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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ ที่นอน ของผูบริโภค และ
เพื่อใหทราบความตองการในการเลือกซื้อ ที่นอนแตละประเภท กลุมตัวอยางคือ ลูกคาของบริษัท
เพชรฑิฆัมพร จํากัด ที่มาซื้อที่นอน และอยูในวัยทํางาน อายุตั้งแต 20-59 ป จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลความถี
คือ ่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา ,000
10 บาท ประเภทที่
พักอาศัยเปนหองเชาหรืออพารทเมนต และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนมีเหตุผลในการเลือกซื้อ
ที่นอนเพื่อใชเองปจจัยในการเลือกซื้อที่นอนอยูใกลสถานที่พักอาศัย บุคลที
ค ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของลูกคาคือ บุคคลในครอบครัว งบประมาณในการเลือกซื้อที่นอนอยูที่ราคาระหวาง 3,001 – 4,000
บาท ประเภทที่นอนที่ตองการที่สุด คือ ที่นอนสปริงแบบออฟเซ็ท ลูกคาใหระดับความสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอมทางกายภาพนอยที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะดานประชากรศาตร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา
รายได อายุ อาชีพที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ราคาไมแตกตางกันและประเภทที่นอน มีความสัมพันธกับประเภทที่พักอาศัอย
ย างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา

ค

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส
เปนอยางดีจากหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะอาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยประพล เปรมทองสุข ในการ
แนะนํา ตรวจแกไข ใหขอเสนอแนะ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง
ในความกรุณาของอาจารยเปนอยางยิ่ง และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณเหลาคณาจารยคณะวิทยาการจัดการทุกทาน ที่คอยประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรูแขนงตางๆ ใหผูวิจัยในระหวางการศึกษาอยูในสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ ที่ชวยใหคําแนะนําที่มีประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้
เปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณความอนุเคราะหขอมูลอันมีคา

จาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ทําให

วิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงตามที่ตั้งเปาหมายไว
ขอขอบพระคุณ คุณบงกช มีหิรัญ กรรมการผูจัดการ บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ที่ได
กรุณาใหแนวคิด ขอแนะนําหลายประการ ทําใหงานวิจัยฉบับนี้ สมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณเพื่อนๆ และครอบครัวที่คอยใหกําลังใจ และคอยใหความชวยเหลือตลอด
ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ที่สําคัญที่สุด ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล
อยางเต็มที่อยางเปนกัลยาณมิตร ทําใหงานวิจัยครั้งนี้ สําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว
และขอขอบคุณผูใหความชวยเหลืออีกหลายทานซึงไมสามารถกลาวนามในที่นี้ไดหมด
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การนอนมีความสําคัญอยางมากสําหรับมนุษย เพราะเปนความตองการขั้นพื้นฐานของ
รางกาย (Physical Needs) ตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (A.H. Maslow 1954, อางถึงใน ธงชัย
สันติวงษ 2549 : 83)
จีเอ็นซี ลีฟเวล (2552) ระบุวา การนอนหลับเปนชวงเวลาที่คนเราใชมากที่สุด ซึ่ง
ยาวนานถึง 6 - 8 ชั่วโมงตอวัน หรือเทากับ 1 ใน 3 ของชีวิตคนเรา หากพักผอนไมเพียงพอ จะมีผล
ตอสมาธิ การตัดสินใจ และทําใหอารมณแปรปรวน รางกายออนลา ซึ่งจะสงผลเสียตอคุณภาพชีวิต
และคุณภาพการทํางานได นอกจากการนอนอยางเพียงพอแลวการนอนอยางมีคุณภาพก็สําคัญ
พบวา ทาทางในการนอนมีผลตอสุขภาพไดเชนเดียวกัน เพราะการนอนที่ผิดสุขลักษณะอาจทําให
เกิดการปวดหลัง ปวดเมื่อยตามรางกาย และเปนสาเหตุของการพักผอนไมเพียงพอ
นอกเหนือจากทาทางในการนอน การเลือกใชที่นอนก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน
เนื่องจากสวนขามีลักษณะโคง และสวนหลังมีลักษณะโคงเปนรูปตัว S ซึ่งจะทําใหเกิดชองวาง
ระหวางที่นอนกับสวนของรางกาย หากที่นอนมีความแข็งจนเกินไปอาจรองรับสวนของกลามเนื้อ
ไมไดครบทุกสวน ทําใหกลามเนื้อเกิดการเกร็งโดยไมรูตัว การเลือกที่นอนที่มีคุณภาพ
และ
มาตรฐานนั้นก็เปนสิ่งที่สําคัญ ที่จะชวยสงเสริมการพักผอนใหมีคุณภาพ เพราะการนอนหลับเปน
การพักผอนที่ดีที่สุด เปนชวงเวลาที่รางกายไดผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการทํางาน
ที่นอนจัดเปนสินคาอุปโภคประเภทผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอในชวงระยะเวลา 10 ป
ที่ผานมา ตลาดที่นอนของไทยมีอัตราการขยายตัวสูงมาก มูลคาตลาดในป 2549 มีมูลคาถึง 4,000
ลานบาท เนื่องจากผูบริโภคหันมาใหความสําคัญเรื่องสุขอนามัย และสุขภาพรางกาย ทั้งภายใน
และภายนอกมากขึ้น สงผลตอความตองการที่นอนที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้นอกจากจะใหความสุข
ในการพักผอนแลว ยังชวยบําบัดรางกายผูบริโภคอีกทางหนึ่ง จึงทําใหการแขงขันของตลาดที่นอน
ในประเทศไทยมีการแขงขันอยางรุนแรงโดยใชกลยุทธราคา และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) (จิตสุภา อัมพรชูกิจ 2550, อางจาก
กระทรวงพาณิชย 2550)
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เนื่องจากการแขงขันอยางรุนแรงของตลาดที่นอนในประเทศไทย
จึงทําใหผู วิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษา ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอน
กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัดเพื่อใหทราบถึงความตองการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภคของ
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด และเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจของผูบริโภค
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค
3. เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อที่นอน
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา รายได อายุ
อาชีพที่แตกตางกัน สงผลใหระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
2. ประเภทที่นอน มีความสัมพันธกับประเภทที่พักอาศัย
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอน กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร
จํากัด กําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ดานประชากร ประชาชนวัยทํางานมีอายุตั้งแต 20-59 ป ที่มาซื้อที่นอนจาก
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
2. ดานเนื้อหา ประกอบดวย พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค และสวน
ประสมทางการตลาด 7P’s (Marketing Mix) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (ชัยสมพล
ชาวประเสริฐ 2549 : 63 - 81)
3. ดานสถานที่ พื้นที่ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัท เพชรฑิมพร
ฆั จํากัด จังหวัด
สมุทรสาคร
4. ดานระยะเวลา ระยะเวลาของโครงการวิจัยใชเวลาในการทําการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น
3 เดือน (ตั้งแต เดือนมีนาคม 2553 – เดือนพฤษภาคม 2553)
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
พฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) คือ ลักษณะอาการของผูบริโภคในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาแตละชนิด (สุปญญา ไชยชาญ 2543)
ผูบริโภค หมายถึงบุคคลตางๆ ที่มีความสามารถในการซืและเต็
้อ มใจในการซื้อ W
( illingness
to Buy) สินคาหรือบริการเพื่อใชประโยชนสวนตัว ขายตอหรือใชในการผลิตอีกดวย(อดุลย จาตุรงคกุล
และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 6)โดยกลุมผูบริโภคในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่อยูในวัยทํางาน มีอายุตั้งแต 20 - 59 ป ที่มาซื้อที่นอนจากบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
ลูกคา หมายถึง บุคคลบางคนผูซื้อสินคาและบริการเฉพาะจากรานคาใดรานคาหนึ่ง
หรือเฉพาะจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 8)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงความตองการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
2. ทราบพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค
3. ทราบระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อที่นอน
4. เปนแนวทางในการปรับปรุง บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับ การวิจัย เรื่อง”
ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ การเลือกซื้อ ที่นอน ของผูบริโภค กรณีศึกษา :
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด” โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับที่นอน
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภค
สวนที่ 3 สวนประสมทางการตลาด 7
P’s (Marketing Mix)
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับทีน่ อน
ประเภทของทีน่ อน ที่นอนสามารถแบงออกไดหลายประเภท เชน (มารเก็ทเทียร 2552)
1. ที่นอนใยมะพราว ทําจากเสนใยมะพราว สามารถแบงคุณภาพของใยมะพราว
ออกเปน 2 ระดับคือ ใยมะพราวมคุณภาพต่ํา มีลักษณะเปนปุมปมขรุขระ มีเศษกาบใยปะปนอยู
ความยาวเสนใยไมแนนอน เสนใยคุณภาพต่ํา มีชื่อในภาษาอังกฤษคือ Bristle Fiber แปลวา เสนใยที่
ขรุขระ ใยมะพราวคุณภาพสูง มีลักษณะเปนเสนใยเรียบเสมอ ความยาวเสนใยประมาณ 2 - 10
เซนติเมตร เสนใยชนิดนี้ มีชื่อในภาษาอังกฤษคือ Mattress Fiber แปลวา เสนใยสําหรับทําที่นอน
แมวาจะมีการนําใยมะพราวไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย แตกวา 90% ของอุตสาหกรรมใย
มะพราวในประเทศไทยคือ การนําใยมะพราวมาใชเปนวัตถุดิบหลักในสินคาประเภทที่นอนเพื่อ
สุขภาพ เชน เตียงนอนของโรงพยาบาล และที่นอนเพื่อผูที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ซึ่ง
เปนสาเหตุของอาการปวดหลัง
คุณสมบัติหลักของที่นอนใยมะพราวที่สามารถรักษา
และบรรเทาอาการปวดหลังคือ
ที่นอนที่ผลิตดวยใยมะพราวลวนจะมีความหนาแนนสูง จึงไมจมลงตามน้ําหนักตัว แตยังคงความ
นุมนวลและสอดรับกับสรีระของผูนอนไดเปนอยางดี แมจะผานการใชงานที่ยาวนานที่นอนใย
มะพราวก็ยังคงรูป ไมยุบตัวเหมือนกับที่นอนประเภทอื่นและเนื่องจากที่นอนใยมะพราวมีโครงสราง
4

