโดยปกติทัศนคติจะยืนยาวตอไป ยิ่งยืนยาวนานก็ยิ่งจะตอตานการเปล่ียนแปลง 

บุคคลมีแนวโนมท่ีจะทําการสรุปรวบยอดทัศนคติตางๆ ทัศนคติใชในการทํานายพฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบริโภคไมไดเสมอไป บุคคลอาจมีทัศนคติท่ีดีมากตอผลิตภัณฑ แตไมซ้ือมันเพราะมีปจจัย

อ่ืนๆ มาขัดขวางการซ้ือ เชน มีเงินไมพอ ตราท่ีชอบไมมีตอนท่ีกําลังซ้ือ กรณีเชนนี้ บางท่ีพฤติกรรม

การซ้ืออาจขัดแยงกับทัศนคติก็เปนได การเปล่ียนแปลงทัศนคตินั้นยากมาก ถาทําไดก็ตองใช

เวลานาน และตองใชเงินมาก ลองพิจารณาดูวา ถุงลม ( Air Bags) ท่ีใชกับรถยนตเปนตัวอยาง ใน

สมัยกอนเห็นวาไมจําเปน แตในตอนนี้เปนท่ีตองการของผูบริโภค ในกรณีท่ีนักการตลาดเห็นวา 

ผูบริโภคมีทัศนคติท่ีไมดีตอสินคาของตน และเปนการยากท่ีจะเปล่ียนมัน เขาก็จะตองปรับเปล่ียน

สินคาใหสอดคลองกับทัศนคติ 

ความสัมพันธซ่ึงกันและกันในระหวางปจจัยพื้นฐาน ( Relationship between Basic 

Determinants) จากความหมายของปจจัยตางๆ ของปจจัยพื้นฐานท้ังหมดท่ีกลาวมา  จะเห็นไดวามี

ความสัมพันธกันโดยตรงในระหวางปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงบางคร้ังความสัมพันธ
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นั้นใกลชิดกันมากจนยากท่ีจะแยกไดวา เม่ือไรท่ีปจจัยตัวหนึ่งส้ินสุดลง และอีกปจจัยหนึ่งมีบทบาท 

ตัวอยาง เชน นักวิชาการหลายคนถือวาความตองการ ( Needs) กับแรงจูงใจ ( Motives) เปนส่ิง

เดียวกัน เปนตน ซ่ึงขอเท็จจริงมีอยูวาความสัมพันธซ่ึงกันและกันในระหวางปจจัยพื้นฐานเปน

ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนพรอมกันในตัวผูบริโภค  

ปจจัยพื้นฐานกับการตัดสินใจซ้ือ ( Basic Determinants and The Purchase Decision) 

ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรูของบุคคลไมสามารถควบคุมใหคงเดิมไดในขณะเวลา

ใดเวลาหนึ่ง ปจจัยพื้นฐานจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการความคิดท่ีมีท้ังไมรูสึกตัว  และรูสึกตัวท่ี

จะเปนตัวกําหนดรูปแบบความคิดทัศนภาพท่ีมีอยูภายในตัวของบุคคล ทัศนคติ  และอคติท่ีไดกอตัว

ข้ึนแลวในจิตใจ ปจจัยพื้นฐานของบุคคลจะเปล่ียนแปลงเสมอ แตการเปล่ียนแปลงนั้นยากท่ีจะเห็น

ไดชัด เรามักจะไมมีการวางแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงพื้นฐานของธรรมชาติ แตธรรมชาติของเราจะ

เปล่ียนแปลงไปเม่ือเราพัฒนา  และเติบโตข้ึน การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนชาๆ และคอยๆ  เปน คอยๆ

ไป การท่ีบุคคลจะเปนอะไรตองสามารถบอกใหเห็นถึงความแตกตางของการท่ีบุคคลจะทําอะไรได

ดวย บุคคลไมสามารถตัดสินใจไดวาจะมีการรูสึกหรือการรับรูไดอยางไร แตตรงกันขามบุคคล

จะตองตัดสินใจวาเขาตองการจะไดรับความรูสึก หรือการรับรูแบบไหนไดโดยการตัดสินใจกระทํา

ในส่ิงท่ีเขาตองการจะรูสึก  หรือรับรู ปจจัยพื้นฐานเหลานี้เปนตัวควบคุมการตัดสินใจของผูบริโภค

ในแตละคร้ังท่ีเกิดข้ึน แตตัวของปจจัยเองท่ีบุคคลไมสามารถควบคุมไดในเวลาอันส้ัน การตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภคเปนเร่ืองของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีสามารถควบคุมได (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 22) 

 

อทิธิพลของส่ิงแวดล้อม (Environmental Influences) 

ศุภร เสรีรัตน (2545 : 23) กลาววา ผูบริโภคไมไดมีพฤติกรรมอยูในความวางเปลา แต

บุคคลจะไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมอยูเร่ือยๆ ตลอดเวลา ปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมผูบริโภคแบงออกอยางกวางๆ ได 5 ปจจัยคือ 

1. อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences)  

2. อิทธิพลของสังคม (Social Influences) 

3. อิทธิพลของธุรกิจ (Business Influences) 

4. อิทธิพลของวัฒนธรรม (Cultural Influences) 

5. อิทธิพลทางเศรษฐกิจ หรืออิทธิพลของรายได (Economic or Income Influences) 

โดยจะกลาวถึงความสําคัญของปจจัยภายนอกเหลานี้อยางคราวๆ  ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคเปน 3 หัวขอคือ  
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1. ความหมายของอิทธิพลของส่ิงแวดลอม 

2. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอม 

3. ความสัมพันธซ่ึงกันและกันของส่ิงแวดลอมกับตัวบุคคล 

ความหมายของอิทธิพลส่ิงแวดลอม (The Meaning of Environmental Influence) เม่ือเรา

ไดกลาวมาถึงเร่ืองของอิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรมผูบริโภค เราสามารถท่ีจะเพิ่ม

วงกลมในรูปท่ี 2 ได โดยเอาอิทธิพลของส่ิงแวดลอมไปลอมรอบวงกลมเดิมท่ีมีอยูดังเห็นไดในรูปท่ี 

4 ซ่ึงเปนรูปท่ีแสดงถึงแบบจําลองของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีสมบูรณ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 5 แบบจําลองของพฤติกรรมผูบริโภค 

ท่ีมา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545), 

24. 

 

อิทธิพลของครอบครัว 

(Family Influences) 

         อิทธิพลของธุรกิจ 

                (Business Influences) 

                  อิทธิพลของรายได 

(Income Influences) 

             

              

   อิทธิพล 

   ของ 

   สังคม  

   (Social 

   Influences) 

             

  อิทธิพล             

     ของ 

   วัฒนธรรม 

    (Cultural 

   Influences) 

แรงจูงใจ 

(Motives) 

ความตองการ 

(Needs) 

บุคลิกภาพ 

(Personality

 

การเรียนรู         

     (Learning) 

ทัศนคติ 

(Attitude) 

       การรับรู                

(Perception) 

การรู(Awareness) 

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

(Consumer Purchase Decision) 
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อิทธิพลของครอบครัว ( Family influences) เปนอิทธิพลท่ีเกิดจากสมาชิกภายใน

ครัวเรือน (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 24)   

อิทธิพลของครอบครัว  และครัวเรือน (Families and Household Influences) ครอบครัว

เปนกลุมคน 2 คนหรือมากกวาท่ีเกี่ยวพันกันโดยสายเลือด แตงงาน  หรือมีการรับเปนบุตรบุญธรรม 

กลุมนี้รวมกันอยูดวยกันเปนครัวเรือนตลอดชีวิต คนสวนใหญมักมีครอบครัว 2 ครอบครัว คือ 

ครอบครัวท่ีเรากําเนิดมา และครอบครัวท่ีเราสรางข้ึนมาโดยเร่ิมจากการแตงงาน ครอบครัวท่ีเราเกิด

มาสรางคานิยม และทัศนคติแกตัวเรา ครอบครัวท่ีเราสรางจากการแตงงานมีอิทธิพลโดยตรงตอการ

ซ้ือ เชน ขนาดของครอบครัวมีความสําคัญตอการซ้ือรถยนต (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 48) 

อิทธิพลของสังคม ( Social Influences) เปนผลลัพธจากการติดตอกันของบุคคลทุกคน

กับคนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากครอบครัว  และธุรกิจ อิทธิพลของสังคมเกิดข้ึนได ดังตัวอยางเชน 

จากสถานท่ีทํางาน จากวัด จากเพื่อนบานใกลเคียง และจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เปนตน  

(ศุภร เสรีรัตน 2545  : 24)  ความคิด  และความเช่ือมักไดรับอิทธิพลมาจากพลังทางสังคม การ

ตัดสินใจซ้ือของบุคคล ตระหนักถึงความตองการ พิจารณาทางเลือกท่ีถูกกระทบโดยพลังทางสังคม

ท่ีลอมรอบตัวเรา พลังทางสังคมดังกลาวมีอิทธิพลตอ “จิตใจ” ของผูบริโภคและตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือดวย (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 45) 

อิทธิพลของวัฒนธรรม ( Cultural Influences) เปนเร่ืองของความเช่ือท่ีมีอยูในตัวของ

บุคคลและการลงโทษในสังคมท่ีพัฒนาข้ึนอยูตลอดเวลาดวยระบบของสังคมนั้น (ศุภร เสรีรัตน 

2545 : 24)  

อิทธิพลของวัฒนธรรมยอย หมายถึง กลุมตางๆ ในวัฒนธรรมท่ีแสดงแบบแผนของ

พฤติกรรมท่ีมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนในวัฒนธรรมเดียวกัน แบบแผนของพฤติกรรมของ

วัฒนธรรมยอยเกิดมาจา กปจจัยตางๆ เชน เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา และการระบุตนเปนชน “บาน

นอก” กับ “ในกรุง” (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 46) 

อิทธิพลของธุรกิจ ( Business Influences) หมายถึงการติดตอโดยตรงของบุคคลท่ีมีตอ

ธุรกิจ ไมวาจะเปน ณ สถานท่ีตั้งของรานคา หรือโดยผานทางการขายโดยใชบุคคล และการโฆษณา

ก็ตาม (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 24) 

อิทธิพลของช้ันทางสังคม เปนลําดับช้ันในสังคมท่ีถูกกําหนดโดยสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมการซ้ือของปวงชนไดรับอิทธิพลอยางมากมายจากชนช้ันทางสังคมช้ันท่ีเขาสังกัดอยู 

หรือไมก็ช้ันท่ีเขา “ปรารถนา” จะเขาสังกัด เกณฑในการแบงช้ันทางสังคมมีมากมาย ท่ีนิยม ใชกัน

แบบหนึ่งก็คือ ทรัพยสมบัติ การศึกษา อาชีพ และรายได ถามีทรัพยสมบัติมาก การศึกษาก็ดีข้ึน 
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อาชีพก็จะดี และรายไดก็จะสูงข้ึน ทําใหบุคคลท่ีมีส่ิงดังกลาวอยูในชนช้ันสังคมสูงข้ึน มิฉะนั้นแลว

บุคคลก็จะสังกัดช้ันทางสังคมต่ําลง (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 45) 

อิทธิพลของกลุมอางอิง (Reference Groups Influence) กลุมมีมาตรฐานของพฤติกรรม

ของตนเอง มาตรฐานดังกลาวทําหนาท่ี “ช้ีแนะ” พฤติกรรมของมวลสมาชิก  หรือวาง “กรอบให

ปฎิบัติ” ท้ังกลุมครอบครัว  หรือกลุมเพื่อนก็ตาม กลาวโดยรวม  สมาชิกมีคานิยมเดียวกัน  และกลุม

คาดหวังวาพฤติกรรมของสมาชิกจะตองสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุม แตบุคคลไมจําเปนตอง

เปนสมาชิกของกลุมท่ีมีอิทธิพลตอเขาเสมอไป มีกลุมบางกลุมท่ีเขา “ปรารถนาจะเขารวมกลุมดวย”  

กับกลุมท่ีเขานิยมชมชอบ แมวาไมมีทางเขาเปนสมาชิกดวย กลุมอางอิง  เปนกลุมของบุคคลท่ีกอ