5
ของเสนใยธรรมชาติที่สานกันอยูอยางหนาแนน และไมเปนระเบียบ จึงทําใหเกิดชองวางขนาดเล็ก
ระหวางเสนใยจํานวนมหาศาล ชองวางเล็ก ๆ เหลานี้เปนสาเหตุใหที่นอนใยมะพราวมีคุณสมบัติใน
การหมุนเวียนถายเทอากาศสูง ทําใหสามารถระบายความรอนในสภาพอากาศรอนไดอยางดีเยี่ยม ที่
นอนใยมะพราวจึงเปนที่นอน ที่เหมาะสําหรับประเทศที่มีภูมิอากาศรอนเชนประเทศไทย (วิคตอรี่
อินดัสเตรียล 2552)
2. ที่นอนแบบสปริง ( Spring) แบบแยกจากเตียง ที่นอนแบบนี้จะชวยกระจายรองรับ
น้ําหนักตัวไดอยางสมดุล ทําใหน้ําหนักตัวไปกดทับไปที่จุดใดจุดหนึ่งของรางกาย เพราะเปนที่นอน
ที่มีความยืดหยุนสูง ที่นอนสปริงแบงไดอีกหลายประเภท ไดแก
2.1 ที่นอนสปริงแบบ
Offset สปริงแบบออฟเซ็ท (Offset) เปนการพัฒนามาจากแบบ
บอนแนลล มีความแข็งแรงกวา เพราะหัวสปริงมีขอบสี่เหลี่ยมทําใหยึดสปริงไดแข็งแรง และไมมี
เสียงเสียดสีของสปริง แตจุดออนคือ มีความแข็งกระดาง ไมยืดหยุนตอการรองรับน้ําหนักรางกาย
ของผูนอน เวลาสปริงรับแรงกดจะดึงสปริงรอบๆ ทําใหรบกวนคนนอนขางๆ เวลาขยับตัว เปน
สปริงชนิดที่นิยมใชมากที่สุด สวนสปริงแบบออฟเซ็ทปลายเปด (Open Offset) เปนการพัฒนาตอ
จากออฟเซ็ทยึดไดแนนแตปลอยใหขยับตัวยืดหยุนไดมากกวาสามารถลดความกระดาง และมีความ
ยืดหยุนตอการรองรับน้ําหนักไดดี
2.2 ที่นอนสปริงแบบพอกเก็ตสปริง (Pocket Spring) เปนสปริงแบบสวมในถุงผาจะผูก
ในถุงผาเปนลูกๆ ติดๆ กันทําใหสปริงแตละลูกสามารถยืดหรือหดไดอยางเปนอิสระตอกัน ไมมีปญหา
เวลาคนนอนขางๆ พลิกตัว มีความยืดหยุนในการรองรับน้ําหนัรวมทั
ก ้งโคงเวาสอดรับกับสรีระรางกาย
ไดดี สปริงชนิดนี้จึงมีราคาแพงเนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงจากถุงผาที่หุมและเสนลวดทําสปริงตอง
มีคุณภาพสูงจึงจะมีอายุการใชงานยาวนาน(เอกชัย ตรีวัฒนาวงศ2552)
3. ที่นอนยางพาราลวน ดวยคุณสมบัติที่โดดเดนของ100% Natural Latex Foam จึง
สามารถนํามาใชงานในหองนอนดวยคุณสมบัติที่โดดเดน คือ
เหนียว นุมและยืดหยุนตัวไดดี
ไมยุบตัว เมื่อใชงานไปนานๆ ทนทาน ระบายอากาศไดดีเพราะมีรูระบายอากาศ นอนแลวเย็นสบาย
ไมอับชื้น สวนผสมจากธรรมชาติ ไมทําใหเกิดการแพ หรือสลายตัว ไมทําใหเกิดฝุนละอองเมื่อใช
งานนานๆ ปองกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และไรฝุนเหมาะสําหรับผูที่เปนโรคภูมิแพ
4. ที่นอนสปริงแบบพื้นไม (Wooden-base Spring) ที่นอนแบบนี้จะมีกรอบรับน้ําหนัก
ในตัว เพราะฉะนั้นไมจําเปนตองใชวางบนเตียงที่มีขอบ เพราะฉะนั้นถาใชที่นอนแบบนี้แคติดตั้ง
ขาเตียง แผนรองนอนเพื่อความสบาย ก็ไดเตียงนอนที่สมบูรณแลว
5. ที่นอนแบบมีฐานรอง (Mattress Bases) เปนที่นอนที่มาพรอมกับที่นอนสปริง และ
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เตียงที่เปนฐานรองที่สามารถประกอบ หรือแยกชิ้นออกจากกันไดงาย และยังใหความรูสึกหรูหรา
เหมือนเตียงนอนของบุคคลสําคัญไดดวย
6. ที่นอน Memory Form Visco-elastic Memory Foam คือสิ่งที่ดีเยี่ยมที่ถูกพัฒนา
สําหรับโครงการอวกาศขององคการ NASA เพื่อใชลดแรงดันที่กระทําตอรางกายของนักบินอวกาศ
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ขณะทยานสูอวกาศ หลักการทํางานของ Visco-elastic Memory
Foam คือ ปรับสภาพรูปทรงตามสภาพแรงกดทับและอุณภูมิของรางกาย Memory Foam มีความ
หนาแนนมากกวา 5 เทาของฟองน้ําทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถรองรับรางกาย และปรับสภาพรูปรางอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งยังตอบสนองตออุณหภูมิของรางกายดวยความยืดหยุนทําใหสามารถนอนหลับสนิท
โดยปราศจากการพลิกตัวไปมา และชวยผอนคลายทั่วรางกาย Memory Foam ไดรับการยอมรับ
และแนะนําใหใชจากแพทยทั่วโลก กลายเปนอุปกรณที่ดีเยี่ยมสําหรับผูที่ตองการบําบัด และรักษา
อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อตลอดจนลดความเจ็บปวด และชวยปองกันความปวดไดอยางสมบูรณ
แบบภายหลังการผาตัด รวมถึงกรณีอื่นๆ ทําใหคุณไมตองกังวลใจในการนอนอยูบนเตียงเปน
เวลานานๆ
7. ที่นอนแบบโฟม และยาง ( Foam and Latex) ที่นอนแบบนี้ใหสัมผัสการรองรับ
ที่แนนหนา ขณะเดียวกันก็ใหความรูสึกนุม และยืดหยุน นอกจากนี้ยังนําเอาวัตถุดิบตางชนิดกันมา
ประยุกตใชดวยกัน เพื่อการรองรับการนอนที่สบายมากยิ่งขึ้น เชน
• ที่นอนยางพาราทอป ตรงกลางเปน Spring แบบ Offset
• ที่นอนยางพาราทอป ตรงกลางเปน Spring แบบ Pocket Spring
• ที่นอนยางพาราทอป ตรงกลางเปน Polyester (โฟมอัด)
ความหมายของผู้บริโภค
ผูบริโภค (Consumer) คือ บุคคลตางๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ ( Ability to Buy)
หรือทุกคนที่มีเงิน ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ ( Willingness to Buy) สินคาหรือบริการ
ดวย ลักษณะอื่นๆ ของผูบริโภคก็คือผูบริโภคบางคนซื้อสินคาไปเพื่อใชประโยชนสวนตัว และใน
ขณะเดียวกันยังมีผูบริโภคอีกคนซื้อไปเพื่อขายตอหรือใชในการผลิตอีกดวย (อดุลย จาตุรงคกุล และ
ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 6)
ผูบริโภค (Consumer) เปนคําที่ใชทั่วไปมากกวา หมายถึง “บุคคลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมอันใดอันหนึ่งของพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก
กิจกรรมทางกายภาพที่เกี่ยวกับการ
ประเมิน การไดมา การใช หรือการจับจายใชสอยซึ่งสินคา และบริการ” ( ศุภร เสรีรัตน 2545, อาง
จาก Loudon and Bitta 1988 : 8)
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ผูบริโภค ( Consumer) คือ บุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการบริโภค หรือผูใช
สินคาหรือบริการทายสุด (Ultimate Users) ของกระบวนการผลิต และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
อาจจะเปนผูที่มีบทบาทครบทุกดานในเรื่องของพฤติกรรมผูบริโภค หรือมีบางบทบาท เชน
ผูตองการใช ผูแสวงหา หรือผูจายเงินซื้อ (สุภาภรณ พลนิกร 2548 : 5)
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
มีการนิยาม
และแบงประเภทของผูบริโภคออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือ
ผูบริโภคที่เปนบุคคล ( Individual) ที่ซื้อสินคา หรือบริการเพื่อการใชสวนตัว หรือใชในครัวเรือน
(Households) ซึ่งสินคา ( Goods) หรือบริการ (Services) ที่ใชในกลุมผูบริโภคประเภทนี้เรียกวา
ผลิตภัณฑขั้นสุดทาย หรือผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค (Final Products or Consumer Products) และ
ประเภทที่สองคือ ผูบริโภคที่เปนองคการหรือหนวยงานที่ซื้อสินคา และบริการเพื่อเปนปจจัยนําเขา
(Input) ในการผลิตสินคาหรือบริการขั้นสุดทายอีกทีหนึ่ง สินคาและบริการที่บริษัทเหลานี้ซื้อจะ
เรียกวา สินคาหรือผลิตภัณฑผูผลิต / อุตสาหกรรม (Intermediate Products or Producer Products)
ในขณะที่รูปแบบและรสนิยมของผลิตภัณฑจะมีบทบาทตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคที่เปนบุคคลคอนขางมาก แตกลับมีบทบาทตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่เปนองคกร
ธุรกิจนอยกวา แตจะมุงเนนที่ราคาและคุณภาพมากกวาผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภคคนสุดทาย
(ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 14)
ผูบริโภคจะเปนผูกําหนดรูปลักษณ (
Feature) และคุณประโยชน ( Benefit) ของสินคา
หรือบริการ (Goods and Services) ที่นักการตลาดตองทําการวิเคราะหวาควรจะใหสินคาหรือบริการ
มีรูปรางลักษณะแบบใด ราคาเทาไร ตองจัดจําหนายที่ใด และตองทําการสงเสริมอยางไรใหตรงกับ
ความตองการ ความสามารถในการซื้อ และพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องผูบริโภคในปจจุบันมี
อิสระในการเลือกซื้อมากขึ้น (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 17)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงโดยตรงกับการจัดหา
ใหไดมาซึ่งการบริโภค และการจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่
เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย” (Engle, Blackwell and Miniard 1990 : 3, อางถึงใน
ศุภร เสรีรัตน 2545 : 6)
สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (America Marketing Association หรือ AMA) ให
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา “การกระทําซึ่งสงผลตอกันและกันตลอดเวลาของความรู ความ
เขาใจ พฤติกรรมและเหตุการณภายใตสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดกระทําขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยน
สําหรับการดําเนินชีวิตมนุษย” (Peter and Olsen 1990 : 5, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545: 6)
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พฤติกรรมผูบริโภคนั้นอาจใหคําจํากัดความไดวาเปน “กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลกระทํา
เมื่อไดรับ 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) กลา ววา ผูซื้อสินคาสามารถแบง
ออกเปนประเภทไดหลายลักษณะ บางประเภทของผูซื้อจะมีอยูในพฤติกรรมผูบริโภคแตบาง
ประเภทไมมี ดังนั้นการรูถึงความแตกตางของประเภทของผูบริโภคสามารถใหประโยชนตอการ
นําไปใชในลักษณะที่แตกตางกันได ในที่นี้เราตองการชี้ใหเห็นถึงประเภทตางๆ ของผูบริโภคที่การ
จําแนกออกไดหลายลักษณะ และความสําคัญของประเภทผูบริโภคที่มีผลตอนักการตลาด ตลอดจน
บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ การจําแนกประเภทของผูบริโภค สามารถจัด
กลุมไดเปน 4 กลุม ดังนี้
1. ผูบริโภคเพื่อสวนตัวกับผูบริโภคที่เปนองดการ
2. ผูบริโภคที่มีศักยภาพกับผูบริโภคที่แทจริง
3. ผูบริโภคที่เปนครัวเรือนกับผูบริโภคที่เปนอุตสาหกรรม
4. ลูกคากับผูบริโภค/ผูบริโภคคนสุดทายกับผูใชทางอุตสาหกรรม / ผูคาดหวัง
โดยมีรายละเอียดแตละกลุมดังนี้
ผู้บริโภคเพือ่ ส่ วนตัวกับผู้บริโภคทีเ่ ป็ นองค์ การ ( Personal Consumers versus
Organizational Consumers) คําวาผูบริโภคในกรณีนี้มักจะใชบอยสําหรับการอธิบายใหเห็นถึง
ลักษณะการบริโภคที่มีความแตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ การบริโภคสวนบุคคลที่เราเรียกผูบริโภค
แบบนี้วา ผูบริโภคเพื่อสวนตัว และการบริโภคขององคการที่เราเรียกผูบริโภคนี้วา ผูบริโภคที่เปน
องคการ
ผูบริโภคเพื่อสวนตัว (Personal Consumers) คือ “บุคคลผูซื้อและใชบริการสําหรับการ
ใชงานสวนตัวของเขา หรือสําหรับการใชสอยภายในครัวเรือนของเขา หรือแมแตการซื้อใหเปน
ของขวัญสําหรับเพื่อนของเขา” (Schiffman and Kanuk 1991 : 6, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล และ
ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 10) ในทุกกรณีที่กลาวมาจะเห็นวาสินคาที่ซื้อนั้นเปนสินคาที่ซื้อไปสําหรับ
การใชขั้นสุดทายของบุคคลผูใชสินคานั้นวา ผูใชคนสุดทาย ( End Users) หรือผูบริโภคคนสุดทาย
(Ultimate Consumers)
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ผูบริโภคที่เปนองคการ (Organizational Consumers) “ผูบริโภคที่ประกอบไปดวยหนวย
ของธุรกิจทั้งที่แสวงหากําไร และไมแสวงหากําไร องคการของรัฐ และสถาบันตางๆ ซึ่งทั้งหมด
จะตองซื้อผลิตภัณฑ เครื่องมือ และบริการ เพื่อใชในการดําเนินงานขององคการของตน”
(Schiffman and Kanuk 1991 : 6, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 10)
ขยายความใหเห็นไดดังนี้ บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑตองซื้อวัตถุดิบ และสวนประกอบอื่นๆ ที่ตองใช
ในการผลิต ผลิตภัณฑของเขา และขายผลิตภัณฑที่เขาผลิตไดออกไป หรือกรณีที่บริษัทเปนบริษัทที่
ขายบริการก็ตองซื้ออุปกรณที่จําเปนสําหรับการขายบริการของเขา เชน การใหบริการใหเชาสินคา
เปนตน หรือกรณีหนวยงานของรัฐก็ตองซื้อผลิตภัณฑสํานักงาน (Office Products) ที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เชนเดียวกับสถาบันอื่นๆ ที่ตองซื้อวัสดุที่เขาตองการดํารงรักษาซึ่งการ
ดําเนินงาน และประชากรของสถาบัน
ผู้บริโภคทีม่ ีศักยภาพกับผู้บริโภคทีแ่ ท้ จริง (Potential and Realized Consumers)
วิธีการที่ใชในการจําแนกประเภทของผูบริโภคที่สําคัญอันหนึ่งคือ การพิจารณาในแง
ของความมีศักยภาพ หรือความแทจริงที่ปรากฏในการซื้อสินคา และบริการ บุคคลคนหนึ่งอาจเปน
ผูที่กระทําการซื้อ หรือไมไดซื้อสําหรับผลิตภัณฑ หรือตราผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ
ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจที่จะตองทราบถึงสภานภาพของผูบริโภคในกระบวนการ
บริโภควาผูบริโภคแบบใด เราสามารถสถานภาพที่เปนไปได 3 ประการของผูบริโภคใน
กระบวนการบริโภค คือ
1. ผูบริโภคที่ไมใชผูบริโภค (Non-consumers) หมายถึง “บุคคลใดๆ ผูซึ่งไมมีความ
ตองการสําหรับผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน และมีแนวโนมวาจะไมมีความตองการสําหรับอนาคต
อันใกลนี้ดวย” (Walters 1978 : 9, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 11)
2. ผูบริโภคที่มีศักยภาพ ( Potential Consumers) หมายถึง “บุคคลใดๆ ที่ปจจุบันยัง
ไมไดซื้อแตเปนผูซึ่งอาจไดรับอิทธิพลบางอยางในเวลาตอมาใหซื้อได” ( Walters 1978 : 9, อางถึง
ใน อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 11) จํานวนของผูบริโภคที่มีศักยภาพที่มีเปน
จํานวนมาก หรือมีขนาดใหญพอจะทําใหเปนตลาดที่มีศักยภาพสําหรับธุรกิจบางประเภทที่จะ
สามารถเขามาทําธุรกิจได บุคคลอาจเปนผูที่มีศักยภาพสําหรับผลิตภัณฑทั่วไปบางชนิด และบุคคล
อาจเปนผูที่มีศักยภาพสําหรับผลิตภัณฑตราใดตราหนึ่ง หรือสําหรับรานคาใดรานคาหนึ่ง
ผูบริโภคที่มีศักยภาพสามารถอธิบายใหเขาใจไดวาเกิดจากคุณสมบัติใดๆ ใน 5 ประการ
ตอไปนี้
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1. การไมรูถึงความตองการของตน
2. ความเขมขนของความตองการปจจุบันที่มีอยูมีปริมาณนอย หรือต่ํา
3. การขาดขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่มีจําหนายอยูในทองตลาด
4. การซื้อจากธุรกิจที่เปนคูแขงขัน
5. การขาดสื่อกลางในการซื้อในขณะนั้น (ไมมีเงิน) ผูบริโภคที่มีศักยภาพเหลkนี้มี
ความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก เพราะวาบุคคลเหลานี้สามารถใชเปนเครื่องแสดงถึงการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายและการขยายตลาดของบริษัทได
3. ผูบริโภคที่แทจริง (Realized Consumers) จะมีความหมายเหมือนกับคําวา ผูซื้อ
(Purchasers) หรือผูจายตลาด ( Shoppers) เนื่องจากเปนผูที่เกี่ยวของในการซื้อสินคา และบริการ
กลาวไดวา เปนการซื้อขายสินคาชนิดนั้นๆ หรือจากรานคานั้นๆ อยางสม่ําเสมอ
ผู้บริโภคทีเ่ ป็ นครัวเรือนกับผู้บริโภคทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรม (Household and Industrial
Consumers) บุคคลใดก็ตามที่ไดเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการบริโภคถือวาเปนผูบริโภคทั้งสิ้น แตผู
ซื้อเหลานี้ยังสามารถจําแนกประเภทไดตามประเภทของตลาดที่เขาสังกัดอยูไดดวย ประเภทของตลาด
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ ตลาดครัวเรือนและตลาดอุตสาหกรรม
ตลาดครัวเรือน (Household Markets) คือ ตลาดที่ประกอบดวยผูบริโภคที่ซื้อไปเพื่อการ
บริโภคสวนตัว หรือสําหรับสนองความตองการที่ใชรวมกันภายในครอบครัว หรือครัวเรือน เรียก
บุคคลเหลานั้นวา ผูบริโภคที่เปนครัวเรือน หรือผูบริโภคคนสุดทาย ( Household or Final
Consumers) ผูบริโภคที่เปนครัวเรือนทําใหเกิดการเคลื่อนยายในผลิตภัณฑจากชองทางการจัด
จําหนายในแงที่วาจะไมมีการขายตอไปอีกโดยองคการการตลาด ผูบริโภคคนสุดทายซื้อผลิตภัณฑ
โดยมีจุดมุงหมายเพียงสิ่งเดียวคือ การใชผลิตภัณฑนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งความพอใจเทานั้น
ตลาดอุตสาหกรรม ( Industrial Markets) คือ ตลาดประกอบดวยองคการธุรกิจที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อนําไปขายตอ ผลิตภัณฑที่โดยผูบริโภคที่เปนอุตสาหกรรมเพื่อขายตอจะเปน
ผลิตภัณฑที่เปนไปไดทั้ง 2 กรณี
1. เปนผลิตภัณฑที่ใชเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่จะขายออกไป
2. เปนผลิตภัณฑที่นําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปได
ดังนั้น ผูบริโภคที่เปนอุตสาหกรรม ( Industrial Consumers) จึงไดแก องคการธุรกิจ
ผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก (ตัวแทนทางธุรกิจ) รัฐบาล (สวนกลางและสวนทองถิ่น) และองคการที่ไม
แสวงหากําไร เชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล วัด มูลนิธิ เปนตน
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ลูกค้ ากับผู้บริโภค / ผู้บริโภคคนสุ ดท้ ายกับผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม / ผู้คาดหวัง
(Customers and Consumers / Ultimate Consumer and Industrial Users / Prospects)
ศุภร เสรีรัตน กลาววา ลูกคากับผูบริโภค ( Customers and Consumers) สําหรับคําวา
ลูกคา มักจะใช หมายถึง “บุคคลบางคนผูซึ่งซื้อสินคาและบริการเฉพาะจากรานคาใดรานคาหนึ่ง
หรือเฉพาะจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง” สวนคําวา ผูบริโภค จะเปนคําที่ใชทั่วไปมากกวา หมายถึง
“บุคคลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอันใดอันหนึ่งของพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก กิจกรรมทาง
กายภาพที่เกี่ยวกับการประเมิน การไดมา การใช หรือการจับจายใชสอยซึ่งสินคา และบริการ”
(2545, อางจาก Loudon and Bitta 1988 : 8) ดังนั้นคําวาลูกคาจะใชสําหรับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
ในขณะที่คําวาผูบริโภคเปนคําที่ใชทั่วไปสําหรับทุกกิจการ นอกจากนี้ คําวาผูบริโภคยังใช หมายถึง
ผูซื้อที่มีศักยภาพของสินคา และบริการที่ไดนําเสนอสูตลาดเพื่อขาย
ผูบริโภคคนสุดทาย ( Ultimate Consumers) หมายถึง “บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูซึ่งกระทํา
การซื้อโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการบริโภคของสวนบุคคลหรือครัวเรือน” (ศุภร เสรีรัตน 2545, อางจาก
Loudon and Bitta 1988 : 9) หรือเรียกอีกชื่อวา ผูซื้อที่เปนผูบริโภค ( Consumer Buyers) และเปน
กลุมผูซื้อสวนใหญของสังคม เนื่องจากเราทุกคนคือ ผูบริโภค เพราะตางก็ซื้อ และใชสินคาใดสินคา
หนึ่งเสมอในการดํารงชีพ ในขณะที่ผูซื้อทางอุตสาหกรรม ( Industrial Buyers) หรือผูซื้อที่เปนชอง
ทางการจําหนาย ( Intermediate Buyers) จะเปนบุคคลที่มีจุดมุงหมายในการซื้อเพื่อองคการธุรกิจ
หรือสถาบัน โดยการซื้อสินคา และบริการนั้นจะนําไปใชสําหรับการผลิต หรือการดําเนินงานของ
องคการ เราจึงเรียกอีกชื่อวา ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial Users)
ผูคาดหวัง (Prospect) หมายถึง กลุมคน หรือกลุมผูบริโภคที่ธุรกิจจะตองการจะมุงเนน
ทําการสงเสริมการตลาดไปสูเพื่อการขายสินคา และบริการของธุรกิจ ดังนั้นจะเห็นไดวานักการ
ตลาดตองตัดสินใจวา ใครคือผูคาดหวังสําหรับสินคา และบริการของเขา นักการตลาดบางคนเชื่อวา
ผูที่ซื้อสินคาเปนผูคาดหวังที่ดีที่สุด ในขณะที่นักการตลาดบางคนก็เชื่อวาผูใชสินคาเปนผูคาดหวังที่
ดีกวา แตสําหรับบางคนแลวเพื่อความไมประมาท เขาจะทุมความพยายามดานการสงเสริมการตลาด
ไปยังทั้งผูซื้อ และผูใชสินคา
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อิทธิพลจากตัวผู้บริโภคเอง

อิทธิพลจากบริษัทห้ างร้ าน

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

ตรายี่หอ ลักษณะของสินคา
การโฆษณา การแพรคําพูด
สงเสริมตลาด

การตั้งแสดงในรานคา

ปลีกราคา คุณภาพ
บริการ สิ่งแวดลอมในรานคา
ความสะดวก

โปรแกรมดึงลูกคา

หีบหอ สินคาที่มีขาย

ผูบริโภค

การได้ รับมา

การได้ รับมา

การได้ รับมา

(Obtain)

(Obtain)

(Obtain)

• วิธีการที่เขาใชตัดสินใจวา

• วิธีการที่เขาใชสินคา

• ขจัดสินคาที่เหลือทิ้งอยางไร

• วิธีการเก็บสินคาในบาน

• ทิ้งไปมากนอยเทาใด

• สินคาอื่นที่เขาพิจารณาวาจะซื้อ

• ใครใชสินคา

• ขายตอหรือเปลา

• เขาซื้อที่ไหน

• บริโภคมากนอยเทาใด

• สงไป recycle หรือเปลา

• วิธีที่เขาชําระคาสินคา

• สินคาเปรียบเทียบกับความ

ตองการซื้อ

• วิธีการที่เขาเอาสินคากลับบาน

คาดหมายแลวเปนเชนใด

รูปที่ 1 พฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545),
14.
แนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ การตลาดในอนาคต
สุภาภรณ พลนิกร (2548 : 17 - 21) กลาววา ในการแขงขันผูบริโภคนั้น นักการตลาด
ตองเนนการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคกลุมเปาหมายอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความภักดีใน
ตรายี่หอ (Brand Loyalty) ของตน สําหรับการวางแผนการตลาดในอนาคตใหบรรลุผลสําเร็จนั้น
ตองทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของผูบริโภค เชน
1. การเคลื่อนตัวขององคประกอบอายุประชากร ( Population Age Mix Shift)
ประชากรของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามการกระจายตัวของอายุประชาชนในแตละประเทศสําหรับ
ในทวีปเอเชีย ประเทศจีนมีประชากรอายุมากที่สุด กลาวคือ ในอีกประมาณ 10 กวาป ประชากรจีน
รอยละ 20 จะมีอายุ ตั้งแต 65 ปขึ้นไป อินโดนีเซียมีประชากรอายุนอยที่สุด เนื่องจากกวารอยละ 40
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มีอายุระหวาง 15 - 25 ป การที่ประชากรมีอายุแตกตางกันเชนนี้ทําใหเกิดความตองการ (Wants)
และความจําเปน (Needs) ในผลิตภัณฑ หรือบริการที่หลากหลาย
2. การแตงงานชา มีบุตรชา และมีจํานวนบุตรนอยลง ครอบครัวที่มีบุตรจํานวน 2 คน
หรือมากกวา 2 คนนั้นมีจํานวนนอยลงทุกวัน ปรากฏการณนี้สงผลกระทบตอการตลาดหลายดาน เชน
สรางโอกาสในการพัฒนาสินคาสําหรับคนโสด หรือสําหรับครอบครัวขนาดเล็ก แมวาสินคาสําหรับ
เด็กมีจํานวนลดลง แตมีคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากการมีบุตรนอยทําใหผูบริโภคพิถีพิถันในการซื้อ
สินคาใหกับบุตร เชน แชมพูสําหรับเด็ก ยาสีฟน แปรงสีฟน เสื้อผาสําหรับเด็กวัยตางๆ นอกจาก
คุณภาพสูงขึ้นแลว บรรจุภัณฑตองสวยงามและปลอดภัยดวย รวมทั้งเปดโอกาสใหกับตลาดหนังสือ
หรือรายการสื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงบุตรใหมีคุณภาพดี ซึ่งพบวามีผูสนใจมากขึ้น
3. ความสนใจในเรื่องความบันเทิงมีมากขึ้น คนยุคใหมนิยมใชชีวิตหลายรูปแบบโดย
ไมไดทําทีละขั้นตอนดังเชนคนในอดีต ซึ่งมักจะเรียนใหสําเร็จกอน แลวจึงคอยแตงงาน เมื่อทํางาน
มีเงินมากพอแลวจึงหาความบันเทิงใหกับตนเอง สวนคนรุนใหมมีความสนใจที่จะทํางานเพียง
เพื่อใหมีชีวิตที่ดี (Work to Live) มิใชอยูเพื่อทํางาน (Live to Work) เหมือนคนรุนเกา จึงเปนโอกาส
สําหรับสินคาเพื่อความบันเทิงตางๆ รวมทั้งการชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตร และที่บาน การ
รับประทานอาหารนอกบาน การออกเที่ยวหรือพักผอนในรูปแบบตางๆ ในชวงกลางคืน การ
สังสรรคภายหลังจากเลิกงานแลวของวันศุกร
4. การบริโภคที่ตรงขามกับคนรุนเกา เนื่องจากสถานะทางการเงินที่ไมเพียงพอทําให
บิดามารดามุงสนใจทํางานนอกบานทั้ง 2 คน หรือบางครอบครัวมีการหยารางกัน คนรุนใหมจึงมัก
มีความรูสึกวาตนถูกทอดทิ้ง เบื่อหนายกฎ และขอหามตางๆ ที่มักจะไมมีคําอธิบายวาทําไมจึงตองมี
ขอหามเหลานั้น และไมมีใครสนใจที่จะอธิบายวาทําไมจึงเปลี่ยนไมได หรือไดเห็นการกระทําใน
ลักษณะปากวาตาขยิบของผูใหญ (หามคนอื่นทําไมดี แตตัวเอง และพรรคพวกทําได) จึงทําใหคน
รุนใหมมักจะไมเชื่อถือกฎระเบียบของครอบครัว และสังคม โดยมักจะทําตรงกันขามกับที่บิดา
มารดา หรือผูใหญหามไว เชน การกลับบานดึก การดื่มเบียร เที่ยวกลางคืน ขับรถขณะมึนเมา ขับขี่
รถแขงกันบนถนนสาธารณะ เปนตน อยางไรก็ตามพฤติกรรมเหลานี้ทําใหเกิดโอกาสทางการตลาด
เชน การตลาดสถานที่สําหรับเที่ยวยามค่ําคืน การโฆษณาที่เนนความเปนตัวเอง เปนตน
5. ความแตกตางดานบทบาทหนาที่ตามเพศ (Sex Roles) นอยลง ปจจุบันนี้ความ
คาดหวังในความประพฤติ และอํานาจที่แตกตางกันระหวางชายกับหญิง หรือที่เรียกวา บทบาทที่
เหมาะสมกับเพศ (Sex Roles) นั้นลดลงไปมาก ทั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เชน การเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรม และสังคมขอมูลขาวสาร ทําใหการใชแรงกายมี
ความสําคัญลดลงไป และมุงเนนการใชสมองชาย และหญิงสวนใหญในปจจุบันจึงมีความสามารถ
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พึ่งพาตนเองไดในระดับเกือบใกลเคียงกัน และทําใหมีการบริโภคสินคา หรือบริการที่คลายคลึงกัน
ดวย สินคาหลายชนิดที่ผูชายซื้อไปไวในครัวเรือนกําลังเปลี่ยนมาใหผูหญิงตัดสินใจซื้อมากขึ้น เชน
เครื่องมือซอมบานสําหรับงานเล็กนอย สวนการซื้อสินคาในราน ซูเปอรมารเก็ตเพื่อนําไปใชใน
ครัวเรือน พบวามีผูชายทําแทนผูหญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสังคมเริ่มเห็นวาเปนเรื่องปกติ
6. ผูบริโภคฉลาด รอบรูมากขึ้น และความภักดีในยี่หอลดลง ปจจุบันผูบริโภคฉลาด
รอบรูมากขึ้นเนื่องจากมีการศึกษาสูงขึ้น สัมผัสสื่อมากขึ้น และสนใจศึกษาหาความรูตลอดชีวิต
ความรูตางๆ ที่ผูบริโภคสนใจมีทั้งทางดานการเขาสังคม และความรูเทคนิควิชาชีพตางๆ ดวยความรู
ที่มากขึ้นนี้ทําใหผูบริโภคเพิ่มความสนใจในขอมูลของสินคาซึ่งมักจะใชในการเปรียบเทียบกอน
ตัดสินใจ และใชเหตุผลมากขึ้น ตลอดจนมีความภักดีตอตรายี่หอ ( Brand Loyalty) ลดลง เชื่อ
โฆษณานอยลง และเชื่อถือขาวมากกวา ดังนั้นการโฆษณาจึงตองทําควบคูไปกับประชาสัมพันธ ใน
ปจจุบันจึงมีโฆษณาที่ทําในรูปของขาว หรือการสัมภาษณบุคคลสําคัญ หรือออกอากาศในชวงการ
เสนอขาวประจําวัน นอกจากสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน และวิทยุแลว สื่อทางอินเตอรเน็ตมีความสําคัญ
ตอคนยุคใหมมากขึ้นเรื่อยๆ นักการตลาดจึงควรมีโฆษณาทางชองทางนี้ดวยตามความเหมาะสม
7. ผูบริโภคมีเวลานอยลงในสภาวะปจจุบันสามี และภรรยาตองทํางานอยางเรงรีบ และ
มีความกดดันเพื่อชวยกันหารายไดจึงทําใหมีเวลาวางลดลง และสงผลใหผูบริโภคตองใชเวลาอยาง
คุมคา เชน ซื้อของในรานคาที่มีสินคา หรือบริการทุกอยาง หรือเกือบทุกอยางที่ตองการ ตองการ
บริการที่สะดวกรวดเร็ว เชน การทําอาหารใหอรอยในเวลาสั้นๆ การทําผมใหสวยอยางรวดเร็ว
ตองการอยูบานมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความตองการตอเนื่องตามมา เชน ตองการใหนําอาหารมาสงที่
บาน ตองการดูโทรทัศน และภาพยนตรที่บานมากขึ้น หากมีฐานะดีอาจมีความตองการทางโทรทัศนที่
มีคุณภาพสูงชนิดโฮมเธียรเตอร ดังนั้นนอกจากมีสินคา และบริการ เพื่อพรอมจําหนายแลว จะตองใช
เทคนิคของการจัดสินคาใหเดน และจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการขายใหกับลูกคาที่มี
เวลานอย เชน สินคาชนิดที่ราคาไมแพง และผูซื้อมักไมวางแผนกอนซื้อควรจัดวางให อยูใกลๆ จุด
ชําระเงิน สวนสินคาที่ตองเดินหา และเปรียบเทียบกัน ควรจัดวางไวเปนกลุมใกลๆ กัน เปนตน
8. ผูบริโภคสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น คนสวนมากตองการมีชีวิตที่ปลอดโรคภัย และ
ยืนยาวโดยไมมีลักษณะของความแก ปจจุบันจึงมีการจําหนายอาหารเสริม เครื่องออกกําลังกาย (ใช
ที่บาน) ศูนยออกกําลังกาย เครื่องสําอางที่เนนการบํารุงผิว น้ําผลไม ขาวกลอง อาหารชีวจิต ครีม
กันแดด ครีมบํารุงผิวใหสดใส อาหารที่ไมใสสารกันบูด อาหารสมุนไพร เครื่องฟอกอากาศ เครื่อง
กรองน้ํา เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพดังกลาว
9. นิยมทองเที่ยวมากขึ้น การทองเที่ยวเปนที่นิยมทั้งคนสูงอายุ และคนหนุมสาวใน
ปจจุบัน สําหรับคนสูงอายุมักจะมีทัศนคติวา ตนไดทํางานหาเงินมามากแลว จึงถึงเวลาที่จะตอง
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พักผอน และเดินทางทองเที่ยวไปตามสถานที่ตางๆ ทั้งภายใน และตางประเทศ สวนคนรุนใหม
มักจะมีมุมมองวาการทองเที่ยวสามารถเพิ่มพูนประสบการณชีวิต และเปดโอกาสใหกับตนเอง
พรอมทั้งเปนการเพิ่มเครือขาย (Connection) ของคนที่ตนรูจักอีกดวย
10. ตองการไดรับการยอมรับจากกลุม และตองการเปนคนสําคัญ คนในยุคปจจุบันมี
การแขงขันกันมากขึ้นจึงทําใหสมาชิกครอบครัวมีเวลาใหกันนอยลง และสงผลใหคนจํานวนมาก
รูสึกเหงา และพยายามเขากลุมใหมากขึ้น การบริโภคผลิตภัณฑบางอยางจึงกลายเปนความจําเปน
ตอการเปนสมาชิกของกลุมนั้นๆ เชน การใชโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต การแตงกายทันสมัย หรือ
ใหตรงกับรสนิยมของกลุม การรับประทานอาหารในสถานที่ซึ่งกลุมสามารถใชในการสังสรรคไดดวย
11. ตองบริการที่เปนเลิศ ดวยความคาดหวังที่สูงขึ้น และในสภาวะการแขงขันของการ
บริการตางๆ ทําใหผูบริโภคตองการบริการที่ดีเยี่ยม และรวดเร็ว ดังนั้นผูขายจึงตองรับฟงลูกคาทั้ง
คําตอวา และคํายกยอง รวมถึงใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน มีอัธยาศัยไมตรี ตรงเวลา สราง
ความประทับใจ ใหการยกยองนับถือลูกคาเพื่อใหรูสึกวาเปนคนสําคัญ แสวงหาเทคนิคใหมๆ ของ
การบริการที่ดีขึ้น มีการรับประกัน คําสัญญา รักษาคําสัญญา มีคําตอบ หรือขอมูลที่ถูกตองแมนยํา
เนื่องจากลูกคาอาจไมใหโอกาสสําหรับการผิดพลาดครั้งที่สอง
12. ชอบทดลองสินคาและบริการใหมๆ เมื่อผูบริโภคใชผลิตภัณฑไประยะหนึ่งแลว
มักจะพบวาสินคานั้นมีความบกพรองอยูเสมอ จึงมีความคาดหวังวาจะไดรับสิ่งที่ดี และใหม ความ
คาดหวังดังกลาว ทําใหวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) สั้นลง นักการตลาดจึงตองเสนอ
นวัตกรรม (Innovations) อยูเสมอ เชน ผลิตภัณฑเกานํามาปรับปรุงใหม โดยแกไขขอบกพรอง และ
มีบริการเสริมความรูความเขาใจตางๆ เปนตน
13. การเคลื่อนตัวของตลาดมวลชนสูตลาดแยกยอย (Shift from Mass Market to
Micro-markets) การเปลี่ยนแปลงตามที่กลาวมาแลว แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการตลาดที่เนน
สวนตลาดแยกยอย (Micro-segments) โดยนักการตลาดใชตัวแปรตางๆ ในการแบงสวนตลาด เชน
อายุ เพศ การศึกษา วิถีชีวิต (Lifestyle) คานิยม (Values) เชื้อชาติ เปนตน นอกจากนี้การเลื่อนตัว
ของอายุประชากร (Population Age Shift) ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ทําใหมีการเกิด และการเสื่อม
ถอยในหลายสวนของตลาด เชน จักรเย็บผาของบริษัทซิงเกอร (Singer Company) ไดรับผลกระทบ
อยางมากจากวิถีสมัยใหม ซึ่งครอบครัวมีขนาดเล็กลงมาก และภรรยาทํางานนอกบาน การปรับตัว
ของซิงเกอรในประเทศศรีลังกาตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ การเปลี่ยนสายผลิตภัณฑ (Product
Lines) จากจักรเย็บผาเปนผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ใชภายในบาน เชน เฟอรนิเจอร เปนตน
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กระบวนการซื้อ (Buying as a Process)
ถาพิจารณาในเชิงลึกแลว การซื้อเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของปฏิกิริยาที่ผูบริโภค
แสดงออกเพื่อที่จะทําความเขาใจขั้นตอนนี้ เราจําเปนจะตองพิจารณาเหตุการณตางๆ ซึ่งเกิดขึ้น
กอน และหลังการซื้อ
สิ่งที่ปอนสูระบบ
(Inputs)

กลไกการเปลี่ยนสิ่งที่ปอนสู
ระบบใหเปนผลผลิต

ผลผลิตของระบบ
(Outputs)

รูปที่ 2 ระบบการซื้อของผูบริโภค
ที่มา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545),
16.
การตัดสิ นใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Making)
อดุลย จาตุรงคกุล (2541
: 39) กลาววา ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีความนึกคิดที่
สลับซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานักการตลาดจึงประสบกับความยุงยากในการ
จัดทําแผนการตลาดเพื่อนําเสนอ “ขอเสนอขาย” (Offering) ตอตลาด
พลังทางสั งคมและกลุ่ม

พลังทางจิตวิทยา

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมยอย
ชั้นทางสังคม
กลุมอางอิง
ครอบครัวและครัวเรือน

การจูงใจ
การรับรู
การเรียนรู
บุคลิกภาพ
ทัศนคติ

ข่ าวสาร
แหลงขาวธุรกิจ
แหลงขาวทางสังคม

กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
การตระหนักถึงความตองการ
การระบุทางเลือก
การประเมินทางเลือก
การซื้อและการตัดสินใจซื้ออื่นที่เกี่ยวของ
พฤติกรรมหลังซื้อ