อิทธิพลตอทัศนคติ คานิยม  และพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ในการเลือกผลิตภัณฑ  หรือเปล่ียนตรา

ยี่หอ บุคคลมักไดรับอิทธิพลจากการรับขาวสารท่ีรับมาจากการ “แพรคําพูด” ( Word-of-mouth 

Information) ของสมาชิกกลุมอางอิงมากกวาท่ีตนไดรับจากโฆษณา  หรือพนักงานขาย เนื่องจากมี

การพิจารณาเปน “พิเศษ” วากลุมอางอิงนี้มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากกวา หรือไมผูบริโภคก็ให

ความเช่ือถือมากกวา เราจะเห็นไดวาโฆษณามักใชบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrities) นักกีฬา นักดนตรี 

นายแบบ นางแบบ  และนักแสดง เปนตน แบบของพฤติกรรมของคนท่ีมีความปรารถนาดังกลาว 

กลุมอางอิงมิไดจํากัดอยูแตคนท่ีมีช่ือเสียงเทานั้น คนรูปรางดี นักสังคม และผูประสบความสําเร็จใน

อาชีพ ตางก็ใชเปนกลุมอางอิงได (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 47) 

อิทธิพลของสถานการณ (Situation Influences) เรามักจะพบสถานการณท่ีวาตัวเราเองมี

สวนเปนอยางมากในการกําหนดพฤติกรรมของเรา เชน นักศึกษาประพฤติปฎิบัติในช้ันเรียน

แตกตางไปจากตอนท่ีเขากําลังเชียรกีฬาในสนามกีฬา กรณีนี้ก็เปนเชนเดียวกันในการกอพฤติกรรม

การซ้ือ ท้ังนี้เปนเพราะอิทธิพลของสถานการณ พลังช่ัวคราวท่ีเกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอมในการซ้ือ

ตอนนั้นมากระทบพฤติกรรม  

อิทธิพลของสถานการณมีความสําคัญนอยลงเม่ือผูบริโภคมีความซ่ือสัตยตอตรายี่หอ  

และเม่ือผูบริโภคเกี่ยวของ และทุมเทความพยายามในการซ้ือมาก(ดําเนินตามข้ันตอนทุกข้ันตอนใน

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ) อยางไรก็ดี โดยปกติมันมีบทบาทในการตัดสินใจซ้ือเปนอยางมาก ไดแก 

1. เม่ือใดท่ีผูบริโภคทําการซ้ือ มองในแงเวลา นักการตลาดจะตองตอบคําถาม

เกี่ยวกับการซ้ือของผูบริโภคอยางนอย 3 คําถาม คือ ฤดูกาล สัปดาห วัน  หรือช่ัวโมง  มีอิทธิพลตอ

การซ้ืออยางไร เหตุการณปจจุบัน  และอดีตมีอิทธิพลอะไรตอการตัดสินใจซ้ือ และผูบริโภคใชเวลา

อยางมากนอยเทาใดในการซ้ือ และบริโภคสินคา 

2. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน ส่ิงแวดลอมทางวัตถุ และส่ิงแวดลอมทางสังคม เชน แสง กล่ิน 

อากาศ เสียง ดนตรี  ถือไดวาเปนสถานการณ เปนกลยุทธในการ “ตรึง” คนใหจายของนานๆ ใน
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รานคาได จํานวน  และปฎิกิริยาของบุคคลอ่ืน ณ สถานท่ีกระทบตอการตัดสินใจซ้ือเชนกัน กล่ิน

อาหารทําใหตัดสินใจซ้ือได ในขณะเดียวกันหากรานไมมีคนเลยจูงใจใหอุปถัมภรานอ่ืน 

3. ผูบริโภคซ้ืออยางไร เงื่อนไขของการซ้ือ เปนสถานการณท่ีกระทบตอการซ้ือของ

ผูบริโภค เชน ตัวแทนจําหนายรถยนตข ออนุมัติใหมีการผอนระยะยาวเปนพิเศษในระยะเวลาหนึ่ง

แกลูกคาพรอมกับ “เรง” ใหผูจัดการอนุมัติใหเร็ข้ึน เปนการกออิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  

4. สภาวการณท่ีผูบริโภคทําการซ้ือ มองในแงอารมณ ผูบริโภคท่ีกําลังปวย เรงรีบ ไม

ตองการรอคิว กําลังโกรธ กําลังตื่นเตน เปนตน อาจทําใหการตัดสินใจซ้ือผิดแผกแตกตางไปจากท่ี

ควรจะเปนถาเขาอยูในสถานการณ “ปกติ” 

 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดด้านธุรกจิบริการ 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านธุรกจิบริการ  

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ ( 2549 : 63 - 81) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ของสินคานั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ

การสงเสริมการตลาด แตสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความแตกตางจากสวน

ประสมทางการตลาดของสินคาท่ัวไป กลาวคือ จะตองมีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการในการ

ใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ังสามสวนประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ 

ดังนั้นสวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดวย 7 Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพ ดังนี้ 

 ผลติภัณฑ์ ( Product; P1) 

 บริการเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน ( Intangible Product) ไม

สามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว 

ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน 

 บริการจะตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการจะตองประกอบมาจาก

หลายปจจัยท่ีประกอบกันท้ังความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงาน ความทันสมัย

ของอุปกรณ ความรวดเร็ว  และตอเนื่องของข้ันตอนการสงมอบบริการ ความสวยงามของอาคาร

สถานท่ี รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน 

 ราคา ( Price; P2) 

 ราคาเปนส่ิงท่ีกําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําใหธุรกิจมีรายได

สูงข้ึน การตั้งราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจนั้นต่ํา ซ่ึงอาจนําไปสูภาวะขาดทุนได อยางไรก็ตาม
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ก็มิไดหมายความวาธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจจะตองอยูในสภาวะของการมีคูแขง 

หากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดคุณภาพสูงกวาคูแขงมากเทากับราคาท่ี

เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็จะนํามาสูสงคราม

ราคา เนื่องจากคูแขงรายอ่ืนสามารถลดราคาตามไดในเวลาอันรวดเร็ว 

 ในมุมมองของลูกคา การตั้งราคามีผลเปนอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือบริการของลูกคา 

และราคาของการบริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรับ กลาวคือ ราคาสูงคุณภาพ

ในการบริการนาจะสูงดวย ทําใหมโนภาพหรือความคาดหวังของลูกคาตอบริการท่ีจะไดรับสูงดวย 

แตผลท่ีตามมาคือ บริการตองมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกคาได ในขณะท่ีการตั้งราคา

ต่ํา ลูกคามักคิดวาจะไดรับบริการท่ีดอยคุณภาพตามไปดวย ซ่ึงถาหากต่ํามากๆ ลูกคาอาจจะไมใช

บริการได เนื่องจากไมกลาเส่ียงตอบริการท่ีจะไดรับ ดังนั้นการตั้งราคาในธุรกิจบริการเปนเร่ืองท่ี

ซับซอนยากกวาการตั้งราคาของสินคามาก ซ่ึงผูบริหารตองไมลืมวา ราคาจะเปนเงินท่ีลูกคาตองจาย

ออกไปเพื่อการรับบริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ดังนั้นการท่ีธุรกิจตั้งราคาไวสูง ก็หมายความวาลูกคาท่ีมา

ใชบริการก็ตองจายเงินสูงดวย ผลท่ีตามมาก็คือลูกคาจะมีการเปรียบเทียบราคากับคูแขง หรืออยาง

นอยจะเปรียบเทียบกับความคุมคากับส่ิงท่ีจะไดรับ 

 ช่องทางการจัดจําหน่าย ( Place; P3) 

 ในการใหบริการนั้น สามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนาย 4 วิธี คือ  

1. การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) 

 การใหบริการแบบนี้เปนแบบท่ีทํากันมานาน เชน รานตัดผม รานซักรีด ราน

ใหบริการอินเทอรเน็ต ใหบริการดวยการเปดรานคาตามตึกแถวในชุมชน  หรือในหางสรรพสินคา 

แลวขยายสาขาออกไปเพื่อใหบริการลูกคาไดสูงสุด โดยรานประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําให

ผูรับบริการ และผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานท่ีแหงหนึ่งโดยการเปดรานคาข้ึนมา 

2. การให้บริการถึงทีบ้่านลูกค้าหรือสถานทีท่ีลู่กค้าต้องการ 

 การใหบริการแบบนี้เปนการสงพนักงานไปใหบริการถึงท่ีบานลูกคา  หรือ

สถานท่ีอ่ืนตามความสะดวกของลูกคา เชน การบริการจัดสงอาหารตามส่ัง การใหบริการสง

พยาบาลไปดูแลผูปวย  และการสงพนักงานทําความสะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การบริการ

ปรึกษาคดีถึงท่ีทํางานลูกคา การจางวิทยากรมาฝกอบรมท่ีโรงแรมแหงหนึ่ง การใหบริการแบบนี้

ธุรกิจไมตองมีการจัดตั้งสํานักงานท่ีหรูหราหรือการเปดเปนรานคาใหบริการ สํานักงานอาจเปน

บานเจาของ หรืออาจจะมีสํานักงานแยกตางหาก แตลูกคาติดตอธุรกิจดวยการใชโทรศัพท  หรือ

โทรสาร เปนตน 
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3.   การให้บริการผ่านตัวแทน 

 การใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรนไชส หรือการจัดตั้ง

ตัวแทนในการใหบริการ เชน แมคโดนัลดหรือเคเอฟซีท่ีขยายธุรกิจไปท่ัวโลก บริษัทการบินไทย

ขายตั๋วเคร่ืองบินผานบริษัททองเท่ียว และโรงแรมตางๆ ไมวาจะเปนเชอราตัน แมริออตต เปนตน 

4.   การให้บริการผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 การใหบริการแบบนี้เปนบริการท่ีคอนขางใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีมาชวยลด

ตนทุนจากการจางพนักงาน เพื่อทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวก  และทุกวันตลอด                      

24 ช่ัวโมง เชน การใหบริการผานเคร่ืองเอทีเอ็ม เคร่ืองแลกเงินตราตางประเทศ เกาอ้ีนวดอัตโนมัติ 

เคร่ืองช่ังน้ําหนักหยอดเหรียญตามศูนยการคา การใหบริการดาวนโหลด ( Download) ขอมูลจากส่ือ

อินเทอรเน็ต 

 การส่งเสริมการตลาด ( Promotion; P4) 

 การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลายกับธุรกิจขายสินคา กลาวคือ การ

สงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําไดในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ 

การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานส่ือตางๆ ซ่ึงการบริการท่ีตองการเจาะลูกคา

ระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ สวนการบริการท่ีตองการเจาะลูกคา

ระดับกลางถึงระดับลางซ่ึงเนนราคาคอนขางต่ํา ตองอาศัยการลดแลกแจกแถม เปนตน 

 สําหรับในธุรกิจบริการ การสงเสริมการตลาดท่ีนิยมใชกันมากยกตัวอยางไดดังตอไปนี้  

1.  โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program) 

  การสงเสริมการตลาดแบบนี้เปนการเนนความจงรักภักดีจากลูกคา ดวยการให

สิทธิประโยชนสะสมทุกคร้ังของการใชบริการ ทําใหลูกคารูสึกผูกพันกับธุรกิจ เชน การสะสมแตม 

ของบัตรเครดิต การสะสมระยะทางการบิน (Mileage) 

2. การลดราคาโดยใช้ช่วงเวลา 

  ลักษณะเฉพาะของความตองการในการใชบริการของลูกคามีการข้ึนลงตาม

ชวงเวลาของวัน ผูบริหารจะตองนําเร่ืองนี้มาใชใหเกิดประโยชนแกธุรกิจ 

3. การสมัครเป็นสมาชิก 

  ลูกคาไดรับขาวสารจากคูแขงตลอดเวลา ทําใหลูกคาอาจไปทดลองใชบริการ

ของคูแขงได  และในท่ีสุดอาจสูญเสียลูกคาไป การใหลูกคาสมัครเปนสมาชิกเปนการผูกมัด  และ

สรางความสัมพันธกับลูกคาอยางหนึ่งไมใหหนีไปไหน แตส่ิงท่ีผูบริหารจะตองทําคือ จะตองสราง