ปัจจัยทางถานการณ์
ซื้อเมื่อใด
ซื้อที่ไหน
ทําไมจึงซื้อ
สภาวะที่ทําใหซื้อ

รูปที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพล
ที่มา : อดุลย จาตุรงคกุลหลั
, กการตลาด(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 39.
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กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
อดุลย จาตุรงคกุล (2541
: 40) กลาววา ผูบริโภคจัดการกับภาวะแวดลอมทางการตลาด
และการซื้อ โดยการกอกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจดังกลาวเปนกระบวนการแกไข
ปญหา (Problem Solving) เมื่อผูบริโภคผจญปญหาที่แกไขไดโดยการซื้อ เขาจะตัดสินใจไดโดยการ
จัดการกับขั้นตอนตางๆ ตามลําดับดังนี้
1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) ความตองการ “ผลักดัน” ให
ผูบริโภคกอปฏิกิริยา
2. การระบุทางเลือก ( Identification of Alternatives) ผูบริโภคระบุผลิตภัณฑ และ
ตรายี่หอที่เปนทางเลือก และรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับทางเลือกดังกลาว
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคชั่งน้ําหนักขอดีขอเสีย
ของทางเลือกที่ระบุไว
4. การตัดสินใจ ( Decision) ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ หรือไมซื้อ และตัดสินใจในเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อ
5. พฤติกรรมหลังซื้อ (Post-purchase Behavior) ผูบริโภคเสาะหาการยืนยันวาเขา
“เลือก” ทางเลือกไดถกู ตอง
บทบาทของบุคคลในกระบวนการตัดสิ นใจ (Roles in Decision Process)
ศุภร เสรีรัตน (2545 : 13) กลาววา ในกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคสําหรับ
สถานการณการซื้อสินคา และบริการใดๆ ยากที่จะไมไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อาจจะมีจํานวนคนที่เกี่ยวของดวยจํานวนมาก หรือนอยที่เขามามีบทบาทตอการตัดสินใจก็แลวแต
สถานการณการซื้อที่แตกตางกันไป เชน การวางแผนซื้อรถยนตคันใหม หรือการไปพักผอนของ
ครอบครัวจะเกี่ยวของกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว หรือกรณีอื่นที่บุคคลตองการซื้อสินคาใหกับ
ใครคนหนึ่ง เขาก็อาจจะเปนผูที่ทําบทบาททั้งหมดดวยตนเอง หรืออาจยอมใหคนอื่นเขามามี
บทบาทรวมในการใหคําแนะนํา
การตัดสิ นใจคือ เป้าหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค(Purchase Decision : Goal of Consumer Behavior)
ศุภร เสรีรัตน (2545 : 16) กลาววา บุคคลจะเขาไปมีกิจกรรมดวยจุดมุงหมายตางๆ หลาย
อยาง นอกเหนือไปจากการบริโภค แตเมื่อใดตามที่บุคคลมีการกระทําในฐานะผูซื้อ บุคคลจะมี
เปาหมายเพียงเปาหมายเดียวในจิตใจคือ การไดรับความพอใจที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินคา และบริการ
สําหรับการตอบสนองความปรารถนาตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นปญหาของผูบริโภคทั้งหมดจึงเกี่ยวกับ
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การใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑสําหรับการดํารงชีวิตใหอยูรอด และไดรับความสุข สะดวกสบาย
ซึ่ง
ทางออกของปญหาดังกลาวเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดสําหรับการมีชีวิตอยูได ผูบริโภคตองกําหนด
ประเภทของการตัดสินใจออกมาใหแนชัด เพื่อจะทําใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่จําเปนสําหรับตอง
สนองความตองการดังกลาวได
ประเด็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมี 5 ประการดังนี้
1. ผูบริโภคตองตัดสินใจอันดับแรกวาจะซื้อสินคา หรือไมซื้อ ( Whether to Purchase
at All or Not) ซึ่งการตัดสินใจประเด็นนี้ ผูบริโภคสามารถตัดสินใจไดกอน หรือหลังจากการที่เขาสู
ตลาด (มีความตองการ) ผูบริโภคอาจรูไดดวยสัญชาตญาณวา เขาไมมีความตองการสําหรับสินคาที่
มีการเสนอราคาในตลาดนั้น ในกรณีเชนนี้ การตัดสินใจเปนเรื่องงาย และผูบริโภคไมจําเปนตองมี
กิจกรรมตลาดใดๆ โดยตรง แตในทางตรงกันขาม
ถาการตัดสินใจเกิดขึ้นผูบริโภคไดเขาไป
เกี่ยวของกับตลาด (มีความตองการ) อาจทําใหตองการแสวงหาขอมูลอยางรอบคอบ หรือเพียง
เล็กนอย และประเมินตลาดวาจะซื้อ หรือไมซื้อ
2. การตัดสินใจในเรื่องนี้จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาที่ตองการโดยตรง
ผูบริโภคมีการแสวงหาความพอใจ หรือผลประโยชนที่จะไดรับจากสินคา และบริการ ซึ่งความ
พอใจดังกลาวนั้น สามารถเกิดขึ้นเพียงวิธีเดียวคือ การไดเปนเจาของสินคา และบริการเทานั้น
นอกจากนี้การที่มีผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นมากมายเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดเก็บความพอใจเอาไว
จนกวาจะเกิดความตองการขึ้นมาได ดังนั้นการรับรูถึงการขาดสินคาจึงเปนตัวกระตุนที่ทําให
ผูบริโภคตองเขาสูตลาด (มีความตองการ) บุคคลอาจเกิดการขาดไดจากทั้งกรณีที่สินคาที่มีอยูแลว
หมดไป หรือกรณีที่ตองการจะมีสินคาเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูแลว
3. ผูบริโภคตองตัดสินใจวาจะตองซื้อสินคาเมื่อไร ( When to buy) ซึ่งการตัดสินใจนี้
จะเปนเรื่องของระยะเวลาที่จะทําการซื้อ บุคคลตองตัดสินใจถึงชวงระยะเวลาที่จะทําการซื้อไดไม
วาจะเปนเรื่องของชั่วโมงในแตละวัน ชวงของวันในสัปดาห และชวงของฤดูกาล เปนตน ชวงเวลา
การซื้อของผูบริโภคจะแตกตางกันไปสําหรับสินคาที่แตกตางกันไปสําหรับสินคาที่แตกตางกัน การ
ซื้อสินคาบางอยางจะทําใหเกิดชวงเวลาของการซื้อที่เปนนิสัย แตสําหรับสินคาบางชนิดจะไมเปน
ชวงเวลาที่แนนอน ตัวอยางเชน บุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะซื้อสินคาพวกของชํา
(Grocery) ในเชาวันพฤหัสบดี (ซึ่งอาจจะเปนเชนนั้นไดในประเทศไทยเมื่อพฤติกรรมการบริโภค
และการดําเนินชีวิตของคนไทยเปนแบบตะวันตกมากขึ้น) แตจะซื้อสเปรยฉีดผมเฉพาะเวลาที่
ตองการใชเทานั้น หรือผูบริโภคบางคนอาจชอบซื้อสินคาในชวงตนๆ ของฤดูกาลขายในขณะที่
ผูบริโภคบางคนอาจจะคอย รอซื้อสินคาในชวงปลายฤดู เพื่อจะซื้อสินคาไดในราคาถูกลงเพราะลด
ราคา เปนตน
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4. ผูบริโภคตองตัดสินใจวาจะซื้อสินคาที่ตองการจากที่ไหน (Where to Purchase)
ประเด็นนี้จะเปนการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินคาที่ตองการไดจากที่ไหน ซึ่งมีขอบเขตที่มากกวาการ
แคพิจารณาวาจะซื้อจากรานใด คือคํานึงถึงอาณาบริเวณพื้นที่ที่จะไปซื้อดวย เชน บุคคลที่อยูอาศัย
ในเมืองเล็กๆ อาจซื้อสินคาไดเพียงแตอยูกับบาน หรือจะเดินทางไปซื้อจากเมืองที่มีขนาดใหญกวา
ถาเปนบุคคลในเมืองใหญๆ ก็อาจมีทางเลือกที่จะตองตัดสินใจวาจะซื้อสินคาจากที่ไหนระหวาง
รานคาที่อยูในศูนยกลางของเมืองกับรานคาที่อยูในศูนยการคาตางๆ ในเมืองนั้น หรือตองตัดสินใจ
ซื้อในระหวางศูนยการคาตางๆ ที่มีอยู และตัดสินใจซื้อระหวางรานคาใดรานคาหนึ่งโดยเฉพาะ เปน
ตน เนื่องจากผูบริโภคมักจะซื้อสินคาหลายครั้งที่ตองการซื้อจากรานมากกวา 1 ราน หรือจากยาน
การคาหลายยาน นอกจากนั้น ยานการคาหรือรานที่ผูบริโภคเลือกจะไปซื้อยังขึ้นอยูกับชนิด
ตราสินคา ราคา และบริการที่รานคา หรือยานการคาจะมีใหเลือกดวย ดังนั้นจะเห็นไดวา การเลือก
รานคา หรือยานการคาสําหรับการไปซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคจึงเปนการตัดสินใจที่สําคัญ
มากที่สุดของการตัดสินใจของผูบริโภค
5. การตัดสินใจประเด็นสุดทายที่ผูบริโภคตองทําคือ จะซื้อสินคาไดโดยวิธีใด ( How
to Purchase) การตัดสินใจในประเด็นนี้จะตองเกี่ยวของโดยตรงกับการตัดสินใจซื้ออื่นๆ ดวย เชน
จํานวนของระยะเวลา และการใชความพยายามในการไดมาซึ่งสินคาหรือการซื้อที่ตองใชไป
ปริมาณของสินคาที่ตองแสวงหา วิธีชําระคาสินคา จะชําระคาสินคาดวยเงินสด หรือเงินเชื่อ
รูปแบบของพาหนะที่ใชในการไปซื้อ เสนทางการเดินทาง และลําดับที่ของรานคาที่จะแวะไปซื้อ
ตลอดจนลักษณะการไปซื้อเปนการไปซื้อตามลําพัง หรือมีคนอื่นไปดวย เราควรจะตองทําความ
เขาใจดวยวา เมื่อผูซื้อมีคําตอบทั้งหมดสําหรับคําถามทั้ง 5 ประการเปนที่พอใจแลวนั้น หมายความ
วา ผูบริโภคไดซื้อแลว การที่ผูบริโภคจะตอบคําถามเหลานี้ไดดีเพียงใด ก็จะมีผลกระทบอยางมาก
ตอมาตรฐานความเปนอยูของเขาดวย นั่นคือเหตุผลที่วาทําไมการตัดสินใจซื้อจึงเปนศูนยกลางหรือ
หัวใจของพฤติกรรมของผูบ ริโภค หรือกลาวอีก นัยไดวาเปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภคคือ การ
ตัดสินใจนั่นเอง
ปัจจัยทีท่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค (Determinants of Consumer Behavior)
ศุภร เสรีรัตน (2545 : 18) กลาววา การรูวาผูบริโภคตัดสินใจอยางไรในตลาดนั้นยังไม
เพียงพอสําหรับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เรายังตองสนใจดวยวา ทําไมผูบริโภคจึงตัดสินใจใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะตัว ดังนั้นเมื่อเราไดกลาวถึงความสําคัญของการตัดสินใจของ
ผูบริโภคแลว ตอไปนี้เราก็จะไดกลาวถึงปจจัยหลักของพฤติกรรมผูบริโภคที่ทําใหผูบริโภคนั้น
เกี่ยวของกันอยางไร
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กุญแจสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคจะอยูที่ตัวบุคคลแตละคน เพราะการตัดสินใจซื้อ
หรือไมซื้อ เปนเรื่องของการตัดสินใจของบุคคลแตละคน แมวาบางครั้งบุคคลอาจตัดสินใจโดย
ไดรับคําแนะนํา หรือแมแตแรงกดดันจากภายนอกก็ตาม แตการตัดสินใจซื้อก็ยังขึ้นอยูกับตัวบุคคล
วาจะตัดสินใจเปนแบบใด ดังนั้นสิ่งที่ผูบริโภคไดรับก็คือ ขอมูลจากภายนอกที่จะรวบรวมไวเปนสิ่ง
ที่ใชอางอิงของผูบริโภคได ขอมูลภายนอกดังกลาวอาจเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค แตผูบริโภคก็ยังคงตองตัดสินใจเองโดยจะอาศัยขอมูลที่ไดรับนั้นหรือไมก็ได ตลอดจน
วิธีการนําเอาขอมูลไปใชดวย
นักการตลาดจึงสนใจอิทธิพลดังกลาวทั้ง 2 ที่มีตอผูบริโภคคือ กระบวนการตัดสินใจ
ของบุคคลกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ดังนั้นเราจึงกลาวไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคมี 2 ประการ
1. ปจจัยที่อยูภายในของบุคคล (Internal Variables)
2. ปจจัยที่อยูภายนอกของบุคคล ( External Variables) โดยเราเรียกปจจัยภายในวา
ปจจัยพื้นฐาน (Basic Determinants) และเรียกปจจัยภายนอกวาปจจัย หรืออิทธิพลของสิ่งแวดลอม
(Environmental Determinants or Influences)
ปัจจัยพืน้ ฐานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค (Basic Determinants or Consumer Behavior)
ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เรียกอีกอยางวา ปจจัยที่อยูภายในตัว
บุคคล (Endogenous Variables) เฉพาะปจจัยพื้นฐานเทานั้นที่จะมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค สําหรับปจจัยภายนอกตัวบุคคลเรียกอีกอยางวา ปจจัยที่อยูภายนอกตัวบุคคล ( Exogenous
Variables) จะมีผลกระทบตอผูบริโภคทางออมตอการตัดสินใจ เมื่อผูบริโภคไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยพื้นฐานเปนอันดับแรก ในสวนของปจจัยพื้นฐานจะแยกอธิบายเปนหัวขอยอย 3 หัวขอคือ
1. ประเภทของปจจัยพื้นฐาน
2. ความสัมพันธซึ่งกันและกันในระหวางปจจัยพื้นฐาน
3. ปจจัยพื้นฐานกับการตัดสินใจซื้อ
ประเภทของปัจจัยพืน้ ฐาน (Types of Basic Determinants) ปจจัยพื้นฐานของผูบริโภค
ซึ่งจะเปนตัวควบคุมกระบวนการความคิดภายในทั้งหมดของผูบริโภคจะมีดวยกัน 4 ประการ คือ
1. ความตองการของผูบริโภค (Consumer’s Need)
2. แรงจูงใจ (Motives)
3. บุคลิกภาพ (Personality)
4. การรู (Awareness)
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ซึ่งการรับรูจะมีองคประกอบเปนปจจัยยอยดวยกัน 3 ปจจัย คือ การรับรู (Perception)
ทัศนคติ (Attitude) และการเรียนรู ( Learning) เราสามารถแสดงความสัมพันธของปจจัยเหลานี้ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดดังรูป
แรงจูงใจ
(Motives)

ความตองการ

บุคลิกภาพ

(Needs)

(Personality)
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
(Consumer Purchase Decision)

การเรียนรู

การับรู

(Learning)

(Perception)
ทัศนคติ
(Attitude)
การรู(Awareness)