ความแตกตางของสิทธิประโยชนท่ีลูกคาเปนสมาชิกกับลูกคาท่ัวไปอยางชัดเจน และจะตองมีการ

ส่ือสารถึงสิทธิประโยชนใหลูกคาทราบอยางแทจริง 
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4. การขายบัตรใช้บริการล่วงหน้า 

 การใชบริการในแตละคร้ัง ลูกคายอมตองการไดรับราคาพิเศษหรือตองการการ

ลดราคา แตธุรกิจไมควรลดราคา แตควรขายบัตรใชบริการ คือใหลูกคาซ้ือบริการไวลวงหนาซ่ึง

อาจจะเปน 5 หรือ 10 คร้ัง แลวมาใชบริการภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ป 

พนักงาน (People; P5) 

พนักงานจะประกอบดวยบุคคลท้ังหมดในองคกรท่ีใหบริการนั้น ซ่ึงจะรวมตั้งแต

เจาของ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ ซ่ึงบุคคลดังกลาวท้ังหมดมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ 

•   เจ้าของ  และผู้บริหาร  มีสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดนโยบายในการ

ใหบริการ การกําหนดอํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ กระบวนการใน

การใหบริการ รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ 

•   พนักงานผู้ให้บริการและพนักงานในส่วนสนับสนุน พนักงานผูใหบริการเปน

บุคคลท่ีตองพบปะ และใหบริการกับลูกคาโดยตรง และพนักงานในสวนสนับสนุนก็จะทําหนาท่ีให

การสนับสนุนงานดานตางๆ ท่ีจะทําใหการบริการนั้นครบถวนสมบูรณ 

 กระบวนการให้บริการ ( Process; P6) 

 กระบวนการใหบริการเปนสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญมาก ตองอาศัย

พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการท่ีสามารถสงมอบ

บริการท่ีมีคุณภาพได เนื่องจากการใหบริการโดยท่ัวไปมักจะประกอบดวยหลายข้ันตอน ไดแก การ

ตอนรับ การสอบถามขอมูลเบ้ืองตน การใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน เปนตน ซ่ึงใน

แตละข้ันตอนตองประสานเช่ือมโยงกันอยางดี หากมีข้ันตอนใดไมดีแมแตข้ันตอนเดียวยอมทําให

การบริการไมเปนท่ีประทับใจแกลูกคา 

 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ( Physical Evidence; P7) 

 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ และอุปกรณ เชน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานท่ี ล็อบบ้ี ลานจอดรถ สวน 

หองน้ํา การตกแตง ปายประชาสัมพันธ แบบฟอรมตางๆ ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนส่ิงท่ีลูกคาใชเปน

เคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ลูกคาจะอาศัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพเปน

ปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น ส่ิงแวดลอมทางกายภาพยิ่งดูหรูหรา  และสวยงามเพียงใด

บริการนาจะมีคุณภาพตามดวย 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เจนจิรา พรมวันดี (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญ ตอการ

เลือกซ้ือเฟอรนิเจอรวูดเทคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

และเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตองการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรวูดเทคของผูบริโภค

ท่ีมีความแตกตางในเร่ืองของ เพศ อายุ อาชีพระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนจํานวน 420 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา  และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ไดแก t-test (Independent 

Samples) และ F-test (One-way ANOVA) 

1. ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31  - 40 ป มีอาชีพประกอบธุรกิจ

สวนตัว / คาขาย มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส. และมีรายไดตอเดือนระหวาง 

5,001 – 10,000 บาท 

2. ผูบริโภคสวนใหญตองการซ้ือเฟอรนิเจอรวูดเทคประเภทช้ันวางโทรทัศน ท่ีมีสี

บีช เพราะมีราคาถูก โดยจะตัดสินใจซ้ือเองในโอกาสท่ีเฟอรนิเจอรเกาชํารุด จะเลือกซ้ือท่ีคารฟูร

เพราะเดินทางสะดวก ซ่ึงเคยซ้ือมาแลว 3 - 4 คร้ังลักษณะการซ้ือเฟอรนิเจอรจะซ้ือแบบแยกชุด โดย

ใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพเปนอันดับแรก มีรูปแบบการชําระเงินดวยเงินสด และไดรับขอมูล

ขาวสารเร่ืองเฟอรนิเจอรวูดเทคจากแผนพับ / โบชัวร 

3. ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดปจจัยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ปจจัยทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ ดานอ่ืนๆ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา  สวนระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ดาน

สงเสริมการตลาด 

4. ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกัน เห็นวา ปจจัยทางการตลาดโดยรวม และรายดานท้ัง 5 ดาน

ท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรวูดเทค ไมตางกัน ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญ

กับปจจัยทางการตลาดโดยรวม  และรายดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญตอการเลือกซ้ือ

เฟอรนิเจอรวูดเทคดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญ

กับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  และดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือ

เฟอรนิเจอรวูดเทคแตกตางกัน ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางการ

ตลาดโดยรวมดานการสงเสริมการตลาดดานอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญตองการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรวูด

เทคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยสรุปผลการศึกษาคร้ังนี้ สามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการวางแผน

กลยุทธในการพัฒนาเฟอรนิเจอรวูดเทคใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน  
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สกลทิพย นามสงา (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ

ซ้ือเฟอรนิเจอรโมเดอรฟอรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเขาไปเยี่ยมชมเฟอรนิเจอรโมเดอรนฟอรม จํานวน 420 คน  โดย

ใชแบบสอบถามเปนคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ  

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตาง ใช t-test การวิเคราะหความแปรปรวน 

ทางเดียว   การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูใช Least-significant different (LSD) และการ

วิเคราะหความสัมพันธใฃสหสัมพันธอยางงา ของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31  - 40 ป สถานภาพ  โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัท และมีรายไดอยูระหวาง 10,001 - 20,000 บาท 

สวนในดานปจจัยตางๆ มีดังนี้ 

1. ปจจัยดานบุคลิกภาพ ผูบริโภคสวนใหญเนนคุณภาพปานกลาง มีความคิดในแบบ

อนุรักษนิยม และแบบทันสมัย ผสมกัน ชอบเปนผูตาม และผูนํา 

2. ปจจัยดานการรับรู ผูบริโภคสวนใหญรูจักบริษัทโมเดอรนฟอรมวาเปนบริษัทผลิต  

และจําหนายเฟอรนิเจอรท่ี มีช่ือเสียง  มีสินคามากมายหลายประเภทใหเลือก  การนําวัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพดีมาใชในการผลิต  และไดรับขอมูลขาวสารจากการโฆษณาไดรับการใหบริการหลังการ

ขายเปนอยางดี 

3. ปจจัยดานทัศนคติ ผูบริโภคมีความรูสึกภาคภูมิใจเม่ือใชเฟอรนิเจอรโมเดอรฟอรม   

คุณภาพของเฟอรนิเจอรมีมาตรฐานมาก พนักงานมีความเปนกันเอง มีความกระตือรือรนในการ

ใหบริการ การออกแบบมีความทันสมัยสวยงาม และมีสีสันเปนเอกลักษณโดดเดน 

4. ปจจัยดานการจูงใจ การใหสวนลดเม่ือซ้ือเฟอรนิเจอรสามารถจูงใจผูบริโภคได

เปนอยางดีการใหการรับประกัน การใหบริการสงสินคา การนําเฟอรนิเจอรเกามาแลกซ้ือ

เฟอรนิเจอรใหม ความคงทนของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑท่ีทันสมัยสามารถจูงใจ

ผูบริโภคไดเปนอยางมาก และการใหของแจก หรือของแถมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

5. ปจจัยการรับรูของผูบริโภค กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือเฟอรนิเจอรโมเดอรน

ฟอรมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

6. ปจจัยดานทัศนคติ  และปจจัยดานแรงจูงใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือเฟอรนิเจอรโมเดอรนฟอรมมีความสัมพันธกันอยางมีระดัยนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

ปยพัฒณ ภิภพสุขาวดี (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณสมบัติของเฟอรนิเจอรไมท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม
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ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีซ้ือหรือใชเฟอรนิเจอรไมท่ีพบบริเวณช้ันจําหนาย

เฟอรนิเจอรไมในหางสรรพสินคา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห

ความแตกตางใช t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห ความแตกตางเปนรายคู

ใช Least-significant different (LSD) และการวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธมีอาชีพ

เปนพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบาน

เดี่ยว และยังพบวาผูบริโภคใหความสําคัญดานความทนทาน มีคุณสมบัติพิเศษของสินคาท่ีโดดเดน

ในเร่ืองปลวกไมกิน  และนําไปใชในหองรับแขก เหตุผลสําคัญท่ีซ้ือ คือ มีราคาท่ีเหมาะสม  และ

สามารถหาซ้ือไดงาย ขนาดหนากวาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีธรรมชาติ  และสมาชิกในครอบครัวมี

อิทธิพลในการตัดสินใจมากท่ีสุด ผูบริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือไมแตกตางกัน สวนอายุ การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตาง

กันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ ดานปริมาณท่ีซ้ือผลิตภัณฑไมฝาเฌอรา แอดวานซ 

อรุณรัตน จิวางกูร (2542  : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหโครงสรางตลาด

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมของไทย โดยแบงกลุมผูผลิตท่ีทําการศึกษาเปน 2 กลุมตามลักษณะ

คุณภาพสินคาท่ีทําการผลิต คือ กลุมผูผลิตสินคาท่ีเพิ่มมูลคา ( Premium Group) และกลุมผูผลิต

สินคาท่ัวไป (Standard Group) ซ่ึงจะศึกษาในสวนของโครงสรางตลาด  และพฤติกรรมตลาดของ

กลุมผูผลิตท้ังสอง ผลการศึกษาพบวาโครงสรางตลาดกลุมผูผลิตสินคาท่ีเพิ่มมูลคา ( Premium 

Group) มีลักษณะใกลเคียงกับตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ( Monopolistic Competition) โดยผลิต

สินคาท่ีแตกตางกันดานรูปแบบและลวดลาย ทําใหผูผลิตแตละรายมีอํานาจทางการตลาดของตนเอง 

และเขามาแขงขันในตลาดเขามาไดยากเนื่องจากมีอุปสรรคในการกีดกันการเขามาของคูแขงราย

ใหม สวนกลุมผูผลิตสินคาท่ัวไป ( Standard Group) มีลักษณะใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณ 

(Perfect Competition) เนื่องจากผูผลิตจํานวนมากผลิตสินคาเหมือนกันทดแทนกันได และอุปสรรค

ในการเขามาแขงขันมีนอย ทําใหการเขา – ออก จากตลาดคอนขางเสรี ผูผลิตแตละรายไมมีอํานาจ

ในการกําหนดราคาสินคาของตนเองและมักใชราคาตลาดเปนเกณฑในการตั้งราคาสินคา ผลท่ีได

จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา โครงสรางตลาดอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมไทยมีลักษณะ

โครงสรางตลาดท่ีมีการแขงขันโดยความเขมขนของการแขงขันข้ึนอยูกับคุณภาพสินคาท่ีทําการ

ผลิต และยังพบวาการชวยเหลือของภาครัฐตออุตสาหกรรมนี้มีความจําเปนอยางมากท้ังทางดาน

ภาษี การตลาด ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อเปนการสงสริม และพัฒนาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ตอไป

ในอนาคต 
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จากการวิจัยดังกลาวทําใหเสามารถทราบถึงลักษณะภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอรของไทยวาเปนตลาดท่ีมีการแขงขันข้ึนอยูกับคุณภาพสินคาท่ีทําการผลิต ดังนั้นจึง

สามารถทราบไดวาการท่ีผูผลิตจะจําหนายเฟอรนิเจอรไมนั้น ตองคํานึงถึงคุณภาพ  หรือคุณสมบัติ

ของตัวผลิตภัณฑซ่ึงเปนประโยชนสําหรับผูวิจัยในการสรางแบบสอบถาม 

ลํายอง ปล่ังกลาง และคณะ (254 1 : บทคัดยอ) ไดศึกษาตลาดเฟอรนิเจอรในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มุงศึกษาความตองการพฤติกรรมการซ้ือเฟอรนิเจอรกับปจจัยดานการตลาด โดย