รูปที่ 4 พฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545),
19.
ความตองการ (Needs) หมายถึง “สิ่งจําเปนใดๆ สําหรับรางกายทางกายภาพหรือจิตใจ”
(Loudon and Bitta 1988 : 14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 20) ถาพูดในแงของความรูสึกแลว
ความตองการก็คือ การขาดในบางสิ่งบางอยางที่มีประโยชนที่จําเปนตองมี หรือที่ปรารถนาที่อยากได
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม กลาวคือ อีกนัยไดวาความตองการเปนเงื่อนไขที่จําเปนตองไดรับการบําบัด
แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง “สิ่งกระตุนหรือความที่เปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลกระทําหรือ
มีพฤติกรรมในรูปแบบที่แนนอน” (Loudon and Bitta 1988:14 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 20)
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แรงจูงใจทําใหเราไดรูถึงความตองการของเราเอง และเปนการใหเหตุผลสําหรับการกระทําที่
แสดงออกอันเนื่องมาจากความตองการดังกลาวเหลานั้น
ธงชัย สันติวงศ (2549 : 79) การแบงแยกสิ่งจูงใจออกเปน สิ่งจูงใจที่เปนเหตุผล และ
สิ่งจูงใจทางอารมณ สําหรับแนวความคิดในสวนที่เกี่ยวกับความมีเหตุผล (R ationality) นั้นเปน
สาระสําคัญของแนวความคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตรในสมัยเดิม (Classical Economic Theory)
ซึ่งมีขอสมมติฐานวา ผูบริโภคจะประพฤติอยางสมเหตุสมผลที่สุด (Behaves Rationally) โดยจะเลือก
ซื้อเฉพาะสิ่งที่ใหประโยชนสูงสุดแกเขาเทานั้น สิ่งจูงใจที่เปนเหตุผล หมายถึง การคัดเลือกและ
ประเมินสินคาตางๆ ที่เลือกซื้อดวยสิ่งที่สามารถวัดได (Objective Criteria) เชน ขนาด น้ําหนัก ราคา
ซึ่งสามารถมีมาตรฐานในการวัดที่เห็นไดชัดแจงมากกวาความคิดเห็นสวนตัว และสิ่งจูงใจทาง
อารมณ หมายถึง การซื้อสินคาใดๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางอารมณนั้น จะไมถือวาเปนการ
ซื้อที่มีเหตุผลในแงเศรษฐกิจอยูดวยแตอยางใด
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง “ลักษณะพิเศษของมนุษย หรือลักษณะอุปนิสัยที่ได
สรางขึ้นในตัวของบุคคลที่ทําใหบุคคลแตละคนแตกตางไปจากคนอื่นๆ” ( Loudon and Bitta 1988 :
14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 20) แรงจูงใจที่เปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลมีการกระทําตามที่เขามี
ความตองการ แตบุคลิกภาพเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลกระทําในลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล
การรู (Awareness) เปนคํากวางๆ ที่หมายถึง “การมีความรูในบางสิ่งบางอยางไดโดยผาน
ประสาททั้งหา” L( oudon and Bitta 1988 : 14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545: 21) ซึ่งการรูนั้นจะเปนสวนที่
เกี่ยวของโดยตรงมากที่สุดของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมของเรา ในขณะที่บุคลิกภาพเปนเรื่องของการมอง
ถึงสิ่งที่มีอยูภายในตัวของบุคคล และการรูของผูบริโภคAwareness)
(
เปนการมองถึงสิ่งที่อยูภายนอกของ
ผูบริโภคที่ตองการตีความหมายสําหรับสิ่งที่ผูบริโภคไดเห็นไดยิน ไดรูสึกและอื่นๆ เปนตน
การรูของผูบริโภคสามารถแยกยอยเปน 3 ประการคือ การรับรู ( Perception) ทัศนคติ
(Attitude) การเรียนรู ( Learning) ซึ่งปจจัยทั้งสามนี้เปนปจจัยภายในของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมภายนอกของผูบริโภค
การรับรู หรือการสัมผัสรู ( Perception) หมายถึง “การตีความหมายของบุคคลที่มีตอ
สิ่งของหรือความคิดที่สังเกตเห็นได หรืออะไรก็ตามที่ถูกนําเขามาสูความสนใจของผูบริโภคโดย
ผานประสาททั้งหา” (Loudon and Bitta 1988 : 14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545 : 21)
การเรียนรู (Learning) หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบริโภค การ
ตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดปฎิบัติ ประสบการณหรือการเกิดขึ้นของ
สัญชาตญาณ” (Loudon and Bitta, 1988:14, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน 2545:21) พูดอีกนัยหนึ่งไดก็
คือ ความรูที่ไดจากการรับรูถึงสิ่งที่ไมเคยรูจักมากอน
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ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง “กลุมกวางๆ ของความรูสึกที่มีอยูภายในตัวของมนุษย หรือ
ความเห็นที่เปนรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล” (Loudon and Bitta 1988:14, อางถึงใน ศุภร เสรี
รัตน 2545 : 21)
ทัศนคติ (Attitude) อดุลย จาตุรงคกุล (2541 : 45) กลาววา เปนความโนมเอียงอันเกิด
จากการเรียนรูที่จะกอปฏิกิริยาตอบตอวัตถุเปาหมายในแงของการชอบ หรือไมชอบ ทัศนคติมี
บทบาทสูงในการประเมินคาทางเลือก ทัศนคติมีคุณสมบัติดังนี้
1. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู เปนผลมาจากประสบการณโดยตรงกับสินคา หรือ
ความคิดเห็น (ประสบการณทางออมจากผูเชี่ยวชาญ) และผลการปฎิบัติตอบตอกับกลุมทางสังคม
ตางๆ ความคิดเห็นของเพื่อนเกี่ยวกับอาหารควบคุมน้ําหนักรวมกับประสบการณทางบวก และทาง
ลบของอาหารชนิดนี้ของผูบริโภคทําใหเกิดทัศนคติตออาหารควบคุมน้ําหนัก
2. ทัศนคติวัตถุเปาหมาย เราตองมีทัศนคติบางสิ่งบางอยาง วัตถุเปาหมายอาจจะ
หมายถึงทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจง อาจจะ “มองไมเห็น” ( Abstract) การจะกําหนดทัศนคติของ
ผูบริโภค เราจะตองวัตถุเปาหมายดวยความรอบคอบ
3. ทัศนคติมีแนวทาง ( Direction) และความเขมขน ( Intensity) ทัศนคติของเรามีการ
ชอบ หรือไมชอบวัตถุเปาหมาย ทัศนคติไมอาจเปน “กลาง” ได นอกจากนั้นมันยังมีความแข็งแกรง
เชน ผูอานอาจชอบหนังสือเลมนี้ หรืออาจชอบมันมากขึ้น ปจจัยนี้มีความสําคัญตอนักการตลา ด
เพราะการชอบ “มาก” และ ไมชอบ “มาก” ของทัศนคติของบุคคลนั้นยากตอการเปลี่ยนแปลง
4. ทัศนคติมีความมั่นคง ( Stable) และมีการสรุปรวบยอด ( Generalizable) เมื่อกอ
ตัวขึ้นแลวโดยปกติทัศนคติจะยืนยาวตอไป ยิ่งยืนยาวนานก็ยิ่งจะตอตานการเปลี่ยนแปลง
บุคคลมีแนวโนมที่จะทําการสรุปรวบยอดทัศนคติตางๆ ทัศนคติใชในการทํานายพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภคไมไดเสมอไป บุคคลอาจมีทัศนคติที่ดีมากตอผลิตภัณฑ แตไมซื้อมันเพราะมีปจจัย
อื่นๆ มาขัดขวางการซื้อ เชน มีเงินไมพอ ตราที่ชอบไมมีตอนที่กําลังซื้อ กรณีเชนนี้ บางที่พฤติกรรม
การซื้ออาจขัดแยงกับทัศนคติก็เปนได การเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นยากมาก ถาทําไดก็ตองใช
เวลานาน และตองใชเงินมาก ลองพิจารณาดูวา ถุงลม ( Air Bags) ที่ใชกับรถยนตเปนตัวอยาง ใน
สมัยกอนเห็นวาไมจําเปน แตในตอนนี้เปนที่ตองการของผูบริโภค ในกรณีที่นักการตลาดเห็นวา
ผูบริโภคมีทัศนคติที่ไมดีตอสินคาของตน และเปนการยากที่จะเปลี่ยนมัน เขาก็จะตองปรับเปลี่ยน
สินคาใหสอดคลองกับทัศนคติ
ความสัมพันธซึ่งกันและกันในระหวางปจจัยพื้นฐาน ( Relationship between Basic
Determinants) จากความหมายของปจจัยตางๆ ของปจจัยพื้นฐานทั้งหมดที่กลาวมา จะเห็นไดวามี
ความสัมพันธกันโดยตรงในระหวางปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งบางครั้งความสัมพันธ
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นั้นใกลชิดกันมากจนยากที่จะแยกไดวา เมื่อไรที่ปจจัยตัวหนึ่งสิ้นสุดลง และอีกปจจัยหนึ่งมีบทบาท
ตัวอยาง เชน นักวิชาการหลายคนถือวาความตองการ ( Needs) กับแรงจูงใจ ( Motives) เปนสิ่ง
เดียวกัน เปนตน ซึ่งขอเท็จจริงมีอยูวาความสัมพันธซึ่งกันและกันในระหวางปจจัยพื้นฐานเปน
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นพรอมกันในตัวผูบริโภค
ปจจัยพื้นฐานกับการตัดสินใจซื้อ ( Basic Determinants and The Purchase Decision)
ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรูของบุคคลไมสามารถควบคุมใหคงเดิมไดในขณะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ปจจัยพื้นฐานจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการความคิดที่มีทั้งไมรูสึกตัว และรูสึกตัวที่
จะเปนตัวกําหนดรูปแบบความคิดทัศนภาพที่มีอยูภายในตัวของบุคคล ทัศนคติ และอคติที่ไดกอตัว
ขึ้นแลวในจิตใจ ปจจัยพื้นฐานของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงเสมอ แตการเปลี่ยนแปลงนั้นยากที่จะเห็น
ไดชัด เรามักจะไมมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของธรรมชาติ แตธรรมชาติของเราจะ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราพัฒนา และเติบโตขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นชาๆ และคอยๆ เปน คอยๆ
ไป การที่บุคคลจะเปนอะไรตองสามารถบอกใหเห็นถึงความแตกตางของการที่บุคคลจะทําอะไรได
ดวย บุคคลไมสามารถตัดสินใจไดวาจะมีการรูสึกหรือการรับรูไดอยางไร แตตรงกันขามบุคคล
จะตองตัดสินใจวาเขาตองการจะไดรับความรูสึก หรือการรับรูแบบไหนไดโดยการตัดสินใจกระทํา
ในสิ่งที่เขาตองการจะรูสึก หรือรับรู ปจจัยพื้นฐานเหลานี้เปนตัวควบคุมการตัดสินใจของผูบริโภค
ในแตละครั้งที่เกิดขึ้น แตตัวของปจจัยเองที่บุคคลไมสามารถควบคุมไดในเวลาอันสั้น การตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคเปนเรื่องของพฤติกรรมผูบริโภคที่สามารถควบคุมได (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 22)
อิทธิพลของสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Influences)
ศุภร เสรีรัตน (2545 : 23) กลาววา ผูบริโภคไมไดมีพฤติกรรมอยูในความวางเปลา แต
บุคคลจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมอยูเรื่อยๆ ตลอดเวลา ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
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 ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคเปน 3 หัวขอคือ
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1. ความหมายของอิทธิพลของสิ่งแวดลอม
2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอม
3. ความสัมพันธซึ่งกันและกันของสิ่งแวดลอมกับตัวบุคคล
ความหมายของอิทธิพลสิ่งแวดลอม (The Meaning of Environmental Influence) เมื่อเรา
ไดกลาวมาถึงเรื่องของอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค เราสามารถที่จะเพิ่ม
วงกลมในรูปที่ 2 ได โดยเอาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมไปลอมรอบวงกลมเดิมที่มีอยูดังเห็นไดในรูปที่
4 ซึ่งเปนรูปที่แสดงถึงแบบจําลองของพฤติกรรมผูบริโภคที่สมบูรณ ดังรูป
อิทธิพลของครอบครัว
(Family Influences)
แรงจูงใจ
(Motives)

อิทธิพล
ของ

ความตองการ

บุคลิกภาพ

(Needs)

(Personality
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

สังคม
(Social
Influences)

การรับรู

(Learning)

ของ
วัฒนธรรม
(Cultural

(Consumer Purchase Decision)
การเรียนรู

อิทธิพล

Influences)

(Perception)
ทัศนคติ
(Attitude)
การรู(Awareness)

อิทธิพลของธุรกิจ
(Business Influences)

อิทธิพลของรายได
(Income Influences)

รูปที่ 5 แบบจําลองของพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.อาร. บิซิเนส เพรส, 2545),
24.
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อิทธิพลของครอบครัว ( Family influences) เปนอิทธิพลที่เกิดจากสมาชิกภายใน
ครัวเรือน (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 24)
อิทธิพลของครอบครัว และครัวเรือน (Families and Household Influences) ครอบครัว
เปนกลุมคน 2 คนหรือมากกวาที่เกี่ยวพันกันโดยสายเลือด แตงงาน หรือมีการรับเปนบุตรบุญธรรม
กลุมนี้รวมกันอยูดวยกันเปนครัวเรือนตลอดชีวิต คนสวนใหญมักมีครอบครัว 2 ครอบครัว คือ
ครอบครัวที่เรากําเนิดมา และครอบครัวที่เราสรางขึ้นมาโดยเริ่มจากการแตงงาน ครอบครัวที่เราเกิด
มาสรางคานิยม และทัศนคติแกตัวเรา ครอบครัวที่เราสรางจากการแตงงานมีอิทธิพลโดยตรงตอการ
ซื้อ เชน ขนาดของครอบครัวมีความสําคัญตอการซื้อรถยนต (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 48)
อิทธิพลของสังคม ( Social Influences) เปนผลลัพธจากการติดตอกันของบุคคลทุกคน
กับคนอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากครอบครัว และธุรกิจ อิทธิพลของสังคมเกิดขึ้นได ดังตัวอยางเชน
จากสถานที่ทํางาน จากวัด จากเพื่อนบานใกลเคียง และจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เปนตน
(ศุภร เสรีรัตน 2545 : 24) ความคิด และความเชื่อมักไดรับอิทธิพลมาจากพลังทางสังคม การ
ตัดสินใจซื้อของบุคคล ตระหนักถึงความตองการ พิจารณาทางเลือกที่ถูกกระทบโดยพลังทางสังคม
ที่ลอมรอบตัวเรา พลังทางสังคมดังกลาวมีอิทธิพลตอ “จิตใจ” ของผูบริโภคและตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อดวย (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 45)
อิทธิพลของวัฒนธรรม ( Cultural Influences) เปนเรื่องของความเชื่อที่มีอยูในตัวของ
บุคคลและการลงโทษในสังคมที่พัฒนาขึ้นอยูตลอดเวลาดวยระบบของสังคมนั้น (ศุภร เสรีรัตน
2545 : 24)
อิทธิพลของวัฒนธรรมยอย หมายถึง กลุมตางๆ ในวัฒนธรรมที่แสดงแบบแผนของ
พฤติกรรมที่มีความแตกตางจากกลุมอื่นในวัฒนธรรมเดียวกัน แบบแผนของพฤติกรรมของ
วัฒนธรรมยอยเกิดมาจา กปจจัยตางๆ เชน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และการระบุตนเปนชน “บาน
นอก” กับ “ในกรุง” (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 46)
อิทธิพลของธุรกิจ ( Business Influences) หมายถึงการติดตอโดยตรงของบุคคลที่มีตอ
ธุรกิจ ไมวาจะเปน ณ สถานที่ตั้งของรานคา หรือโดยผานทางการขายโดยใชบุคคล และการโฆษณา
ก็ตาม (ศุภร เสรีรัตน 2545 : 24)
อิทธิพลของชั้นทางสังคม เปนลําดับชั้นในสังคมที่ถูกกําหนดโดยสมาชิกในสังคม
พฤติกรรมการซื้อของปวงชนไดรับอิทธิพลอยางมากมายจากชนชั้นทางสังคมชั้นที่เขาสังกัดอยู
หรือไมก็ชั้นที่เขา “ปรารถนา” จะเขาสังกัด เกณฑในการแบงชั้นทางสังคมมีมากมาย ที่นิยม ใชกัน
แบบหนึ่งก็คือ ทรัพยสมบัติ การศึกษา อาชีพ และรายได ถามีทรัพยสมบัติมาก การศึกษาก็ดีขึ้น

27
อาชีพก็จะดี และรายไดก็จะสูงขึ้น ทําใหบุคคลที่มีสิ่งดังกลาวอยูในชนชั้นสังคมสูงขึ้น มิฉะนั้นแลว
บุคคลก็จะสังกัดชั้นทางสังคมต่ําลง (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 45)
อิทธิพลของกลุมอางอิง (Reference Groups Influence) กลุมมีมาตรฐานของพฤติกรรม
ของตนเอง มาตรฐานดังกลาวทําหนาที่ “ชี้แนะ” พฤติกรรมของมวลสมาชิก หรือวาง “กรอบให
ปฎิบัติ” ทั้งกลุมครอบครัว หรือกลุมเพื่อนก็ตาม กลาวโดยรวม สมาชิกมีคานิยมเดียวกัน และกลุม
คาดหวังวาพฤติกรรมของสมาชิกจะตองสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุม แตบุคคลไมจําเปนตอง
เปนสมาชิกของกลุมที่มีอิทธิพลตอเขาเสมอไป มีกลุมบางกลุมที่เขา “ปรารถนาจะเขารวมกลุมดวย”
กับกลุมที่เขานิยมชมชอบ แมวาไมมีทางเขาเปนสมาชิกดวย กลุมอางอิง เปนกลุมของบุคคลที่กอ
อิทธิพลตอทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมของบุคคลอื่น ในการเลือกผลิตภัณฑ หรือเปลี่ยนตรา
ยี่หอ บุคคลมักไดรับอิทธิพลจากการรับขาวสารที่รับมาจากการ “แพรคําพูด” ( Word-of-mouth
Information) ของสมาชิกกลุมอางอิงมากกวาที่ตนไดรับจากโฆษณา หรือพนักงานขาย เนื่องจากมี
การพิจารณาเปน “พิเศษ” วากลุมอางอิงนี้มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากกวา หรือไมผูบริโภคก็ให
ความเชื่อถือมากกวา เราจะเห็นไดวาโฆษณามักใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrities) นักกีฬา นักดนตรี
นายแบบ นางแบบ และนักแสดง เปนตน แบบของพฤติกรรมของคนที่มีความปรารถนาดังกลาว
กลุมอางอิงมิไดจํากัดอยูแตคนที่มีชื่อเสียงเทานั้น คนรูปรางดี นักสังคม และผูประสบความสําเร็จใน
อาชีพ ตางก็ใชเปนกลุมอางอิงได (อดุลย จาตุรงคกุล 2541 : 47)
อิทธิพลของสถานการณ (Situation Influences) เรามักจะพบสถานการณที่วาตัวเราเองมี
สวนเปนอยางมากในการกําหนดพฤติกรรมของเรา เชน นักศึกษาประพฤติปฎิบัติในชั้นเรียน
แตกตางไปจากตอนที่เขากําลังเชียรกีฬาในสนามกีฬา กรณีนี้ก็เปนเชนเดียวกันในการกอพฤติกรรม
การซื้อ ทั้งนี้เปนเพราะอิทธิพลของสถานการณ พลังชั่วคราวที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดลอมในการซื้อ
ตอนนั้นมากระทบพฤติกรรม
อิทธิพลของสถานการณมีความสําคัญนอยลงเมื่อผูบริโภคมีความซื่อสัตยตอตรายี่หอ
และเมื่อผูบริโภคเกี่ยวของ และทุมเทความพยายามในการซื้อมาก(ดําเนินตามขั้นตอนทุกขั้นตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อ) อยางไรก็ดี โดยปกติมันมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อเปนอยางมาก ไดแก
1. เมื่อใดที่ผูบริโภคทําการซื้อ มองในแงเวลา นักการตลาดจะตองตอบคําถาม
เกี่ยวกับการซื้อของผูบริโภคอยางนอย 3 คําถาม คือ ฤดูกาล สัปดาห วัน หรือชั่วโมง มีอิทธิพลตอ
การซื้ออยางไร เหตุการณปจจุบัน และอดีตมีอิทธิพลอะไรตอการตัดสินใจซื้อ และผูบริโภคใชเวลา
อยางมากนอยเทาใดในการซื้อ และบริโภคสินคา
2. ผูบริโภคซื้อที่ไหน สิ่งแวดลอมทางวัตถุ และสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน แสง กลิ่น
อากาศ เสียง ดนตรี ถือไดวาเปนสถานการณ เปนกลยุทธในการ “ตรึง” คนใหจายของนานๆ ใน
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รานคาได จํานวน และปฎิกิริยาของบุคคลอื่น ณ สถานที่กระทบตอการตัดสินใจซื้อเชนกัน กลิ่น
อาหารทําใหตัดสินใจซื้อได ในขณะเดียวกันหากรานไมมีคนเลยจูงใจใหอุปถัมภรานอื่น
3. ผูบริโภคซื้ออยางไร เงื่อนไขของการซื้อ เปนสถานการณที่กระทบตอการซื้อของ
ผูบริโภค เชน ตัวแทนจําหนายรถยนตข ออนุมัติใหมีการผอนระยะยาวเปนพิเศษในระยะเวลาหนึ่ง
แกลูกคาพรอมกับ “เรง” ใหผูจัดการอนุมัติใหเร็ขึ้น เปนการกออิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
4. สภาวการณที่ผูบริโภคทําการซื้อ มองในแงอารมณ ผูบริโภคที่กําลังปวย เรงรีบ ไม
ตองการรอคิว กําลังโกรธ กําลังตื่นเตน เปนตน อาจทําใหการตัดสินใจซื้อผิดแผกแตกตางไปจากที่
ควรจะเปนถาเขาอยูในสถานการณ “ปกติ”
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดด้ านธุรกิจบริการ
ส่ วนประสมทางการตลาดด้ านธุรกิจบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (
2549 : 63 - 81) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ของสินคานั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด แตสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความแตกตางจากสวน
ประสมทางการตลาดของสินคาทั่วไป กลาวคือ จะตองมีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการในการ
ใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามสวนประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ
ดังนั้นสวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดวย 7 Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ (
Product; P1)
บริการเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (
Intangible Product) ไม
สามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว
ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน
บริการจะตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการจะตองประกอบมาจาก
หลายปจจัยที่ประกอบกันทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงาน ความทันสมัย
ของอุปกรณ ความรวดเร็ว และตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบบริการ ความสวยงามของอาคาร
สถานที่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน
ราคา (
Price; P2)
ราคาเปนสิ่งที่กําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําใหธุรกิจมีรายได
สูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจนั้นต่ํา ซึ่งอาจนําไปสูภาวะขาดทุนได อยางไรก็ตาม
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ก็มิไดหมายความวาธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจจะตองอยูในสภาวะของการมีคูแขง
หากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดคุณภาพสูงกวาคูแขงมากเทากับราคาที่
เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็จะนํามาสูสงคราม
ราคา เนื่องจากคูแขงรายอื่นสามารถลดราคาตามไดในเวลาอันรวดเร็ว
ในมุมมองของลูกคา การตั้งราคามีผลเปนอยางมากตอการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา
และราคาของการบริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับ กลาวคือ ราคาสูงคุณภาพ
ในการบริการนาจะสูงดวย ทําใหมโนภาพหรือความคาดหวังของลูกคาตอบริการที่จะไดรับสูงดวย
แตผลที่ตามมาคือ บริการตองมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกคาได ในขณะที่การตั้งราคา
ต่ํา ลูกคามักคิดวาจะไดรับบริการที่ดอยคุณภาพตามไปดวย ซึ่งถาหากต่ํามากๆ ลูกคาอาจจะไมใช
บริการได เนื่องจากไมกลาเสี่ยงตอบริการที่จะไดรับ ดังนั้นการตั้งราคาในธุรกิจบริการเปนเรื่องที่
ซับซอนยากกวาการตั้งราคาของสินคามาก ซึ่งผูบริหารตองไมลืมวา ราคาจะเปนเงินที่ลูกคาตองจาย
ออกไปเพื่อการรับบริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ดังนั้นการที่ธุรกิจตั้งราคาไวสูง ก็หมายความวาลูกคาที่มา
ใชบริการก็ตองจายเงินสูงดวย ผลที่ตามมาก็คือลูกคาจะมีการเปรียบเทียบราคากับคูแขง หรืออยาง
นอยจะเปรียบเทียบกับความคุมคากับสิ่งที่จะไดรับ
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (
Place; P3)
ในการใหบริการนั้น สามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนาย 4 วิธี คือ
1. การให้ บริการผ่ านร้ าน (Outlet)
การใหบริการแบบนี้เปนแบบที่ทํากันมานาน เชน รานตัดผม รานซักรีด ราน
ใหบริการอินเทอรเน็ต ใหบริการดวยการเปดรานคาตามตึกแถวในชุมชน หรือในหางสรรพสินคา
แลวขยายสาขาออกไปเพื่อใหบริการลูกคาไดสูงสุด โดยรานประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําให
ผูรับบริการ และผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่งโดยการเปดรานคาขึ้นมา
2. การให้ บริการถึงทีบ่ ้ านลูกค้ าหรือสถานทีท่ ลี่ ูกค้ าต้ องการ
การใหบริการแบบนี้เปนการสงพนักงานไปใหบริการถึงที่บานลูกคา
หรือ
สถานที่อื่นตามความสะดวกของลูกคา เชน การบริการจัดสงอาหารตามสั่ง การใหบริการสง
พยาบาลไปดูแลผูปวย และการสงพนักงานทําความสะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การบริการ
ปรึกษาคดีถึงที่ทํางานลูกคา การจางวิทยากรมาฝกอบรมที่โรงแรมแหงหนึ่ง การใหบริการแบบนี้
ธุรกิจไมตองมีการจัดตั้งสํานักงานที่หรูหราหรือการเปดเปนรานคาใหบริการ สํานักงานอาจเปน
บานเจาของ หรืออาจจะมีสํานักงานแยกตางหาก แตลูกคาติดตอธุรกิจดวยการใชโทรศัพท หรือ
โทรสาร เปนตน
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3. การให้ บริการผ่ านตัวแทน
การใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรนไชส หรือการจัดตั้ง
ตัวแทนในการใหบริการ เชน แมคโดนัลดหรือเคเอฟซีที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก บริษัทการบินไทย
ขายตั๋วเครื่องบินผานบริษัททองเที่ยว และโรงแรมตางๆ ไมวาจะเปนเชอราตัน แมริออตต เปนตน
4. การให้ บริการผ่ านทางอิเล็กทรอนิกส์
การใหบริการแบบนี้เปนบริการที่คอนขางใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีมาชวยลด
ตนทุนจากการจางพนักงาน เพื่อทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวก
และทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง เชน การใหบริการผานเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลกเงินตราตางประเทศ เกาอี้นวดอัตโนมัติ
เครื่องชั่งน้ําหนักหยอดเหรียญตามศูนยการคา การใหบริการดาวนโหลด ( Download) ขอมูลจากสื่อ
อินเทอรเน็ต
การส่ งเสริมการตลาด (
Promotion; P4)
การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลายกับธุรกิจขายสินคา กลาวคือ การ
สงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําไดในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ
การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสื่อตางๆ ซึ่งการบริการที่ตองการเจาะลูกคา
ระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ สวนการบริการที่ตองการเจาะลูกคา
ระดับกลางถึงระดับลางซึ่งเนนราคาคอนขางต่ํา ตองอาศัยการลดแลกแจกแถม เปนตน
สําหรับในธุรกิจบริการ การสงเสริมการตลาดที่นิยมใชกันมากยกตัวอยางไดดังตอไปนี้
1. โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program)
การสงเสริมการตลาดแบบนี้เปนการเนนความจงรักภักดีจากลูกคา ดวยการให
สิทธิประโยชนสะสมทุกครั้งของการใชบริการ ทําใหลูกคารูสึกผูกพันกับธุรกิจ เชน การสะสมแตม
ของบัตรเครดิต การสะสมระยะทางการบิน (Mileage)
2. การลดราคาโดยใช้ ช่วงเวลา
ลักษณะเฉพาะของความตองการในการใชบริการของลูกคามีการขึ้นลงตาม
ชวงเวลาของวัน ผูบริหารจะตองนําเรื่องนี้มาใชใหเกิดประโยชนแกธุรกิจ
3. การสมัครเป็ นสมาชิก
ลูกคาไดรับขาวสารจากคูแขงตลอดเวลา ทําใหลูกคาอาจไปทดลองใชบริการ
ของคูแขงได และในที่สุดอาจสูญเสียลูกคาไป การใหลูกคาสมัครเปนสมาชิกเปนการผูกมัด และ
สรางความสัมพันธกับลูกคาอยางหนึ่งไมใหหนีไปไหน แตสิ่งที่ผูบริหารจะตองทําคือ จะตองสราง
ความแตกตางของสิทธิประโยชนที่ลูกคาเปนสมาชิกกับลูกคาทั่วไปอยางชัดเจน และจะตองมีการ
สื่อสารถึงสิทธิประโยชนใหลูกคาทราบอยางแทจริง
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4. การขายบัตรใช้ บริการล่วงหน้ า
การใชบริการในแตละครั้ง ลูกคายอมตองการไดรับราคาพิเศษหรือตองการการ
ลดราคา แตธุรกิจไมควรลดราคา แตควรขายบัตรใชบริการ คือใหลูกคาซื้อบริการไวลวงหนาซึ่ง
อาจจะเปน 5 หรือ 10 ครั้ง แลวมาใชบริการภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ป
พนักงาน (People; P5)
พนักงานจะประกอบดวยบุคคลทั้งหมดในองคกรที่ใหบริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต
เจาของ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกลาวทั้งหมดมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ
• เจ้ าของ และผู้บริหาร มีสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดนโยบายในการ
ใหบริการ การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ กระบวนการใน
การใหบริการ รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ
• พนักงานผู้ให้ บริการและพนักงานในส่ วนสนับสนุน พนักงานผูใหบริการเปน
บุคคลที่ตองพบปะ และใหบริการกับลูกคาโดยตรง และพนักงานในสวนสนับสนุนก็จะทําหนาที่ให
การสนับสนุนงานดานตางๆ ที่จะทําใหการบริการนั้นครบถวนสมบูรณ
กระบวนการให้ บริการ (
Process; P6)
กระบวนการใหบริการเปนสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก ตองอาศัย
พนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการที่สามารถสงมอบ
บริการที่มีคุณภาพได เนื่องจากการใหบริการโดยทั่วไปมักจะประกอบดวยหลายขั้นตอน ไดแก การ
ตอนรับ การสอบถามขอมูลเบื้องตน การใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน เปนตน ซึ่งใน
แตละขั้นตอนตองประสานเชื่อมโยงกันอยางดี หากมีขั้นตอนใดไมดีแมแตขั้นตอนเดียวยอมทําให
การบริการไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา
สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ (
Physical Evidence; P7)
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานที่ ล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน
หองน้ํา การตกแตง ปายประชาสัมพันธ แบบฟอรมตางๆ สิ่งตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่ลูกคาใชเปน
เครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปน
ปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งดูหรูหรา และสวยงามเพียงใด
บริการนาจะมีคุณภาพตามดวย
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เจนจิรา พรมวันดี (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญ ตอการ
เลือกซื้อเฟอรนิเจอรวูดเทคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
และเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตองการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรวูดเทคของผูบริโภค
ที่มีความแตกตางในเรื่องของ เพศ อายุ อาชีพระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนจํานวน 420 คน
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน 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. ผูบริโภคสวนใหญตองการซื้อเฟอรนิเจอรวูดเทคประเภทชั้นวางโทรทัศน ที่มีสี
บีช เพราะมีราคาถูก โดยจะตัดสินใจซื้อเองในโอกาสที่เฟอรนิเจอรเกาชํารุด จะเลือกซื้อที่คารฟูร
เพราะเดินทางสะดวก ซึ่งเคยซื้อมาแลว 3 - 4 ครั้งลักษณะการซื้อเฟอรนิเจอรจะซื้อแบบแยกชุด โดย
ใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพเปนอันดับแรก มีรูปแบบการชําระเงินดวยเงินสด และไดรับขอมูล
ขาวสารเรื่องเฟอรนิเจอรวูดเทคจากแผนพับ / โบชัวร
3. ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดปจจัยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานอื่นๆ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา สวนระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ดาน
สงเสริมการตลาด
4. ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน เห็นวา ปจจัยทางการตลาดโดยรวม และรายดานทั้ง 5 ดาน
ที่มีความสําคัญตอการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรวูดเทค ไมตางกัน ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน ใหความสําคัญ
กับปจจัยทางการตลาดโดยรวม และรายดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญตอการเลือกซื้อ
เฟอรนิเจอรวูดเทคดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญ
กับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญตอการเลือกซื้อ
เฟอรนิเจอรวูดเทคแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางการ
ตลาดโดยรวมดานการสงเสริมการตลาดดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญตองการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรวูด
เทคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการวางแผน
กลยุทธในการพัฒนาเฟอรนิเจอรวูดเทคใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
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สกลทิพย นามสงา (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการ
ซื้อเฟอรนิเจอรโมเดอรฟอรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เขาไปเยี่ยมชมเฟอรนิเจอรโมเดอรนฟอรม จํานวน 420 คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
และจําหนายเฟอรนิเจอรที่ มีชื่อเสียง มีสินคามากมายหลายประเภทใหเลือก การนําวัตถุดิบที่มี
คุณภาพดีมาใชในการผลิต และไดรับขอมูลขาวสารจากการโฆษณาไดรับการใหบริการหลังการ
ขายเปนอยางดี
3. ปจจัยดานทัศนคติ ผูบริโภคมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อใชเฟอรนิเจอรโมเดอรฟอรม
คุณภาพของเฟอรนิเจอรมีมาตรฐานมาก พนักงานมีความเปนกันเอง มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ การออกแบบมีความทันสมัยสวยงาม และมีสีสันเปนเอกลักษณโดดเดน
4. ปจจัยดานการจูงใจ การใหสวนลดเมื่อซื้อเฟอรนิเจอรสามารถจูงใจผูบริโภคได
เปนอยางดีการใหการรับประกัน การใหบริการสงสินคา การนําเฟอรนิเจอรเกามาแลกซื้อ
เฟอรนิเจอรใหม ความคงทนของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัยสามารถจูงใจ
ผูบริโภคไดเปนอยางมาก และการใหของแจก หรือของแถมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
5. ปจจัยการรับรูของผูบริโภค กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเฟอรนิเจอรโมเดอรน
ฟอรมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6. ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานแรงจูงใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเฟอรนิเจอรโมเดอรนฟอรมมีความสัมพันธกันอยางมีระดัยนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ปยพัฒณ ภิภพสุขาวดี (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณสมบัติของเฟอรนิเจอรไมที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม
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ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซื้อหรือใชเฟอรนิเจอรไมที่พบบริเวณชั้นจําหนาย
เฟอรนิเจอรไมในหางสรรพสินคา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
ความแตกตางใช t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห ความแตกตางเปนรายคู
ใช Least-significant different (LSD) และการวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธมีอาชีพ
เปนพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบาน
เดี่ยว และยังพบวาผูบริโภคใหความสําคัญดานความทนทาน มีคุณสมบัติพิเศษของสินคาที่โดดเดน
ในเรื่องปลวกไมกิน และนําไปใชในหองรับแขก เหตุผลสําคัญที่ซื้อ คือ มีราคาที่เหมาะสม และ
สามารถหาซื้อไดงาย ขนาดหนากวาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีธรรมชาติ และสมาชิกในครอบครัวมี
อิทธิพลในการตัดสินใจมากที่สุด ผูบริโภคที่มีเพศ สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อไมแตกตางกัน สวนอายุ การศึกษา อาชีพ รายได และลักษณะที่อยูอาศัยที่แตกตาง
กันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ ดานปริมาณที่ซื้อผลิตภัณฑไมฝาเฌอรา แอดวานซ
อรุณรัตน จิวางกูร (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหโครงสรางตลาด
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมของไทย โดยแบงกลุมผูผลิตที่ทําการศึกษาเปน 2 กลุมตามลักษณะ
คุณภาพสินคาที่ทําการผลิต คือ กลุมผูผลิตสินคาที่เพิ่มมูลคา ( Premium Group) และกลุมผูผลิต
สินคาทั่วไป (Standard Group) ซึ่งจะศึกษาในสวนของโครงสรางตลาด และพฤติกรรมตลาดของ
กลุมผูผลิตทั้งสอง ผลการศึกษาพบวาโครงสรางตลาดกลุมผูผลิตสินคาที่เพิ่มมูลคา (
Premium
Group) มีลักษณะใกลเคียงกับตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ( Monopolistic Competition) โดยผลิต
สินคาที่แตกตางกันดานรูปแบบและลวดลาย ทําใหผูผลิตแตละรายมีอํานาจทางการตลาดของตนเอง
และเขามาแขงขันในตลาดเขามาไดยากเนื่องจากมีอุปสรรคในการกีดกันการเขามาของคูแขงราย
ใหม สวนกลุมผูผลิตสินคาทั่วไป ( Standard Group) มีลักษณะใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณ
(Perfect Competition) เนื่องจากผูผลิตจํานวนมากผลิตสินคาเหมือนกันทดแทนกันได และอุปสรรค
ในการเขามาแขงขันมีนอย ทําใหการเขา – ออก จากตลาดคอนขางเสรี ผูผลิตแตละรายไมมีอํานาจ
ในการกําหนดราคาสินคาของตนเองและมักใชราคาตลาดเปนเกณฑในการตั้งราคาสินคา ผลที่ได
จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา โครงสรางตลาดอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมไทยมีลักษณะ
โครงสรางตลาดที่มีการแขงขันโดยความเขมขนของการแขงขันขึ้นอยูกับคุณภาพสินคาที่ทําการ
ผลิต และยังพบวาการชวยเหลือของภาครัฐตออุตสาหกรรมนี้มีความจําเปนอยางมากทั้งทางดาน
ภาษี การตลาด ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเปนการสงสริม และพัฒนาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ตอไป
ในอนาคต
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จากการวิจัยดังกลาวทําใหเสามารถทราบถึงลักษณะภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรของไทยวาเปนตลาดที่มีการแขงขันขึ้นอยูกับคุณภาพสินคาที่ทําการผลิต ดังนั้นจึง
สามารถทราบไดวาการที่ผูผลิตจะจําหนายเฟอรนิเจอรไมนั้น ตองคํานึงถึงคุณภาพ หรือคุณสมบัติ
ของตัวผลิตภัณฑซึ่งเปนประโยชนสําหรับผูวิจัยในการสรางแบบสอบถาม
ลํายอง ปลั่งกลาง และคณะ (254 1 : บทคัดยอ) ไดศึกษาตลาดเฟอรนิเจอรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มุงศึกษาความตองการพฤติกรรมการซื้อเฟอรนิเจอรกับปจจัยดานการตลาด โดย
เนนศึกษาจากกลุมผูบริโภคอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางประอิน อําเภอเสนา และอําเภอ
ทาเรือ ไดกลุมตัวอยาง 319 ราย และวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ สําหรับขอมูลทั่วๆ ไป
และ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอรนิเจอร วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลดวย คาไค – สแควร
(Chi Square)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัย ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ การเลือกซื้อ
ที่นอนของผูบริโภค กรณีศึกษา :
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) และเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย
1. ประชากร
2. การกําหนดขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6. การวิเคราะหผล
ประชากร
20-59 ป

กลุมลูกคาของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ที่มาซื้อที่นอน ซึ่ง อยูในวัยทํางานอายุตั้งแต

การกําหนดขนาดตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบ ไม
ทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95 % ความผิดพลาดไมเกิน 5 % มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
n

=

Z2PQ
e2
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เมื่อ

n = จํานวนตัวอยางที่ตองการ
Z = คะแนนมาตรฐาน
P = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร
Q = 1-P
e = คาคลาดเคลื่อนของการประมาณคา

แทนคาสูตร n

=

1.96 (0.5x0.5)