เนนศึกษาจากกลุมผูบริโภคอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางประอิน อําเภอเสนา และอําเภอ

ทาเรือ ไดกลุมตัวอยาง 319 ราย และวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ สําหรับขอมูลท่ัวๆ ไป  และ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอร วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลดวย คาไค – สแควร                  

(Chi Square) 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัย ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ การเลือกซ้ือ

ท่ีนอนของผูบริโภค กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ                   

(Survey Research) และเพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย  

 1.   ประชากร 

 2.  การกําหนดขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 5.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

6.  การวิเคราะหผล 

 

ประชากร 

 กลุมลูกคาของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ท่ีมาซ้ือท่ีนอน ซ่ึง อยูในวัยทํางานอายุตั้งแต 

20-59 ป 

 

การกาํหนดขนาดตัวอย่างและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบ ไม

ทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดความเช่ือม่ันท่ี 95 % ความผิดพลาดไมเกิน 5 % มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

               

 

 

 

n  =  Z2PQ 

                 e2 
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เม่ือ  n = จํานวนตัวอยางท่ีตองการ 

Z = คะแนนมาตรฐาน 

P = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร 

Q = 1-P  

 e = คาคลาดเคล่ือนของการประมาณคา  

 

แทนคาสูตร    

 

             =    384 .16  ≈  385 คน 

  จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ไดตัวอยาง 385 คน 

  

 ขนาดของตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง และเพื่อปองกันความผิดพลาดจาก

การตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณ จึงไดทําการสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 ชุด รวม

แบบสอบถามท้ังส้ิน 400 ชุด โดยใชวิธีการสุมแบบระบบ ( Systematic Sampling) โดยอาศัย

หลักการวา ทุกๆ  หนวยของประชากรจะถูกเลือกมาเปนตัวแทน 1 หนวยเสมอ โดยการแบงกลุม

ประชากรออกเปนชวงๆ ชวงละ k หนวย   

 

 โดยท่ี     k =  

  

เม่ือ    N  คือ ขนาดของ ประขากร  = 900 

   n  คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง = 400 

 

 การเก็บขอมูลวิจัยคร้ังนี้ตองการกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน จากฐานขอมูลลูกคาของ

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ในระยะเวลา 3 เดือนจะมีลูกคามาซ้ือท่ีนอนเฉล่ีย 900 คน ทางผูวิจัยได

ทําการสุมตัวอยางมาชวงละ 2 คน จนครบจํานวน 400 คน ตามตองการ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยโดยการสํารวจ (Survey) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูลเพื่อจัดทําแบบสอบถาม จะประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ไดมาจาก

การใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางของ บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด  และ ขอมูลทุติยภูมิ 

n  =  1.96 (0.5x0.5) 

                    (0.05)2 

N 

n 
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(Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ 

เอกสารงานวิจัย วารสาร ส่ิงตีพิมพ เว็บไซต และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

1. รางแบบสอบถาม โดยการศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน แนวคิด ทฤษฎี และ 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และสังเกตลักษณะกลุมตัวอยาง 

2. ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test)  

1.1 ความเท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาไปใหผูทรงคุณวุฒิ  

(อ. ท่ีปรึกษา) พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสม

ของภาษาท่ีใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง 

 2.2 ความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาและปรับปรุง

แกไขแลวไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง จากการทดสอบสามารถวิเคราะหคาสัมประสิทธอัลฟาไดคาเทากับ 0.56 ซ่ึง

หมายความวา มีความเช่ือม่ันอยูในระดับปานกลาง (เกียรติสุดา ศรีสุข 2552 : 144) 

3. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกคร้ัง แลวนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแกไขปรับปรุงจนได 

เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชจริง 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเชิงสํารวจในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม  

(Questionnaire) ท่ีมีคําถามชนิดปลายปด ซ่ึงไดสรางโดยอาศัย แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลกลยุทธ             

ทางการตลาดตางๆ มาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม โดยแบงโครงคําถามออกเปน 4 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ประเภทท่ีอยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัวซ่ึงแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 8 ขอ เร่ิมตั้งแตขอ 1 ถึง 8 

 ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอน  มีลักษณะเปนคําถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ขอ เร่ิมตั้งแตขอ 9 ถึง 17 
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 ตอนท่ี  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 7  P’s ลักษณะคําถามเปนมา

ตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้                

(สิน พันธุพินิจ 2551 : 145) 

 ระดับ (ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ)      คะแนน 

 มากท่ีสุด                                           5  

 มาก                                                     4  

 ปานกลาง                                       3  

 นอย                                            2  

            นอยท่ีสุด                                    1  

  

 มากท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     ท่ีนอนของทานมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     ท่ีนอนของทานมาก  

 ปานกลาง      หมายถึง  ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ  

     ท่ีนอนของทานปานกลาง 

 นอย     หมายถึง  ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     ท่ีนอนของทานนอย 

 นอยท่ีสุด    หมายถึง  ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

   ท่ีนอนของทานนอยท่ีสุด 

 

 ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้ (สิน พันธุพินิจ 2551 : 155) 

  คะแนนเฉล่ีย   ระดับความสําคัญ  

  4.51 – 5.00  หมายถึง  อยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด  

  3.51 – 4.50 หมายถึง  อยูในระดับความสําคัญมาก  

  2.51 – 3.50  หมายถึง  อยูในระดับความสําคัญปานกลาง  

  1.51 – 2.50  หมายถึง  อยูในระดับความสําคัญนอย  

  1.00 – 1.50  หมายถึง  อยูในระดับความสําคัญนอยท่ีสุด  

 ตอนท่ี  4 ขอเสนอแนะ 
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การวเิคราะห์ผล สามารถแบงไดเปน 2 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics) โดยอาศัยความถ่ี 

รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะใชวิเคราะหขอมูลในสวนของขอมูลพื้นฐานของ

กลุมตัวอยางซ่ึงอยูในตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี 2 

 สวนท่ี 2 ใชสถิติเชิงอนุมาน ( Inference Statistics) โดยอาศัย การวิเคราะห ความ

แปรปรวน และการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ซ่ึงจะใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทาง

การตลาดท่ีมีผลใหกลุมตัวอยางเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด โดยจะอยูใน

ตอนท่ี 3 ของแบบสอบถาม 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “ระดับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอน กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด” เพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชความถ่ี และคารอยละ  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง โดยใช

ความถ่ี และคารอยละ 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุม

ตัวอยาง โดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลขอมูล 

 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห

สหสัมพันธ 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนลูกคาของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด จํานวน 

400 คน ไดวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได อายุ อาชีพ สถานภาพ 

ประเภทท่ีอยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยนําเสนอขอมูลเปนความถ่ี  และคารอยละของ

กลุมตัวอยาง โดยแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

     ข้อมูลส่วนบุคคลข้อกลุ่มตัวอย่าง                จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

1. หญิง 303 75.75 

2. ชาย  97 24.25 

รวม 400 100.00 

   

อายุ   

1. ต่ํากวา 25 ป  23 5.75 

2. 25 - 29 ป 145 36.25 

3. 30 - 39 ป   98 24.50 

4. 40 - 49 ป  72 18.50 

5. 50 - 59 ป 62 15.50 

รวม 400 100.00 

   

ระดับการศึกษา   

1. ประศึกษา  20 5.00 

2. มัธยมศึกษา  22 5.50 

3. ปวส. 103 25.75 

4. ปวช.  97 24.25 
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ตารางท่ี 1(ตอ)  

     ข้อมูลส่วนบุคคลข้อกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา(ต่อ)   

5. ปริญญาตรี               134 33.50 

6. สูงกวาปริญญาตรี                 24 6.00 

รวม  400 100.00 

   

อาชีพ   

1. นิสิต / นักศึกษา   13 3.25 

2. ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ   52 13.00 

3. พนักงานบริษัทเอกชน 149 37.25 

4. ธุรกิจสวนตัว   22 5.50 

5. แมบาน 156 39.00 

6. เกษียณอายุ    8 2.00 

รวม 400 100.00 

   

สถานภาพ   

1. โสด 121 30.25 

2. สมรส 239 59.75 

3. หยาราง   40 10.00 

รวม 400 100.00 

   

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

1. ต่ํากวา 10,000 บาท 151 37.75 

2. 10,000 - 25,000 บาท 141 35.25 

3. 25,001 - 40,000 บาท   40 10.00 
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ตารางท่ี 1(ตอ)  

     ข้อมูลส่วนบุคคลข้อกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน(ต่อ)   

4. 40,001 - 55,000 บาท       32 8.00 

5. 55,001 - 70,000 บาท      26 6.50 

6. มากกวา 70,000 บาท      10 2.50 

รวม    400 100.00 

   

ประเภททีพ่กัอาศัย   

1. คอนโดมิเนียม     40 10.00 

2. ตึกแถว / ทาวเฮาส     82 20.50 

3. บานเดี่ยว   120 30.00 

4. หองเชา / อพารทเมนต   158 39.50 

รวม   400 100.00 

   

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

1. 1 คน    11 2.75 

2. 2 คน    65 16.25 

3. 3 คน   123 30.75 

4. 4 คน   160 40.00 

5. มากกวา 4 คน     41 10.25 

รวม   400 100.00 

  

 จากตารางท่ี 1ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
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เพศ  กลุมตัวอยาง สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.75 และเพศชาย คิดเปน               

รอยละ 24.25  

 

 อายุ กลุมตัวอยาง มีอายุอยูในชวง 25 - 29 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.25 รองลงมาคือ 

อายุ 30  - 39 ป คิดเปนรอยละ 24.5 อายุ 40  - 49 ป คิดเปนรอยละ 18.5  อายุ 50  - 59 ป คิดเปน                   

รอยละ 15.5 และอายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 5.75  

 

 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยาง สวนใหญ มีระดับการศึกษาของอยูในระดับปริญญาตรี    

คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 25.75 ระดับปวช. คิดเปนรอยละ 24.25  

ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6 ระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 5.5 และระดับประถม

ศึกษา คิดเปนรอยละ 5 

 

   อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนแมบาน คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ พนักงาน

เอกชน คิดเปนรอยละ 37.25 ขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 13 ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอย

ละ 5.5 นิสิต / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 3.25 และเกษียณอายุ คิดเปนรอยละ 2   

 

 สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.75 โสด คิดเปน 

รอยละ 30.25 และหยาราง คิดเปนรอยละ 10  

 

 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปน               

รอยละ 37.75 รองลงมามีรายไดอยูในชวง 10,000 - 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.25 รายได          

อยูในชวง 25,001 - 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 10 รายไดอยูในชวง 40,001 - 55,000 บาท คิดเปน

รอยละ 8 รายไดอยูในชวง 55,001 - 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.5 รายไดมากกวา 70,000 บาท           

คิดเปนรอยละ 2.5 

 

 ทีพ่กัอาศัย กลุมตัวอยาง สวนใหญอาศัยอยูหองเชา / อพารทเมนต คิดเปนรอยละ 39.5 

บานเดี่ยว คิดเปนรอยละ 30 ตึกแถว / ทาวเฮาส คิดเปนรอยละ 20.5 คอนโดมิเนียม คิดเปนรอยละ 10  

 

 จํานวนสมาชิกในครอบครัว กลุมตัวอยางสวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน คิดเปน

รอยละ 40 มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเปนรอยละ 30.75 มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน คิดเปน
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รอยละ 16.25 มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 4 คน คิดเปนรอยละ 10.25 อาศัยอยูคนเดียว  คิดเปน

รอยละ 2.75 

  

ตอนที ่2  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกซ้ือทีน่อนของกลุ่มตัวอย่างจากบริษัท เพชร

ฑิฆมัพร จํากดั  

ขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนลูกคาของ

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด จํานวน 400 คน ไดวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง ไดแก การสอบถามวาเคย

ซ้ือท่ีนอนหรือไม เหตุผลในการเลือกซ้ือท่ีนอน ปจจัยในการเลือกซ้ือท่ีนอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร 

จํากัด บุคคลท่ีชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอน งบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีนอน ประเภทท่ีนอนท่ี