(0.05)2
= 384 .16 ≈ 385 คน
จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ไดตัวอยาง 385 คน
ขนาดของตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง และเพื่อปองกันความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณ จึงไดทําการสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 ชุด รวม
แบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด โดยใชวิธีการสุมแบบระบบ ( Systematic Sampling) โดยอาศัย
หลักการวา ทุกๆ หนวยของประชากรจะถูกเลือกมาเปนตัวแทน 1 หนวยเสมอ โดยการแบงกลุม
ประชากรออกเปนชวงๆ ชวงละ k หนวย
โดยที่

k=
เมื่อ

N
n

N คือ ขนาดของ ประขากร
n
คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง

= 900
= 400

การเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ตองการกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน จากฐานขอมูลลูกคาของ
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ในระยะเวลา 3 เดือนจะมีลูกคามาซื้อที่นอนเฉลี่ย 900 คน ทางผูวิจัยได
ทําการสุมตัวอยางมาชวงละ 2 คน จนครบจํานวน 400 คน ตามตองการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยโดยการสํารวจ (Survey) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
วิธีการเก็บขอมูลเพื่อจัดทําแบบสอบถาม จะประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ไดมาจาก
การใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางของ บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
และ ขอมูลทุติยภูมิ
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(Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ
เอกสารงานวิจัย วารสาร สิ่งตีพิมพ เว็บไซต และเอกสารอืที่น่เๆกี่ยวของ
ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. รางแบบสอบถาม โดยการศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสังเกตลักษณะกลุมตัวอยาง
2. ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test)
1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปใหผูทรงคุณวุฒิ
(อ. ที่ปรึกษา) พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง
2.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาและปรับปรุง
แกไขแลวไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จากการทดสอบสามารถวิเคราะหคาสัมประสิทธอัลฟาไดคาเทากับ 0.56 ซึ่ง
หมายความวา มีความเชื่อมั่นอยูในระดับปานกลาง (เกียรติสุดา ศรีสุข 2552 : 144)
3. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครั้ง แลวนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแกไขปรับปรุงจนได
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชจริง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่มีคําถามชนิดปลายปด ซึ่งไดสรางโดยอาศัย แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลกลยุทธ
ทางการตลาดตางๆ มาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม โดยแบงโครงคําถามออกเปนตอน
4 ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได อายุ อาชีพ
สถานภาพ ประเภทที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถาม
แบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 8 ขอ เริ่มตั้งแตขอ 1 ถึง 8
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอน มีลักษณะเปนคําถาม
แบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ขอ เริ่มตั้งแตขอ 9 ถึง 17
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 7 P’s ลักษณะคําถามเปนมา
ตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
(สิน พันธุพินิจ 2551 : 145)
ระดับ (ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ) คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

หมายถึง

ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่นอนของทานมากที่สุด
หมายถึง
ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่นอนของทานมาก
หมายถึง ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่นอนของทานปานกลาง
หมายถึง
ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่นอนของทานนอย
หมายถึง
ขอความนั้นมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ที่นอนของทานนอยที่สุด

ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง
ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้ (สิน พันธุพินิจ 2551 : 155)
คะแนนเฉลี่ย ระดับความสําคัญ
4.51 – 5.00 หมายถึง อยูในระดับความสําคัญมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง อยูในระดับความสําคัญมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง อยูในระดับความสําคัญปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง อยูในระดับความสําคัญนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง อยูในระดับความสําคัญนอยที่สุด
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
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การวิเคราะห์ ผล สามารถแบงไดเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics) โดยอาศัยความถี่
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะใชวิเคราะหขอมูลในสวนของขอมูลพื้นฐานของ
กลุมตัวอยางซึ่งอยูในตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2
สวนที่ 2 ใชสถิติเชิงอนุมาน ( Inference Statistics) โดยอาศัย การวิเคราะห ความ
แปรปรวน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ซึ่งจะใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทาง
การตลาดที่มีผลใหกลุมตัวอยางเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด โดยจะอยูใน
ตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “ระดับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอน กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด” เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง โดยใช
ความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอนของกลุม
ตัวอยาง โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลขอมูล
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห
สหสัมพันธ
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนลูกคาของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด จํานวน
400 คน ไดวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได อายุ อาชีพ สถานภาพ
ประเภทที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยนําเสนอขอมูลเปนความถี่ และคารอยละของ
กลุมตัวอยาง โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ข้ อมูลส่ วนบุคคลข้ อกลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน

ร้ อยละ

เพศ
1.

หญิง

303

75.75

2.

ชาย

97

24.25

400

100.00

รวม
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

400

100.00

รวม
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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ตารางที่ 1(ตอ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลข้ อกลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน

ร้ อยละ

ระดับการศึกษา(ต่ อ)
5.

ปริญญาตรี

6.

สูงกวาปริญญาตรี
รวม

134

33.50

24

6.00

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

400

100.00

รวม
สถานภาพ
1.

โสด

121

30.25

2.

สมรส

239

59.75

3.

หยาราง

40

10.00

รวม

400

100.00

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

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
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ตารางที่ 1(ตอ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลข้ อกลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน

ร้ อยละ

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน(ต่ อ)
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

400

100.00

รวม
ประเภททีพ่ กั อาศัย
1.

คอนโดมิเนียม

40

10.00

2.

ตึกแถว / ทาวเฮาส

82

20.50

3.

บานเดี่ยว

120

30.00

4.

หองเชา / อพารทเมนต

158

39.50

400

100.00

รวม
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

400

100.00

รวม

จากตารางที่ 1ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้

45
เพศ กลุมตัวอยาง สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.75 และเพศชาย คิดเปน
รอยละ 24.25
อายุ กลุมตัวอยาง มีอายุอยูในชวง 25 - 29 ป มากที่สุด 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
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน 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
ทีพ่ กั อาศัย 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
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกซื้อทีน่ อนของกลุ่มตัวอย่ างจากบริษัท เพชร
ฑิฆมั พร จํากัด
ขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนลูกคาของ
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด จํานวน 400 คน ไดวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางไดแก การสอบถามวาเคย
ซื้อที่นอนหรือไม เหตุผลในการเลือกซื้อที่นอน ปจจัยในการเลือกซื้อที่นอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร
จํากัด บุคคลที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอน งบประมาณในการเลือกซื้อที่นอน ประเภทที่นอนที่
กลุมตัวอยางตองการ โดยในสวนนี้ไดใชการนําเสนอขอมูลเปนความถี่และคารอยละของกลุมตัวอยาง
โดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางวาเคยซื้อที่นอนหรือไม และเหตุผลในการเลือก
ซื้อที่นอน
ข้ อมูลพฤติกรรม
จํานวน
ร้ อยละ
เคยซื้อทีน่ อนหรือไม่
1. เคย
288
72.00
2. ไมเคย
112
28.0
400
100.00
รวม
เหตุผลในการเลือกซื้อทีน่ อน
1. เพื่อใชเอง
2. เพื่อนําไปขายตอ
3. เพื่อนําไปใชในอุสาหกรรม
4. เพื่อเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ
รวม

280
52
45
23
400

70.00
13.00
11.25
5.75
100.00

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางวาเคยซื้อที่นอนหรือไม และ
เหตุผลในการเลือกซื้อที่นอน จํานวน 400 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้
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เคยซื้อทีน่ อนหรือไม่ กลุมตัวอยางเคยซื้อที่นอน คิดเปนรอยละ72 และไมเคยซื้อที่น อน
คิดเปนรอยละ 28
เหตุผลในการเลือกซื้อทีน่ อนกลุมตัวอยางสวนใหญซื้อที่นอนไปเพื่อใชเอง คิดเปนรอยละ
70 ซื้อเพื่อนําไปขายตอ คิดเปนรอยละ 13 ซื้อเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 11.25
ซื้อเพื่อเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ คิดเปนรอยละ 5.75
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยในการเลือกซื้อที่นอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
ข้ อมูลพฤติกรรม
จํานวน
ร้ อยละ
ปัจจัยในการเลือกซื้อทีน่ อนจาก บริษัท เพชรฑิฆมั พร จํากัด
1. อยูใกลสถานที่พักอาศัย
270
10.51
2.

บรรยากาศรานที่ตกแตงอยางทันสมัย

197

7.67

3.

การใหบริการที่ดีของพนักงาน

227

8.84

4.

สะดวกในการเดินทาง / เลือกซื้อ

251

9.77

5.

ความนาเชื่อถือ

243

9.46

6.

ราคาเหมาะสม

264

10.28

7.

มีแบบผาใหเลือกหลากหลายประเภท

210

8.17

8.

มีคนรูจักแนะนํา

222

8.64

9.

คุณภาพการตัดเย็บที่ดี

278

10.82

10.

มีโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ

226

8.80

11.

การออกแบบที่ทันสมัย

181

7.05

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลทางดาน ปจจัยในการเลือกซื้อที่นอนจาก บริษัท
เพชรฑิฆัมพร จํากัดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลไดดังนี้
ปัจจัยในการเลือกซื้อทีน่ อนจาก บริษัท เพชรฑิฆมั พร จํากัด
กลุมตัวอยางเลือกซื้อที่นอน
โดยใหความสําคัญกับ ปจจัย ดานคุณภาพการตัดเย็บที่ดีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 10.82 รองลงมาคือ
รานอยูใกลสถานที่พักอาศัย คิดเปนรอยละ 10.51 ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 10.28 สะดวกในการ
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เดินทาง / เลือกซื้อ คิดเปนรอยละ 9.77 ความนาเชื่อถือ คิดเปนรอยละ 9.46 การใหบริการที่ของ
พนักงาน คิดเปนรอยละ 8.84 มีโปรโมชั่น ดึงดูดใจ คิดเปนรอยละ 8.80 มีคนรูจักแนะนํา คิดเปนรอย
ละ 8.64 มีแบบผาใหเลือกหลากหลายประเภท คิดเปนรอยละ 8.17 บรรยายกาศรานที่ตกแตงอยาง
ทันสมัย คิดเปนรอยละ 7.67 และการออกแบบที่ทันสมัย คิดเปนรอยละ 7.05
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของ บุคคลที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอน งบประมาณ
ในการเลือกซื้อที่นอน และประเภทของที่นอนที่กลุมตัวอยางตองการที่สุด
ข้ อมูลพฤติกรรม
จํานวน
ร้ อยละ
บุคคลทีช่ ่ วยในการตัดสิ นใจเลือกซื้อทีน่ อน
1. ตัดสินใจเอง
26
6.50
2.

เพื่อน

28

7.00

3.

คนรัก

120

30.00

4.

บุคคลในครอบครัว

226

56.50

รวม

100

100.00

งบประมาณในการเลือกซื้อทีน่ อน
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

ประเภทของทีน่ อนทีต่ ้ องการทีส่ ุ ด
1.

ที่นอนใยมะพราว

4

2.

ที่นอนสปริงแบบออฟเซ็ท

315

1.00
78.75
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ข้ อมูลพฤติกรรม

จํานวน

ร้ อยละ

ประเภททีน่ อนทีต่ ้ องการมากทีส่ ุ ด (ต่ อ)
3.

ที่นอนพอกเก็ตสปริง

20

5.00

4.

ที่นอนยางพาราลวน

7

1.75

5.

ที่นอนสปริงแบบพื้นไม

4

1.00

6.

ที่นอนแบบมีฐานรอง

37

9.25

7.

ที่นอน Memory foam

5

1.25

8.
9.

ที่นอนโฟมและยาง
ที่นอนแบบสั่งทําพิเศษ

5
3

1.25
0.75

รวม

100

100.00

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรม บุคคลที่ชวยในการตัดสินใจ
งบประมาณในการเลือกซื้อที่นอน ประเภทของที่นอนที่ตองการมากที่สุดของกลุมตัวอยาง วิเคราะห
ขอมูลไดดังนี้
บุคคลทีช่ ่ วยในการตัดสิ นใจเลือกซื้อทีน่ อน
บุคลลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุม
ตัวอยางมากที่สุดคือ บุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.5 คนรัก คิดเปนรอยละ 30 เพื่อน คิดเปน
รอยละ 7 และตัดสินใจเอง คิดเปนรอยละ 6.5
งบประมาณในการเลือกซื้อทีน่ อน กลุมตัวอยางใชงบประมาณในการเลือกซื้อที่นอน
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
ประเภทของทีน่ อนทีต่ ้ องการทีส่ ุ ด กลุมตัวอยางเลือกประเภทที่นอนที่ตองการมากที่สุด
คือ ที่นอนสปริงแบบออฟเซ็ท คิดเปนรอยละ 78.75 ที่นอนแบบมีฐานรอง คิดเปนรอยละ 9.25 ที่นอน
พอกเก็ตสปริง คิดเปนรอยละ 5 ที่นอนยางพาราลวน คิดเปนรอยละ 1.75 ที่นอน Memory Foam
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คิดเปนรอยละ 1.25 ที่นอนแบบโฟมและยาง คิดเปนรอยละ 1.25 ที่นอนใยมะพราว คิดเปนรอยละ 1
ที่นอนสปริงแบบพื้นไม คิดเปนรอยละ 1 ที่นอนแบบสั่งทําพิเศษ คิดเปนรอยละ 0.75
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อทีน่ อนของกลุ่ม
ตัวอย่ างจากบริษัท เพชรฑิฆมั พร จํากัด
ปจจัยดาน สวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพในสวนนี้ไดใชการนําเสนอขอมูลเปน
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลขอมูลของกลุมตัวอยางโดยแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผล
ตอการเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ระดับความสํ าคัญ
x S.D. แปลผล
1.คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ
2.การออกแบบ
ที่ทันสมัย
3.การออกแบบ
ที่สวยงาม
4.ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ
5.ภาพลักษณ
ตราสินคา

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

105
(26.55)
20
(5.0)
24
(6.0)
49
(12.25)
52
(13.0)

193
(48.3)
172
(43.0)
183
(45.75)
187
(46.75)
190
(47.5)

102
(25.5)
175
(43.75)
147
(46.75)
117
(29.25)
125
(31.25)

0
(0.0)
33
(8.25)
46
(11.5)
47
(11.75)
33
(8.25)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

รวม

ข้ อมูล

4.01

0.72

มาก

3.44

0.71

ปานกลาง

3.46

0.77

ปานกลาง

3.59

0.85

มาก

3.65

0.80

มาก

3.63

0.80

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัย ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่
นอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63
โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี้
คุณภาพของผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.01 ภาพลักษณตรา
สินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.65 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59การออกแบบที่สวยงาม ใหความสําคัญอยูใน
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ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.46 และการออกแบบ
ที่ทันสมัย ใหความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.44ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานราคาที่มีผลตอ
การเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง
ปัจจัยด้ านราคา
ระดับความสํ าคัญ
x S.D. แปลผล
1.ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ภาพลักษณตราสินคา
2.ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับ

ข้ อมูล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

31
(7.75)

175
(43.75)

179
(44.75)

15
(3.75)

0
(0.0)

3.55

0.69

มาก

23
(5.75)

185
(46.25)

185
(46.25)

6
(1.5)

1
(0.25)

3.55

0.63

มาก

28
(7.0)

198
(49.5)

168
(42.0)

6
(1.5)

0
(0.0)

3.62

0.63

มาก

3.57

0.66

มาก

คุณสมบัติของสินคา
3.ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
คุณภาพ
รวม

จากตารางที่ 6
ผลการวิเคราะห ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอน
พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานราคาในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 โดย
สามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี้
ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณตราสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสินคา ใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง
ปัจจัยด้ านช่ อง
ระดับความสํ าคัญ
S.D.
แปลผล
x
ทางการจัด
จําหน่ าย
1.ใกลสถานที่พัก
อาศัย
2.บรรยากาศ
การตกแตงราน
3.ทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการเดินทาง /

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

44
(11.0)
12
(8.0)

165
(41.25)
109
(27.25)

166
(41.5)
209
(52.25)

25
(6.25)
69
(17.25)

นอย
ที่สุด
0
(0.0)
1
(0.25)

27
(6.75)

174
(43.5)

177
(44.25)

22
(5.5)

36
(9.0)

167
(41.75)

168
(42.0)

22
(5.5)

130
(32.5)

33
(8.25)

171
(42.75)

ข้ อมูล

3.57

0.76

มาก

3.15

0.74

ปานกลาง

0
(0.0)

3.51

0.70

มาก

29
(7.25)

0
(0.0)

3.52

0.75

มาก

198
(49.5)

50
(12.5)

0
(0.0)

3.31

0.75

ปานกลาง

171
(42.75)

25
(6.25)

0
(0.0)

3.53

0.73

มาก

3.43

0.74

ปานกลาง

เลือกซื้อ
4.ไดรับคําแนะนํา
ที่ดีจากพนักงาน
ขาย / เจาหนาที่
5.มีการจัดพื้นที่ดู
สวยงาม นามอง
6.สะดวกตอการ
เลือกซื้อ

รวม

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อที่นอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนายในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี้
ใกลสถานที่พักอาศัย ให ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57
รองลงมาคือ ความสะดวกตอการเลือกซื้อ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53
ไดรับคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขาย / เจาหนาที่ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.52 ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง / เลือกซื้อ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 มีการจัดพื้นที่ดูสวยงาม นามอง ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.32 บรรยากาศการตกแตงราน ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.15 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทาง
การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง
ปัจจัยด้ านการ
ระดับความสํ าคัญ
S.D.
แปลผล
x
ส่ งเสริมการตลาด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1.การจัดทําบัตร
สมาชิกเพื่อรับ
สวนลด
2.สวนลดพิเศษ
สําหรับสมาชิก
3.ไมมีคาจัดสง
สินคา
4.มีของสมนาคุณ
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ
ตามยอดที่กําหนด
5.มีการสะสมแตม
เพื่อรับสวนลด
6.การลดราคา
สินคา
7.จัดชุดสินคาราคา

27
(6.75)

121
(30.25)

185
(46.25)

67
(16.75)

0
(0.0)

3.27

0.81

ปานกลาง

35
(8.75)
47
(11.75)
37
(9.25)

138
(34.5)
179
(44.75)
143
(35.75)