กลุมตัวอยางตองการ โดยในสวนนี้ไดใชการนําเสนอขอมูลเปนความถ่ีและคารอยละของกลุมตัวอยาง

โดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางวาเคยซ้ือท่ีนอนหรือไม และเหตุผลในการเลือก 

 ซ้ือท่ีนอน 

ข้อมูลพฤติกรรม จํานวน ร้อยละ 

เคยซ้ือทีน่อนหรือไม่   

1. เคย 288 72.00 

2. ไมเคย 112 28.0 

รวม 400 100.00 

   

เหตุผลในการเลอืกซ้ือทีน่อน   

1. เพื่อใชเอง 280 70.00 

2. เพื่อนําไปขายตอ   52 13.00 

3. เพื่อนําไปใชในอุสาหกรรม   45 11.25 

4. เพื่อเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ   23 5.75 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางวาเคยซ้ือท่ีนอนหรือไม และ

เหตุผลในการเลือกซ้ือท่ีนอน จํานวน 400 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
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 เคยซ้ือทีน่อนหรือไม่ กลุมตัวอยางเคยซ้ือท่ีนอน คิดเปนรอยละ72 และไมเคยซ้ือท่ีน อน 

คิดเปนรอยละ 28 

 

 เหตุผลในการเลอืกซ้ือทีน่อน กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือท่ีนอนไปเพื่อใชเอง คิดเปนรอยละ 

70 ซ้ือเพื่อนําไปขายตอ คิดเปนรอยละ 13 ซ้ือเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 11.25               

ซ้ือเพื่อเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ คิดเปนรอยละ 5.75 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยในการเลือกซ้ือท่ีนอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

ข้อมูลพฤติกรรม จํานวน ร้อยละ 

ปัจจัยในการเลอืกซ้ือทีน่อนจาก บริษัท เพชรฑิฆมัพร จํากดั   

1. อยูใกลสถานท่ีพักอาศัย 270 10.51 

2. บรรยากาศรานท่ีตกแตงอยางทันสมัย 197 7.67 

3. การใหบริการท่ีดีของพนักงาน 227 8.84 

4. สะดวกในการเดินทาง / เลือกซ้ือ 251 9.77 

5. ความนาเช่ือถือ 243 9.46 

6. ราคาเหมาะสม 264 10.28 

7. มีแบบผาใหเลือกหลากหลายประเภท 210 8.17 

8. มีคนรูจักแนะนํา  222 8.64 

9. คุณภาพการตัดเย็บท่ีดี 278 10.82 

10. มีโปรโมช่ันท่ีดึงดูดใจ 226 8.80 

11. การออกแบบท่ีทันสมัย 181 7.05 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลทางดาน ปจจัยในการเลือกซ้ือท่ีนอนจาก บริษัท   

เพชรฑิฆัมพร จํากัดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 

 ปัจจัยในการเลอืกซ้ือทีน่อนจาก บริษัท เพชรฑิฆมัพร จํากดั กลุมตัวอยางเลือกซ้ือท่ีนอน

โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพการตัดเย็บท่ีดีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.82 รองลงมาคือ  

รานอยูใกลสถานท่ีพักอาศัย คิดเปนรอยละ 10.51 ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 10.28 สะดวกในการ
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เดินทาง  / เลือกซ้ือ คิดเปนรอยละ 9.77 ความนาเช่ือถือ คิดเปนรอยละ 9.46 การใหบริการท่ีของ

พนักงาน คิดเปนรอยละ 8.84 มีโปรโมช่ัน ดึงดูดใจ คิดเปนรอยละ 8.80 มีคนรูจักแนะนํา คิดเปนรอย

ละ 8.64 มีแบบผาใหเลือกหลากหลายประเภท คิดเปนรอยละ 8.17 บรรยายกาศรานท่ีตกแตงอยาง

ทันสมัย คิดเปนรอยละ 7.67 และการออกแบบท่ีทันสมัย คิดเปนรอยละ 7.05 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของ บุคคลท่ีชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอน งบประมาณ

 ในการเลือกซ้ือท่ีนอน และประเภทของท่ีนอนท่ีกลุมตัวอยางตองการท่ีสุด  

ข้อมูลพฤติกรรม จํานวน ร้อยละ 

บุคคลทีช่่วยในการตัดสินใจเลอืกซ้ือทีน่อน   

1. ตัดสินใจเอง 26 6.50 

2. เพื่อน 28 7.00 

3. คนรัก 120 30.00 

4. บุคคลในครอบครัว 226 56.50 

รวม 100 100.00 

   

งบประมาณในการเลอืกซ้ือทีน่อน   

1. 1,000-2,000 บาท 37 9.25 

2. 2,001-3,000 บาท 72 18.00 

3. 3,001-4,000 บาท 163 40.75 

4. 4,001-5,000 บาท 89 22.25 

5. มากกวา 5,000 บาท 39 9.75 

รวม 100 100.00 

 

ประเภทของทีน่อนทีต้่องการทีสุ่ด  

1. ท่ีนอนใยมะพราว 4 1.00 

2. ท่ีนอนสปริงแบบออฟเซ็ท 315 78.75 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)   

ข้อมูลพฤติกรรม จํานวน ร้อยละ 

ประเภททีน่อนทีต้่องการมากทีสุ่ด (ต่อ) 

3. ท่ีนอนพอกเก็ตสปริง 

  

20 5.00 

4. ท่ีนอนยางพาราลวน   7 1.75 

5. ท่ีนอนสปริงแบบพื้นไม    4 1.00 

6. ท่ีนอนแบบมีฐานรอง  37 9.25 

7. ท่ีนอน Memory foam   5 1.25 

8. ท่ีนอนโฟมและยาง                                                            5                  1.25 

9.  ท่ีนอนแบบส่ังทําพิเศษ     3 0.75 

รวม      100 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรม  บุคคลท่ีชวยในการตัดสินใจ 

งบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีนอน ประเภทของท่ีนอนท่ีตองการมากท่ีสุดของกลุมตัวอยาง วิเคราะห

ขอมูลไดดังนี ้

 

 บุคคลทีช่่วยในการตัดสินใจเลอืกซ้ือทีน่อน บุคลลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุม

ตัวอยางมากท่ีสุดคือ บุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.5 คนรัก คิดเปนรอยละ 30  เพื่อน คิดเปน

รอยละ 7 และตัดสินใจเอง คิดเปนรอยละ 6.5 

 

 งบประมาณในการเลอืกซ้ือทีน่อน  กลุมตัวอยางใชงบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีนอน

ในชวงราคา 3,001  –  4,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.75 ชวงราคา 4,001 - 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 

22.25 ราคา 2,001 – 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 18 ราคามากกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.75 บาท 

และชวงราคา 1,000 – 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.25 

 

 ประเภทของทีน่อนทีต้่องการทีสุ่ด กลุมตัวอยางเลือกประเภทท่ีนอนท่ีตองการ มากท่ีสุด

คือ ท่ีนอนสปริงแบบออฟเซ็ท คิดเปนรอยละ 78.75 ท่ีนอนแบบมีฐานรอง คิดเปนรอยละ 9.25 ท่ีนอน           

พอกเก็ตสปริง คิดเปนรอยละ 5 ท่ีนอนยางพาราลวน คิดเปนรอยละ 1.75 ท่ีนอน Memory Foam        
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คิดเปนรอยละ 1.25 ท่ีนอนแบบโฟมและยาง คิดเปนรอยละ 1.25 ท่ีนอนใยมะพราว คิดเปนรอยละ 1                      

ท่ีนอนสปริงแบบพื้นไม คิดเปนรอยละ 1 ท่ีนอนแบบส่ังทําพิเศษ คิดเปนรอยละ 0.75 

      

ตอนที ่3  การวเิคราะห์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือทีน่อนของกลุ่ม

ตัวอย่างจากบริษัท เพชรฑิฆมัพร จํากดั  

ปจจัยดาน สวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากร กระบวนการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ในสวนนี้ไดใชการนําเสนอขอมูลเปน

คาเฉล่ีย คาเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลขอมูลของกลุมตัวอยางโดยแสดงรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 

 ตอการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ระดบัความสําคญั x  S.D. แปลผล 

ข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.คุณภาพของ 

ผลิตภัณฑ 

105 

(26.55) 

193 

(48.3) 

102 

(25.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.01 0.72 มาก 

2.การออกแบบ 

ที่ทันสมัย 

20 

(5.0) 

172 

(43.0) 

175 

(43.75) 

33 

(8.25) 

0 

(0.0) 

3.44 0.71 ปานกลาง 

3.การออกแบบ 

ที่สวยงาม 

24 

(6.0) 

183 

(45.75) 

147 

(46.75) 

46 

(11.5) 

0 

(0.0) 

3.46 0.77 ปานกลาง 

4.ความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ 

49 

(12.25) 

187 

(46.75) 

117 

(29.25) 

47 

(11.75) 

0 

(0.0) 

3.59 

 

0.85 มาก 

5.ภาพลักษณ 

ตราสินคา 

52 

(13.0) 

190 

(47.5) 

125 

(31.25) 

33 

(8.25) 

0 

(0.0) 

3.65 0.80 มาก 

รวม 3.63 0.80 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัย ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ี

นอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 

โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี ้ 

 คุณภาพของผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย  4.01 ภาพลักษณตรา

สินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.65  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ                     

ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59  การออกแบบท่ีสวยงาม ใหความสําคัญอยูใน
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ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.46 และการออกแบบท่ีทันสมัย ใหความสําคัญอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉล่ีย  3.44 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ  

  การเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง  

ปัจจัยด้านราคา ระดบัความสําคญั x  S.D. แปลผล 

ข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.ราคาเหมาะสมเมื่อ 

เปรียบเทียบกับ 

ภาพลักษณตราสินคา 

31 

(7.75) 

175 

(43.75) 

179 

(44.75) 

15 

(3.75) 

0 

(0.0) 

3.55 0.69 มาก 

2.ราคาเหมาะสมเมื่อ

เปรียบเทียบกับ

คุณสมบัติของสินคา 

23 

(5.75) 

 

185 

(46.25) 

185 

(46.25) 

6 

(1.5) 

1 

(0.25) 

3.55 0.63 มาก 

3.ราคาเหมาะสมเมื่อ

เปรียบเทียบกับ

คุณภาพ 

28 

(7.0) 

 

198 

(49.5) 

168 

(42.0) 

6 

(1.5) 

0 

(0.0) 

3.62 0.63 มาก 

รวม 3.57 0.66 มาก 

 

 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอน 

พบวา  กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานราคาในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 โดย

สามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี ้ 

 ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.62 ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับภาพลักษณตราสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 และราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสินคา ใหความสําคัญ

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทางการจัด 

  จําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง  

ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัด

จําหน่าย 

ระดบัความสําคญั x  S.D. แปลผล

ข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ที่สุด 

1.ใกลสถานที่พัก

อาศัย 

44 

(11.0) 

165 

(41.25) 

166 

(41.5) 

25 

(6.25) 

0 

(0.0) 

3.57 0.76 มาก 

2.บรรยากาศ 

การตกแตงราน 

12 

(8.0) 

109 

(27.25) 

209 

(52.25) 

69 

(17.25) 

1 

(0.25) 

3.15 0.74 ปานกลาง 

3.ทําเลที่ต้ังสะดวก

ตอการเดินทาง / 

เลือกซื้อ 

27 

(6.75) 

174 

(43.5) 

177 

(44.25) 

22 

(5.5) 

0 

(0.0) 

3.51 0.70 มาก 

4.ไดรับคําแนะนํา

ที่ดีจากพนักงาน

ขาย / เจาหนาที่ 

36 

(9.0) 

167 

(41.75) 

168 

(42.0) 

29 

(7.25) 

0 

(0.0) 

3.52 0.75 มาก 

5.มีการจัดพื้นที่ดู

สวยงาม นามอง 

22 

(5.5) 

130 

(32.5) 

198 

(49.5) 

50 

(12.5) 

0 

(0.0) 

3.31 0.75 ปานกลาง 

6.สะดวกตอการ

เลือกซื้อ 

33 

(8.25) 

 

171 

(42.75) 

171 

(42.75) 

25 

(6.25) 

0 

(0.0) 

3.53 0.73 มาก 

รวม 3.43 0.74 ปานกลาง 

 

 

 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือท่ีนอน พบวา  กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนายในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.43 โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี ้ 

 ใกลสถานท่ีพักอาศัย ให ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 

รองลงมาคือ ความสะดวกตอการเลือกซ้ือ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 

ไดรับคําแนะนําท่ีดีจากพนักงานขาย / เจาหนาท่ี ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.52  ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง / เลือกซ้ือ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.51 มีการจัดพื้นท่ีดูสวยงาม นามอง ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.32 บรรยากาศการตกแตงราน ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.15 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทาง                   

  การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง 

ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความสําคญั x  S.D. แปลผล

ข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.การจัดทําบัตร

สมาชิกเพื่อรับ

สวนลด 

27 

(6.75) 

121 

(30.25) 

185 

(46.25) 

67 

(16.75) 

0 

(0.0) 

3.27 0.81 ปานกลาง 

2.สวนลดพิเศษ

สําหรับสมาชิก 

35 

(8.75) 

138 

(34.5) 

182 

(45.5) 

41 

(10.25) 

4 

(1.0) 

3.39 0.82 ปานกลาง 

3.ไมมีคาจัดสง

สินคา 

47 

(11.75) 

179 

(44.75) 

151 

(37.75) 

23 

(5.75) 

0 

(0.0) 

3.62 0.76 มาก 

4.มีของสมนาคุณ 

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ

ตามยอดที่กําหนด 

37 

(9.25) 

143 

(35.75) 

168 

(42.0) 

52 

(13.0) 

0 

(0.0) 

3.41 0.83 ปานกลาง 

5.มีการสะสมแตม 

เพื่อรับสวนลด 

29 

(7.25) 

131 

(32.75) 

176 

(44.0) 

64 

(16.0) 

0 

(0.0) 

3.31 0.82 ปานกลาง 

6.การลดราคา

สินคา 

56 

(14.0) 

179 

(44.75) 

141 

(35.25) 

23 

(5.75) 

1 

(0.25) 

3.66 0.79 มาก 

7.จัดชุดสินคาราคา

พิเศษ 

26 

(6.5) 

142 

(35.5) 

164 

(41.0) 

68 

(17.0) 

0 

(0.0) 

3.31 0.82 ปานกลาง 

8.ระบบผอนชําระ

พรอมฟรีดอกเบี้ย

รายเดือน 

47 

(11.75) 

157 

(39.25) 

157 

(39.75) 

39 

(9.75) 

0 

(0.0) 

3.53 0.82 มาก 

รวม 3.43 0.81 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือท่ีนอน พบวา  กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.43 โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี ้

 การลดราคาสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66  ไมมีคา

จัดสงสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 ระบบผอนชําระพรอมฟรี

ดอกเบ้ียรายเดือน ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53  มีของสมนาคุณ  เม่ือซ้ือ

ผลิตภัณฑตามยอดท่ีกําหนด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 สวนลด

พิเศษสําหรับสมาชิก ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39  มีการสะสม
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แตม เพื่อรับสวนลด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31  จัดชุดสินคา

ราคาพิเศษ ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 การจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อ

รับสวนลด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานบุคลากรท่ีมีผลตอ 

  การเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง 

ปัจจัยด้าน

บุคคลากร 

ระดบัความสําคญั x  S.D. แปลผล

ข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.ความยิ้มแยม

แจมใสของ

พนักงาน 

45 

(11.25) 

149 

(37.25) 

158 

(39.5) 

48 

(12.0) 

0 

(0.0) 

3.47 0.84 ปานกลาง 

2.ความนอบนอม

เอาใจใสในการ

ใหบริการของ 

พนักงาน 

28 

(7.0) 

171 

(42.75) 

172 

(43.0) 

29 

(7.25) 

0 

(0.0) 

3.49 0.73 ปานกลาง 

3.ความซื่อสัตย

ของ พนักงาน 

90 

(22.5) 

178 

(44.5) 

130 

(32.5) 

2 

(0.5) 

0 

(0.0) 

3.89 0.74 มาก 

4.พนักงานมีความ

พรอมในการ

ใหบริการเปน 

อยางดี 

48 

(12.0) 

179 

(44.75) 

152 

(38.0) 

21 

(5.25) 

0 

(0.0) 

3.63 0.76 มาก 

รวม 3.62 0.77 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานบุคคลากรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ี

นอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานบุคคลากรในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 

โดยสามารถอธิบายและจําแนกไดดังตอไปนี้ 

 ความซ่ือสัตยของ พนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 

พนักงานมีความพรอมในการใหบริการเปนอยางดี ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.62 ความนอบนอมเอาใจใสในการใหบริการของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.49  ความยิ้มแยมแจมใสของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานกระบวนการ          

  ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง 

ปัจจัยด้าน

กระบวนการ 

ระดบัความสําคญั x  S.D. แปลผล

ข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.การดําเนินการ

บริการจัดสงสินคา 

57 

(14.25) 

193 

(48.25) 

135 

(33.75) 

15 

(3.75) 

0 

(0.0) 

3.73 0.74 มาก 

2.ความรวดเร็วใน

การจัดสงสินคา 

59 

(14.75) 

225 

(56.25) 

111 

(27.75) 

5 

(1.25) 

0 

(0.0) 

3.84 0.67 มาก 

3.การชําระเงินผาน

บัตรเครดิต 

38 

(9.5) 

167 

(41.75) 

158 

(39.5) 

37 

(9.25) 

0 

(0.0) 

3.51 0.79 มาก 

4.ความถูกตองของ

การใหบริการดาน

ขอมูลผลิตภัณฑ

ของ พนักงาน 

54 

(13.5) 

197 

(49.25) 

145 

(36.25) 

4 

(1.0) 

0 

(0.0) 

3.75 0.69 มาก 

รวม 3.71 0.72 มาก 

 

 จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ี

นอน พบวา  กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญ ดานกระบวนการในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.71 โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี้ 

 ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.84 ความถูกตองของการใหบริการดานขอมูลผลิตภัณฑของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.7 5 การดําเนินการบริการจัดสงสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 การชําระเงินผานบัตรเครดิต ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.51  
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานลักษณะทาง 

 กายภาพท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอนของกลุมตัวอยาง 

ปัจจัยด้าน

ส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ 

ระดบัความสําคญั x  S.D. แปลผล

ข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.ความสะอาด

ของทางราน 

37 

(9.25) 

160 

(40.0) 

168 

(42.0) 

35 

(8.75) 

0 

(0.0) 

3.49 0.78 ปานกลาง 

2.การตกแตงราน

ที่สวยงาม 

27 

(6.75) 

153 

(38.25) 

179 

(44.75) 

41 

(10.25) 

0 

(0.0) 

3.41 0.76 ปานกลาง 

3.ความเหมาะสม

ของเคร่ืองแตง

กายของพนักงาน 

20 

(5.0) 

133 

(33.25) 

199 

(49.75) 

48 

(12.0) 

0 

(0.0) 

3.31 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.76 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห ปจจัย ดาน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด พบวา  กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญ

ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 โดยสามารถอธิบาย  และ

จําแนกไดดังตอไปนี้ 

 ความสะอาดของทางราน ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 

การตกแตงรานท่ีสวยงาม ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 ความเหมาะสม

ของเคร่ืองแตงกายของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 

 

ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1  เพศชายใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกับเพศหญิง 

H0 : เพศชายมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกับเพศหญิง 

H1 : เพศชายมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกับเพศหญิง 

 

 คาสถิติทดสอบ t = -0.783 และ p-value = 0.434 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 แสดงวา เพศชายมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือดานราคา

ไมแตกตางกับเพศหญิง 



57 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไม 

        แตกตางกัน 

H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือดานราคา 

        แตกตางกัน 

 

 คาสถิติทดสอบ F = 0.494 และ p-value = 0.781 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับ สมมติฐาน H0  แสดงวา : ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญ

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 3  รายไดท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

H0 : รายไดท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ 

  ตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน 

H1 : รายไดท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ 

  ตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

 

 คาสถิติทดสอบ F = 0.772 และ p-value = 0.572 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับ  สมมติฐาน H0  แสดงวา รายไดท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 4 อายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

H0 : อายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการ  

  ตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน  

H1 : อายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการ 

  ตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน  
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คาสถิติทดสอบ F = 1.617 และ p-value = 0.169 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น 

จึงยอมรับสมมติฐาน H0  แสดงวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 5  อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

H0 : อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา   

       ในการตัดสินใจซ้ือไมแตกตางกัน 

H1 : อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา 

       ในการตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน 

 

 คาสถิติทดสอบ F = 0.444 และ p-value = 0.818 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับ สมมติฐาน H0  แสดงวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 6 ประเภทของท่ีนอน มีความสัมพันธกับประเภทท่ีพักอาศัย 

H0 : ประเภทของท่ีนอน ไมมีความสัมพันธกับประเภทท่ีพักอาศัย 

H1 : ประเภทของท่ีนอน มีความสัมพันธกับประเภทท่ีพักอาศัย 

 

 คา สถิติทดสอบ = 0.420 และ p-value = 0.00 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น 

จึงปฏิเสธ สมมติฐาน H0  แสดงวา ประเภทท่ีนอน มีความสัมพันธกับประเภทท่ีพักอาศัย 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา ระดับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอเลือกซ้ือท่ีนอน                 

ของลูกคา บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด เพื่อเปนแนวทางใหแกผูประกอบการ พัฒนาปจจัยทางดานสวน

ประสมทางการตลาดดานตางๆ ท่ีผูบริโภคใหอิทธิพลตอพฤติกรรมของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑตอไป  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจของผูบริโภค เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค และเพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการเลือกซ้ือท่ีนอน 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีสมมติฐานวาปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา รายได อายุ อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือ ดานราคาแตกตางกัน และประเภทท่ีนอน มีความสัมพันธกับ

ประเภทท่ีพักอาศัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุมผูบริโภควัยทํางาน หมายถึงผูท่ีมีอายุตั้งแต            

20 -59 ป ท่ีมาซ้ือท่ีนอนของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 ชุด และผูวิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีมีคําตอบสมบูรณคืนมา 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100  

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 สวน 

ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภค แบบสอบถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค และแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาด 7 P’s ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบริโภค และทําการเก็บขอมูลโดย การสุม

ตัวอยางเปนระบบ (Systematic Random Sampling) ตั้งแต เดือนมีนาคม 2553 – เดือนพฤษภาคม 2553 

จํานวนท้ังส้ิน 400 คน 

 การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Windows เพื่อใช

ในการวิเคราะห สถิติเชิงพรรณนา  ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานลักษณะประชากรศาสตรใน

สวนท่ี 1 โดยใชสถิติคาความถ่ี และคารอยละ วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอน

ในสวนท่ี 2 โดยใชสถิติคาความถ่ี และคารอยละ  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือท่ีนอน โดยใชสถิติ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปล
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ผลขอมูล และวิเคราะหสถิติเชิงสถิติอนุมาน เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปร

ตามดวยการทดสอบคาสถิติ ที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน ( ANOVA) และการวิเคราะห

สหสัมพันธวิธี Contingency Coefficient โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิเคราะห

ขอมูลสรุปไดดังนี้ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตร  

 ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.75 

และเพศชาย  คิดเปนรอยละ 24.25 มีอายุระหวาง 25 - 29  ป คิดเปนรอยละ 36.25 รองลงมาคือ มีอายุ

ระหวาง 30 - 39  ป คิดเปนรอยละ 24.5 โดยมีอายุต่ํากวา 25 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.75 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมา คือระดับปวส. คิดเปนรอยละ 24.25 โดยระดับ

ประถมศึกษานอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5 อาชีพของผูบริโภคสวนใหญเปนแมบาน คิดเปนรอยละ 39 

รองลงมา คือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 37.25 และเกษียณอายุ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2  

มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.75 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 30.25 และหยาราง จํานวน            

คิดเปนรอยละ 10 มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมา คือ

ระหวาง 10,000 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.25 โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 70,000 บาท     

นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.5 มีประเภทท่ีพักอาศัยเปนหองเชาหรืออพารทเมนต คิดเปนรอยละ 39.5 

บานเดี่ยว คิดเปนรอยละ 30.0 และคอนโดมิเนียม จํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.0 และมีจํานวน

สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 40.0 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน คิดเปนรอยละ 30.75 

และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน จํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.75  

 

 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค  

 ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เคยซ้ือท่ีนอน คิดเปนรอยละ 72           

ไมเคยซ้ือท่ีนอน คิดเปนรอยละ 28 มีเหตุผลในการเลือกซ้ือท่ีนอนเพื่อใชเอง คิดเป นรอยละ 70                

ซ้ือท่ีนอนเพื่อนําไปขายตอ คิดเปนรอยละ 13 โดยซ้ือเพื่อเปนของขวัญในโอกาสพิเศษนอยท่ีสุด            

คิดเปนรอยละ 5.75 ปจจัยในการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค ผูบริโภคเลือกปจจัย คุณภาพการตัดเย็บ

ท่ีดี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.82 รานอยูใกลสถานท่ีพักอาศัย คิดเปนรอยละ 10.51 และ                          

การออกแบบท่ีทันสมัย นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 7.04 บุคลลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

ผูบริโภคสวนใหญเปนบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.5 คนรัก คิดเปน รอยละ 30                         
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โดยตัดสินใจเองนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.5 งบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีนอนของผูบริโภค สวน

ใหญอยูท่ีราคาระหวาง 3,001 – 4,000 บาท  คิดเปนรอยละ 40.75 ราคาระหวาง 4 ,001 -5,000 บาท           

คิดเปนรอยละ 22.25 โดยราคาระหวาง 1,000 – 2,000 บาทนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 9.25 ประเภทท่ี

นอนท่ีตองการท่ีสุดคือ ท่ีนอนสปริงแบบออฟเซ็ท คิด เปนรอยละ 78.75 ท่ีนอนแบบมีฐานรอง                

คิดเปนรอยละ 9.25 และท่ีนอนแบบส่ังทําพิเศษนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.75 

 

 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือท่ีนอนจาก             

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

 ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ โดยรวม  พบวา               

กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.63 จําแนกรายขอไดดังตอไปนี้ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 ภาพลักษณตราผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.65  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.59 การออกแบบท่ีสวยงาม ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46   และ

การออกแบบท่ีทันสมัย ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 ตามลําดับ 

 ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา โดยรวม พบวา กลุมตัวอยาง

ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 จําแนก รายขอได

ดังตอไปนี้ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.62 ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับภาพลักษณตราผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 และราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ                 

ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 ตามลําดับ 

 ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา 

กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.43 จําแนก ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ สถานท่ีจัดจําหนายใกลสถานท่ีพักอาศัย            

ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 ความสะดวกตอการเลือกซ้ือ                          

ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53  ไดรับคําแนะนําท่ีดีจากพนักงานขาย / 

เจาหนาท่ี ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง 

/ เลือกซ้ือ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 มีการจัดพื้นท่ีดูสวยงาม นามอง 

ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 และบรรยากาศการตกแตงราน              

ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.15 ตามลําดับ 
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 ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย พบวา             

กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.43 จําแนก ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ การลดราคาผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูใน

ระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66  ไมมีคาจัดสงผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.62 มีของสมนาคุณ  ระบบผอนชําระพรอมฟรีดอกเบ้ียรายเดือน ใหความสําคัญอยู

ในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 มีของสมมนาคุณ เม่ือซ้ือผลิตภัณฑตามยอดท่ีกําหนด               

ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก                  

ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39  มีการสะสมแตม เพื่อรับสวนลด             

ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 จัดชุดผลิตภัณฑราคาพิเศษ                    

ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 และการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อรับ

สวนลด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 ตามลําดับ 

 ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร พบวา กลุมตัวอยาง ให

ระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 จําแนก

ตามรายขอไดดังตอไปนี้ ความซ่ือสัตยของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.89 พนักงานมีความพรอมในการใหบริการเปนอยางดี ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดย

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62  ความนอบนอมเอาใจใสในการใหบริการของพนักงาน ใหความสําคัญอยูใน

ระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.49  และความยิ้มแยมแจมใสของพนักงาน ใหความสําคัญอยู

ในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 ตามลําดับ 

 ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ กลุมตัวอยาง ให

ระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.71              

โดยจําแนก ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ ความรวดเร็วในการจัดสงผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84  การดําเนินการบริการจัดสงผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 ความถูกตองของการใหบริการดานขอมูลผลิตภัณฑของ

พนักงาน  ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70  การชําระเงินผานบัตรเครดิต                          

ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.51  

 ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ พบวา 

ผูบริโภคใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.41 จําแนก ตามรายขอไดดังตอไปนี้ ความสะอาดของทางราน ใหความสําคัญอยูในระดับ

ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 การตกแตงรานท่ีสวยงาม ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
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โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 ความเหมาะสมของเคร่ืองแตงกายของพนักงาน ใหความสําคัญอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศชายใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกับเพศหญิง 

 

 จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยเพศชายใหระดับความสําคัญกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกับเพศหญิงสอดคลองกับ

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค (สุภาภรณ พลนิกร 2548 : 17-21) ความแตกตางดานบทบาทหนาท่ีตาม

เพศ (Sex Roles) นอยลง ชายและหญิงสวนใหญในปจจุบันสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับเกือบ

ใกลเคียงกัน และทําใหมีการบริโภค ผลิตภัณฑหรือบริการคลายคลึงกันดวย โดยสอดคลองกับ

งานวิจัยของเจนจิรา พรมวันดี (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญ

ตอการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรวูดเทคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศ

ตางกันปจจัยทางการตลาดโดยรวมและรายดานท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรวูดเทค 

ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของภมณพร จันทรวัฒนะ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

เร่ือง การตัดสินซ้ือผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร และของตกแตงบานของผูบริโภค INDEX LIVING 

MALL ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจซ้ือ

เฟอรนิเจอรและของตกแตงบานในดานราคาไมแตกตางกัน 

 ดังนั้นกลาวไดวา ราคาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม และไมแพงเกินไปจะเปนแรงกระตุนให

ผูบริโภคท้ังเพศชายและหญิงเกิดการตัดสินใจซ้ือไดเชนกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน  

 

 จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําให

ระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาไมแตกตางกัน 

จากผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษานั้นไมสามารถเปนตัวกําหนดไดวาผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาจะทํา

ใหการ เลือกซ้ือดานราคาแตกตางกับผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา เนื่องจาก ท่ีนอนเปนผลิตภัณฑ

เฉพาะเจาะจง ท้ังเร่ืองของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต เปนเร่ืองท่ีรูเฉพาะในกลุมคนท่ีเกี่ยวของกับท่ี
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นอนเทานั้น ฉะนั้นในการเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ เม่ือผูบริโภคไปซ้ือท่ีนอนผูบริโภคไดรับขอมูลเร่ืองท่ี

นอนจากพนักงานขาย โดยพนักงานขายจะแนะนําท่ีนอนท่ีตนเองตองการเสนอขาย ผูบริโภคจึง

ไดรับขอมูลตางๆ ท่ีกระตุนใหผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑนั้นๆ สอดคลองกับทฤษฏี ปจจัยท่ีทีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมผูบริโภค (Determinants of Consumer Behavior) (อดุลย จาตุรงคกุล , 2541 : 47) ตาม

ทฤษฏีกลาววา สถานการณมีสวนเปนอยางมากในการกําหนดพฤติกรรม เพราะอิทธิพลของ

สถานการณ เปนพลังช่ัวคราวท่ีเกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอมในการซ้ือตอนนั้นมากระทบพฤติกรรม 

 ดังนั้นกลาวไดวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันไดรับขอมูลท่ีเหมือนกัน สามารถ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดเชนเดียวกัน  

 

 สมมติฐานท่ี 3 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

 

 จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําให

ระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาไมแตกตางกัน 

ตามทฤษฎี การตัดสินใจซ้ือของ ศุภร เสรีรัตน (2545:16) กลาววา เม่ือใด ก็ตามท่ีบุคคลมีการกระทํา

ในฐานะผูซ้ือ บุคคลจะมีเปาหมายเพียงเปาหมายเดียวในจิตใจคือ การไดรับความพอใจท่ีเกิดข้ึนจาก

การซ้ือสินคาและบริการ สําหรับการตอบสนองความปรารถนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นปญหาของ

ผูบริโภคท้ังหมดจึงเปนท่ีเกี่ยวกับการใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑสําหรับการดํารงชีวิตใหอยูรอด  และ

ไดรับความสุข สะดวกสบาย ซ่ึงทางออกของปญหาดังกลาวเปนส่ิงสําคัญมากท่ีสุดสําหรับการมี

ชีวิตอยูได แมวาผูบริโภคจะมีฐานะทางการเงินเชนใด  ยอมมีความตองการท่ีจะไดรับความสุข และ

สะดวกสบายเชนเดียวกัน  อีกท้ังการตั้งราคาของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ไมสูงเกินไป ถึงแมวา

ผูบริโภคจะมีรายไดตางกันมาก แตเปนราคาท่ีผูบริโภคทุกคนสามารถซ้ือได สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ณัฐณิชา สําอางกุล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการ

เลือกซ้ือเฟอรนิเจอรของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา  ผูบริโภคท่ีมีรายได

ตอเดือนตางกัน โดยปจจัยทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรไมแตกตางกัน                     

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดังนั้นกลาวไดวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดแตกตางกัน สามารถซ้ือผลิตภัณฑเชนเดียวกัน            

เม่ือผลิตภัณฑนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจ แมวาจะมีราคาอยูในระดับใดก็ตาม  
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 สมมติฐานท่ี 4 อายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

 

 จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยอายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับ

ความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน จากผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคของบริษัท 

เพชรฑิฆัมพร จํากัด เปนวัยทํางาน ยอมตองการการพักผอนอยางเต็มท่ี เนื่องจากความเหนื่อยลาจาก

การทํางาน การพักผอนถือไดวาเปนการชวยในการฟนฟูพลังงาน เพื่อตื่นมาทํางานตอไดอยางเต็มท่ี 

ผูบริโภคจึงตองการท่ีนอนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีพอสําหรับการพักผอน ฉะนั้นการเลือกซ้ือท่ีนอนจะมี

เลือกคุณสมบัติท่ีไมแตกตางกัน ราคาของผลิตภัณฑ ก็จะไมแตกตางกันเชนกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของภมณพร จันทรวัฒนะ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การตัดสินซ้ือผลิตภัณฑ

เฟอรนิเจอร และของตกแตงบานของผูบริโภค INDEX LIVING MALL ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูบริโภค INDEX LIVING MALL มีอายุตางกันมีการตัดสินใจซ้ือเฟอรนิเจอร  และของ

ตกแตงบานตามปจจัยดานราคาไมแตกตางกัน 

 ดังนั้นกลาวไดวา ความตองการท่ีเหมือนกันของผูบริโภคแมวาจะอายุตางกัน สามารถ

ซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีราคาเหมือนกันได  

 

 สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือดานราคาแตกตางกัน 

 

 จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับ

ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือดานราคาไมแตกตางกัน  บุคคล

แตละคนมีทัศนคติ ความชอบ รสนิยมยอมตางกันบางเหมือนกันบาง แมวาจะอยูในสังคมเดียวกัน

สามารถมีความคิด ทัศนคติท่ีตางกัน หรือบางคร้ังอยูในสังคมท่ีตางกันสามารถมีความคิด ทัศนคติ

รสนิยมท่ีเหมือนกัน เชนเดียวกับการซ้ือ ท่ีนอน ก็ตองอาศัยความชอบ รสนิยม ทัศนคติในการ

ตัดสินใจซ้ือ โดยไมจําเปนวาอยูในสังคมเดียวกัน หรือผูท่ีประกอบอาชีพท่ีตางกันสามารถเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ในราคาท่ีเทากันได สอดคลองกับงานวิจัยของภมณพร จันทรวัฒนะ             

(2549 : บทคัดยอ)  ได ศึกษาเร่ือง การตัดสินซ้ือผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร และของตกแตงบานของ

ผูบริโภค INDEX LIVING MALL ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภค INDEX LIVING 

MALL ท่ีมีอาชีพตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานตามปจจัยดานราคาไม

แตกตางกัน   
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ดังนั้นกลาวไดวา บุคคลท่ีมีความคิด ทัศนคติ หรือรสนิยมท่ีเหมือนกันสามารถเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ในราคาท่ีเทากันได โดยไมจําเปนวาจะประกอบอาชีพเดียวกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 6 ประเภทท่ีนอน มีความสัมพันธกับประเภทท่ีพักอาศัย 

 

 จากผลการสรุปเปนไปตามสมมติฐาน ประเภทท่ีนอน มีความสัมพันธกับประเภทท่ีพัก

อาศัย เนื่องจากความตองการของผูบริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีนอนในแตละประเภทนั้น                         

มีความสัมพันธท่ีสอดคลองกับประเภทท่ีพักอาศัย ประกอบดวย คอนโดมิเนียม ตึกแถว               

หรือทาวเฮาส บานเดี่ยว หองเชา  หรืออพารทเมนต  เนื่องจากลักษณะการครอบครองท่ีพักอาศัย

แตกตางกัน เชน เปนเจาของท่ีพักอาศัยเอง หรือเปนผูเชาอาศัย ทําใหลักษณะในการซ้ือท่ีนอน

แตกตางกัน ผูท่ีเปนผูเชาอาศัยจะซ้ือท่ีนอนในลักษณะท่ีไมถาวรนัก สามารถเคล่ือนยายสะดวก 

เนื่องจากตองยายท่ีพักอาศัยในอนาคต เปนตน 

 ดังนั้นกลาวไดวา การเลือกซ้ือท่ีนอนแตละประเภท ท่ีพักอาศัยมี สวนสําคัญ ในการ

ตัดสินใจซ้ือ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเพื่อใหเปนแนวทางใหกับ

ผูประกอบการผลิตและจําหนาย ท่ีนอนไดนําไปพิจารณาปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด  และการ

ผลิต เพื่อใหตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูบริโภคได ดังนี้ 

 

1. จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากท่ีสุด  

ซ่ึงปจจัยดานกระบวนการ  เปนกิจกรรมการสงมอบการใหบริการแกผูบริโภคท่ีเขามาซ้ือผลิตภัณฑ

หรือบริการของธุรกิจ ส่ิงท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ เกิดความสะดวกสบายในการซ้ือ

มากท่ีสุด ซ่ึงในปจจุบันการแขงขันในธุรกิจคอนขางสูง การทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ               

และประทับใจการบริการนั้นจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูประกอบการควรจะปรับปรุง พัฒนา 

และรักษามาตรฐานดานกระบวนการอยางสมํ่าเสมอ 

 2. ในปจจุบันระบบสารสนเทศ เขามามีบทบาทเปนอยางมากไมวาจะเปนในชีวิตสวนตัว

หรือในธุรกิจ เนื่องจากเปนเทคโนโลยีท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ตอการตอบสนองความตองการ 

ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อเปนการใหบริการผูบริโภคอีกชองทางหนึ่ง                 
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชไมเพียงทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจแลวยังสามารถสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันอีกดวย 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เพิ่มคําถามในแบบสอบถาม เชน ดานทัศนคติ ความรูข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  

ความถ่ีในการซ้ือ  เปนตน เพื่อใหมีขอมูลท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

2. เพิ่มระยะเวลาการเก็บขอมูล เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ไดศึกษาเพียงชวงเดือน  

มีนาคม – พฤษภาคม เทานั้น ฉะนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรเพิ่มเวลาการเก็บขอมูลตลอดท้ังป 

เพื่อใหการศึกษาวิจัยครอบคลุมมากข้ึน เนื่องจากขอมูลในแตละชวงของปจะมีความแตกตางในการ

ซ้ือท่ีนอน เชน ในชวงฤดูหนาวจะขายท่ีนอนไดมากกวาฤดูรอน เปนตน อาจจะทําใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนของขอมูล 
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แบบสอบถามสําหรับงานวจิัย 

เร่ือง  พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค  

กรณีศึกษา บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

................................................................................................................................................................................ 

คาํช้ีแจงแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อที่ 

นอนของผูบริโภค กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ” จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามใน

แบบสอบถามน้ี โดยที่ทานไมตองเขียนช่ือลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับ

ความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบของ ทาน ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสียหายใดๆตอ ทาน 

เน่ืองจากผูวิจัยใชประกอบการทําวิจัยเทาน้ัน 

2. แบบสอบถามน้ี แบงออกเปน 6 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องนอน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ สวนประสมทางการตลาด 7 P’s 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

  

 หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับแบบสอบถามน้ี ทานสามารถสอบถามไดจากผูที่แจกแบบสอบถามแกทาน 

และเมื่อทานตอบแบบสอบถามครบทุกขอแลว โปรดสงคืนใหกับผูแจกแบบสอบถามใหแกทาน 

  

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทานในการตอบ

แบบสอบถามครั้งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ ............... 
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แบบสอบถามสําหรับงานวจิัย 

เร่ือง  พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค  

กรณีศึกษา บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

...................................................................................................................................................................................  

ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  

คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเปนจริงของทาน 

1. เพศ 

( ) 1.ชาย    ( ) 2. หญิง  

2. อายุ 

( ) 1. ตํ่ากวา 25   ( )  2. 25-29 ป  

( )  3. 30-39 ป   ( )  4. 40-49 ป  

( )  5. 50-59 ป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษา 

( )  1. ประถมศึกษา   ( ) 2. มัธยมศึกษา   

( )  3. ปวส.   ( ) 4. ปวช . 

(  ) 5.  ปริญญาตร ี   (  ) 6. สูงกวาปริญญาตร ี

4. อาชีพ 

( )  1. นิสิต / นักศึกษา  ( ) 2 . ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

 ( )  3. พนักงานบริษัทเอกชน  ( ) 4. ธุรกิจสวนตัว  

 ( ) 5. แมบาน (อยูบาน)  ( ) 6. เกษียณอายุ  

5. สถานภาพ 

( ) 1. โสด   ( ) 2. สมรส  

( ) 3. หยาราง 

6. รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 

( )  1. ตํ่ากวา 10,000 บาท  ( )  2. 10,000 - 25,000 บาท 

( ) 3. 25,001 - 40,000 บาท  ( )  4. 40,001 - 55,000 บาท  

( ) 5. 55,001 - 70,000 บาท  ( )  6. มากวา 70,000 บาท 

7. ประเภทที่อยูอาศัยของทาน  

( ) 1. คอนโดมิเนียม  ( ) 2. ตึกแถว /ทาวเฮาส 

 ( ) 3. บานเด่ียว   ( ) 4. หองเชา/อพารทเมนต 

8. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

( ) 1. 1 คน   ( ) 2. 2 คน  

 ( ) 3. 3 คน   ( ) 4. 4 คน ( ) 5. มากกวา 4 คน 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ เลอืกซ้ือเคร่ืองนอน 

คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเปนจริงของทาน 

1. ทานเคยซื้อที่นอนมากอนหรือไม  

( )  1. เคย    ( )  2. ไมเคย  

2. เหตุผลในการซื้อที่นอน  

( )  1. เพ่ือใชเอง   ( )  2. เพ่ือนําไปขายตอ  

 ( )  3. เพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรม ( )  4. เพ่ือเปนของขวัญในโอกาศพิเศษ  

3. ปจจัยในการเลือกซื้อที่นอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( )  1. อยูใกลสถานที่พักอาศัย 

 ( )  2. บรรยากาศรานที่ตกแตงอยางทันสมัย 

 ( )  3. การใหบริการที่ดีของพนักงาน 

 ( )  4. สะดวกในการเดินทาง / เลือกซื้อ 

 ( )  5.  ความนาเช่ือถือ 

 ( )  6.  ราคาเหมาะสม  

 ( )  7.  มีแบบผาใหเลือกหลากหลายประเภท  

 ( )  8.  มีคนรูจักแนะนํา  

 ( )  9.  คุณภาพการตัดเย็บที่ดี  

 ( )  10. มีโปรโมช่ันที่ดึงดูดใจ  

 ( )  11. การออกแบบที่ทันสมัย 

4. บุคคลที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอน 

( )  1. ตัดสินใจเอง    ( ) 2. เพ่ือน 

 ( )  3. คนรัก    ( ) 4. บุคคลในครอบครัว เชน พอแม พ่ีนอง 

5. งบประมาณในการเลือกซื้อที่นอน 

( )  1. 1,000 - 2,000 บาท   ( ) 2.  2,001 - 3,000 บาท 

 ( )  3. 3 ,001 - 4,000 บาท   ( )  4. 4,001 - 5,000 บาท 

 ( )  5.  มากกวา 5,000 บาท  

6. ประเภทของที่นอนที่คุณตองการที่สุด  

( )  1.  ที่นอนใยมะพราว   ( )  2.  ที่นอนสปริงแบบออฟเซ็ท  

( )  3.  ที่นอนพอกเก็ตสปริง   ( )  4.  ที่นอนยางพาราลวน  

( )  5.  ที่นอนสปริงแบบพ้ืนไม  ( )  6.  ที่นอนแบบมีฐานรอง 

 ( )  7.  ที่นอน Memory foam   ( )  8.  ที่นอนแบบโฟมและยาง 

 ( )  9.  ที่นอนแบบสั่งทําพิเศษ   
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบั ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซ้ือทีน่อนของผู้บริโภค 

คําอธิบาย ถาทานจะซื้อที่นอนทานคิดวาในแตละขอตอไปน้ีมีสวนในการตัดสินใจซื้อมากนอยแคไหน โปรดทํา

เครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ขอที่ 
พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนจาก  

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

ระดับความสําคัญที่มีตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1 
ด้านผลติภัณฑ์ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ 

     

2 การออกแบบที่ทันสมัย      

3 การออกแบบทีส่วยงาม      

4 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ      

5 ภาพลักษณตราสินคา      

6 

ด้านราคา 

ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณตราสินคา 

     

7 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสินคา      

8 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ      

9 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ใกลสถานที่พักอาศํย 

     

10 บรรยากาศการตกแตงราน      

11 ทําเลที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง / เลือกซื้อ      

12 ไดรับคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขาย / เจาหนาที่      

13 มีการจัดพ้ืนที่ดูสวยงาม นามอง      

14 สะดวกตอการเลือกซื้อ      

15 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

การจัดทําบัตรสมาชิกเพ่ือรับสวนลด 

     

16 สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก      

17 ไมมีคาจัดสงสินคา      

18 มีของสมนาคุณ เมื่อซื้อผลิตภัณฑตามยอดที่กําหนด      

19 มีการสะสมแตม เพ่ือรับสวนลด      

20 การลดราคาสินคา      

21 จัดชุดสินคาราคาพิเศษ      

22 ระบบผอนชําระพรอมฟรีดอกเบี้ยรายเดือน      
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ขอที่ 
พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนจาก  

บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด 

ระดับความสําคัญที่มีตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

23 

ด้านบุคลากร 

ความยิ้มแยมแจมใสของ พนักงาน 

     

24 ความนอบนอมเอาใจใสในการใหบริการของ พนักงาน      

25 ความซื่อสัตยของ พนักงาน      

26 พนักงานมีความพรอมในการใหบริการเปนอยางดี      

 

27 

ด้านกระบวนการ 

การดําเนินการบริการจัดสงสินคา 

     

28 ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา      

29 การชําระเงินผานบัตรเครดิต      

30 ความถูกตองของการใหบริการดานขอมูลผลิตภัณฑของ 

พนักงาน 

     

31 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ความสะอาดของทางราน 

     

32 การตกแตงรานที่สวยงาม      

33 ความเหมาะสมของเครื่องแตงกายของพนักงาน      

 

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวนวลวรรณ มีหิรัญ  

ท่ีอยู 94 ซอยเพชรเกษม79 แยก16 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  

 กรุงเทพมหานคร 10160  

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  

 พ.ศ. 2553 กําลังศึกษาระดับ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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