182
(45.5)
151
(37.75)
168
(42.0)

41
(10.25)
23
(5.75)
52
(13.0)

4
(1.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

3.39

0.82

ปานกลาง

3.62

0.76

มาก

3.41

0.83

ปานกลาง

29
(7.25)
56
(14.0)
26
(6.5)

131
(32.75)
179
(44.75)
142
(35.5)

176
(44.0)
141
(35.25)
164
(41.0)

64
(16.0)
23
(5.75)
68
(17.0)

0
(0.0)
1
(0.25)
0
(0.0)

3.31

0.82

ปานกลาง

3.66

0.79

มาก

3.31

0.82

ปานกลาง

47
(11.75)

157
(39.25)

157
(39.75)

39
(9.75)

0
(0.0)

3.53

0.82

มาก

3.43

0.81

ปานกลาง

พิเศษ
8.ระบบผอนชําระ
พรอมฟรีดอกเบี้ย
รายเดือน

รวม

ข้ อมูล

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อที่นอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี้
การลดราคาสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ไมมีคา
จัดสงสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ระบบผอนชําระพรอมฟรี
ดอกเบี้ยรายเดือน ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 มีของสมนาคุณ เมื่อซื้อ
ผลิตภัณฑตามยอดที่กําหนด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 สวนลด
พิเศษสําหรับสมาชิก ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 มีการสะสม
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แตม เพื่อรับสวนลด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 จัดชุดสินคา
ราคาพิเศษ ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 การจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อ
รับสวนลด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอ
การเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง
ปัจจัยด้ าน
ระดับความสํ าคัญ
S.D.
แปลผล
x
บุคคลากร

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1.ความยิ้มแยม
แจมใสของ
พนักงาน
2.ความนอบนอม
เอาใจใสในการ
ใหบริการของ
พนักงาน
3.ความซื่อสัตย
ของ พนักงาน
4.พนักงานมีความ
พรอมในการ
ใหบริการเปน
อยางดี

45
(11.25)

149
(37.25)

158
(39.5)

48
(12.0)

0
(0.0)

3.47

0.84

ปานกลาง

28
(7.0)

171
(42.75)

172
(43.0)

29
(7.25)

0
(0.0)

3.49

0.73

ปานกลาง

90
(22.5)
48
(12.0)

178
(44.5)
179
(44.75)

130
(32.5)
152
(38.0)

2
(0.5)
21
(5.25)

0
(0.0)
0
(0.0)

3.89

0.74

มาก

3.63

0.76

มาก

3.62

0.77

มาก

รวม

ข้ อมูล

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานบุคคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่
นอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานบุคคลากรในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62
โดยสามารถอธิบายและจําแนกไดดังตอไปนี้
ความซื่อสัตยของ พนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89
พนักงานมีความพรอมในการใหบริการเปนอยางดี ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 ความนอบนอมเอาใจใสในการใหบริการของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ความยิ้มแยมแจมใสของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานกระบวนการ
ที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง
ปัจจัยด้ าน
ระดับความสํ าคัญ
S.D.
แปลผล
x
กระบวนการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1.การดําเนินการ
บริการจัดสงสินคา
2.ความรวดเร็วใน
การจัดสงสินคา
3.การชําระเงินผาน
บัตรเครดิต
4.ความถูกตองของ
การใหบริการดาน
ขอมูลผลิตภัณฑ
ของ พนักงาน

57
(14.25)
59
(14.75)
38
(9.5)
54
(13.5)

193
(48.25)
225
(56.25)
167
(41.75)
197
(49.25)

135
(33.75)
111
(27.75)
158
(39.5)
145
(36.25)

15
(3.75)
5
(1.25)
37
(9.25)
4
(1.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

รวม

ข้ อมูล

3.73

0.74

มาก

3.84

0.67

มาก

3.51

0.79

มาก

3.75

0.69

มาก

3.71

0.72

มาก

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่
นอน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญ ดานกระบวนการในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.71 โดยสามารถอธิบาย และจําแนกไดดังตอไปนี้
ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.84 ความถูกตองของการใหบริการดานขอมูลผลิตภัณฑของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.7 5 การดําเนินการบริการจัดสงสินคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 การชําระเงินผานบัตรเครดิต ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอนของกลุมตัวอยาง
ปัจจัยด้ าน
ระดับความสํ าคัญ
S.D.
แปลผล
x

สิ่ งแวดล้ อมทาง
กายภาพ
1.ความสะอาด
ของทางราน
2.การตกแตงราน
ที่สวยงาม
3.ความเหมาะสม
ของเครื่องแตง
กายของพนักงาน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

37
(9.25)
27
(6.75)
20
(5.0)

160
(40.0)
153
(38.25)
133
(33.25)

168
(42.0)
179
(44.75)
199
(49.75)

35
(8.75)
41
(10.25)
48
(12.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

รวม

ข้ อมูล

3.49

0.78

ปานกลาง

3.41

0.76

ปานกลาง

3.31

0.74

ปานกลาง

3.41

0.76

ปานกลาง

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห ปจจัย ดาน สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญ
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 โดยสามารถอธิบาย และ
จําแนกไดดังตอไปนี้
ความสะอาดของทางราน ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49
การตกแตงรานที่สวยงาม ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ความ
เหมาะสม
ของเครื่องแตงกายของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศชายใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกับเพศหญิง
H0 : เพศชายมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกับเพศหญิง
H1 : เพศชายมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกับเพศหญิง
คาสถิติทดสอบ t = -0.783 และ p-value = 0.434 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังนั้น จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 แสดงวา เพศชายมีระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อดานราคา
ไมแตกตางกับเพศหญิง
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สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
H0 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อดานราคาไม
แตกตางกัน
H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อดานราคา
แตกตางกัน
คาสถิติทดสอบ F = 0.494 และ p-value = 0.781 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังนั้นจึงยอมรับ สมมติฐาน H0 แสดงวา : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญ
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
H0 : รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกัน
H1 : รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
คาสถิติทดสอบ F = 0.772 และ p-value = 0.572 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังนั้น จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 แสดงวา รายไดที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4 อายุที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
H0 : อายุที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการ
ตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกัน
H1 : อายุที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการ
ตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
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คาสถิติทดสอบ F = 1.617 และ p-value = 0.169 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงวา อายุที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5 อาชีพที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
ในการตัดสินใจซื้อไมแตกตางกัน
H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
ในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน
คาสถิติทดสอบ F = 0.444 และ p-value = 0.818 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05
ดังนั้น จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 แสดงวา อาชีพที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 ประเภทของที่นอน มีความสัมพันธกับประเภทที่พักอาศัย
H0 : ประเภทของที่นอน ไมมีความสัมพันธกับประเภทที่พักอาศัย
H1 : ประเภทของที่นอน มีความสัมพันธกับประเภทที่พักอาศัย
คา สถิติทดสอบ = 0.420 และ p-value = 0.00 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
จึงปฏิเสธ สมมติฐาน H0 แสดงวา ประเภทที่นอน มีความสัมพันธกับประเภทที่พักอาศัย

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ระดับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอเลือกซื้อที่นอน
ของลูกคา บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด เพื่อเปนแนวทางใหแกผูประกอบการ พัฒนาปจจัยทางดานสวน
ประสมทางการตลาดดานตางๆ ที่ผูบริโภคใหอิทธิพลตอพฤติกรรมของการเลือกซื้อผลิตภัณฑตอไป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจของผูบริโภคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภคและเพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในการเลือกซื้อที่นอน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีสมมติฐานวาปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย ไดแก เพศ
ระดับการศึกษา รายได อายุ อาชีพที่แตกตางกัน สงผลใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อ ดานราคาแตกตางกัน และประเภทที่นอน มีความสัมพันธกับ
ประเภทที่พักอาศัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุมผูบริโภควัยทํางาน หมายถึงผูที่มีอายุตั้งแต
20 -59 ป ที่มาซื้อที่นอนของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัผูดวิจัยไดนําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ชุด และผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่มีคําตอบสมบูรณคืนมา 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 สวน
ประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภค แบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค และแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาด 7 P’s ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค และทําการเก็บขอมูลโดย การสุม
ตัวอยางเปนระบบ S( ystematic Random Sampling) ตั้งแต เดือนมีนาคม 2553 – เดือนพฤษภาคม 2553
จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Windows เพื่อใช
ในการวิเคราะห สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานลักษณะประชากรศาสตรใน
สวนที่ 1 โดยใชสถิติคาความถี่ และคารอยละ วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอน
ในสวนที่ 2 โดยใชสถิติคาความถี่ และคารอยละ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อที่นอน โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปล
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ผลขอมูล และวิเคราะหสถิติเชิง สถิติอนุมาน เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร
ตามดวยการทดสอบคาสถิติ ที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน ( ANOVA) และการวิเคราะห
สหสัมพันธวิธี Contingency Coefficient โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิเคราะห
ขอมูลสรุปไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
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 นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.75 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมา คือระดับปวส. คิดเปนรอยละ 24.25 โดยระดับ
ประถมศึกษานอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5 อาชีพของผูบริโภคสวนใหญเปนแมบาน คิดเปนรอยละ 39
รองลงมา คือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 37.25 และเกษียณอายุ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2
มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.75 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 30.25 และหยาราง จํานวน
คิดเปนรอยละ 10 มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมา คือ
ระหวาง 10,000 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.25 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 70,000 บาท
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.5 มีประเภทที่พักอาศัยเปนหองเชาหรืออพารทเมนต คิดเปนรอยละ 39.5
บานเดี่ยว คิดเปนรอยละ 30.0 และคอนโดมิเนียม จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 10.0 และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 40.0 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน คิดเปนรอยละ 30.75
และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.75
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค
ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เคยซื้อที่นอน คิดเปนรอยละ 72
ไมเคยซื้อที่นอน คิดเปนรอยละ 28 มีเหตุผลในการเลือกซื้อที่นอนเพื่อใชเอง คิดเป นรอยละ 70
ซื้อที่นอนเพื่อนําไปขายตอ คิดเปนรอยละ 13 โดยซื้อเพื่อเปนของขวัญในโอกาสพิเศษนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 5.75 ปจจัยในการเลือกซื้อทีนอนของผู
่
บริโภค ผูบริโภคเลือกปจจัย คุณภาพการตัดเย็บ
ที่ดี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 10.82 ร านอยูใกลสถานที่พักอาศัย คิดเปนรอยละ 10.51
และ
การออกแบบที่ทันสมัย นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.04 บุคลลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคสวนใหญเปนบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.5 คนรัก คิดเปน
รอยละ 30
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โดยตัดสินใจเองนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.5 งบประมาณในการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค สวน
ใหญอยูที่ราคาระหวาง 3,001 – 4,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.75 ราคาระหวาง 4 ,001 -5,000 บาท
คิดเปนรอยละ 22.25 โดยราคาระหวาง 1,000 – 2,000 บาทนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.25 ประเภทที่
นอนที่ตองการที่สุดคือ ที่นอนสปริงแบบออฟเซ็ท คิด เปนรอยละ 78.75 ที่นอนแบบมีฐานรอง
คิดเปนรอยละ 9.25 และที่นอนแบบสั่งทําพิเศษนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.75
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อที่นอนจาก
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
โดยรวม พบวา
กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.63 จําแนกรายขอไดดังตอไปนี้ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ภาพลักษณตราผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.65 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.59 การออกแบบที่สวยงาม ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ
การออกแบบที่ทันสมัย ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ตามลําดับ
ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
โดยรวม พบวา กลุมตัวอยาง
ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 จําแนก รายขอ ได
ดังตอไปนี้ ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณตราผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ตามลําดับ
ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา
กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.43 จําแนก ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ สถานที่จัดจําหนายใกลสถานที่พักอาศัย
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ความสะดวกตอการเลือกซื้อ
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ไดรับคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขาย /
เจาหนาที่ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง
/ เลือกซื้อ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 มีการจัดพื้นที่ดูสวยงาม นามอง
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 และบรรยากาศการตกแตงราน
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 ตามลําดับ

62
ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย พบวา
กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.43 จําแนก ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ การลดราคาผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ไมมีคาจัดสงผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 มีของสมนาคุณ ระบบผอนชําระพรอมฟรีดอกเบี้ยรายเดือน ใหความสําคัญอยู
ในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 มีของสมมนาคุณ เมื่อซื้อผลิตภัณฑตามยอดที่กําหนด
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 มีการสะสมแตม เพื่อรับสวนลด
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 จัดชุดผลิตภัณฑราคาพิเศษ
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อรับ
สวนลด ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 ตามลําดับ
ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร พบวา
กลุมตัวอยางให
ระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 จําแนก
ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ ความซื่อสัตยของพนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.89 พนักงานมีความพรอมในการใหบริการเปนอยางดี ใหความสําคัญอยูในระดับมากโดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ความนอบนอมเอาใจใสในการใหบริการของพนักงาน ใหความสําคัญอยูใน
ระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และความยิ้มแยมแจมใสของพนักงาน ใหความสําคัญอยู
ในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 ตามลําดับ
ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ
กลุมตัวอยาง ให
ระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71
โดยจําแนก ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ ความรวดเร็วในการจัดสงผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 การดําเนินการบริการจัดสงผลิตภัณฑ ใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ความถูกตองของการใหบริการดานขอมูลผลิตภัณฑของ
พนักงาน ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 การชําระเงินผานบัตรเครดิต
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51
ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ พบวา
ผูบริโภคใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.41 จําแนก ตามรายขอ ไดดังตอไปนี้ ความสะอาดของทางราน ใหความสําคัญอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 การตกแตงรานที่สวยงาม ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
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โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ความเหมาะสมของเครื่องแตงกายของพนักงาน ใหความสําคัญอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31
สรุปและอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 เพศชายใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกับเพศหญิง
จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยเพศชายใหระดับความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกับเพศหญิงสอดคลองกับ
แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค (สุภาภรณ พลนิกร 2548: 17-21) ความแตกตางดานบทบาทหนาที่ตาม
เพศ (Sex Roles) นอยลง ชายและหญิงสวนใหญในปจจุบันสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับเกือบ
ใกลเคียงกัน และทําใหมีการบริโภค ผลิตภัณฑหรือบริการคลายคลึงกันดวย โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของเจนจิรา พรมวันดี (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรวูดเทคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ
ตางกันปจจัยทางการตลาดโดยรวมและรายดานที่มีความสําคัญตอการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรวูดเทค
ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของภมณพร จันทรวัฒนะ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง การตัดสินซื้อผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร และของตกแตงบานของผูบริโภค INDEX LIVING
MALL ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิเจอรและของตกแตงบานในดานราคาไมแตกตางกัน
ดังนั้นกลาวไดวา ราคาผลิตภัณฑที่เหมาะสม และไมแพงเกินไปจะเปนแรงกระตุนให
ผูบริโภคทั้งเพศชายและหญิงเกิดการตัดสินใจซื้อไดเชนกัน
สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําให
ระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาไมแตกตางกัน
จากผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษานั้นไมสามารถเปนตัวกําหนดไดวาผูที่มีการศึกษาสูงกวาจะทํา
ใหการ เลือกซื้อดานราคาแตกตางกับผูที่มีการศึกษาต่ํากวา เนื่องจาก ที่นอนเปนผลิตภัณฑ
เฉพาะเจาะจง ทั้งเรื่องของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต เปนเรื่องที่รูเฉพาะในกลุมคนที่เกี่ยวขอกังบที่
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นอนเทานั้น ฉะนั้นในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ เมื่อผูบริโภคไปซื้อที่นอนผูบริโภคไดรับขอมูลเรื่องที่
นอนจากพนักงานขาย โดยพนักงานขายจะแนะนําที่นอนที่ตนเองตองการเสนอขาย ผูบริโภคจึง
ไดรับขอมูลตางๆ ที่กระตุนใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ สอดคลองกับทฤษฏี ปจจัยที่ทีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภค (Determinants of Consumer Behavior) (อดุลย จาตุรงคกุล , 2541 : 47) ตาม
ทฤษฏีกลาววา สถานการณมีสวนเปนอยางมากในการกําหนดพฤติกรรม เพราะอิทธิพลของ
สถานการณ เปนพลังชั่วคราวที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดลอมในการซื้อตอนนั้นมากระทบพฤติกรรม
ดังนั้นกลาวไดวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันไดรับขอมูลที่เหมือนกัน สามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑไดเชนเดียวกัน
สมมติฐานที่ 3 รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลทําให
ระดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาไมแตกตางกัน
ตามทฤษฎี การตัดสินใจซื้อของ ศุภร เสรีรัตน (2545:16) กลาววา เมื่อใด ก็ตามที่บุคคลมีการกระทํา
ในฐานะผูซื้อ บุคคลจะมีเปาหมายเพียงเปาหมายเดียวในจิตใจคือ การไดรับความพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การซื้อสินคาและบริการ สําหรับการตอบสนองความปรารถนาตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นปญหาของ
ผูบริโภคทั้งหมดจึงเปนที่เกี่ยวกับการใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑสําหรับการดํารงชีวิตใหอยูรอด และ
ไดรับความสุข สะดวกสบาย ซึ่งทางออกของปญหาดังกลาวเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดสําหรับการมี
ชีวิตอยูได แมวาผูบริโภคจะมีฐานะทางการเงินเชนใด ยอมมีความตองการที่จะไดรับความสุข และ
สะดวกสบายเชนเดียวกัน อีกทั้ง การตั้งราคาของบริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ไมสูงเกินไป ถึงแมวา
ผูบริโภคจะมีรายไดตางกันมาก แตเปนราคาที่ผูบริโภคทุกคนสามารถซื้อได สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณัฐณิชา สําอางกุล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
เลือกซื้อเฟอรนิเจอรของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูบริโภคที่มีรายได
ตอเดือนตางกัน โดยปจจัยทางการตลาดโดยรวม ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นกลาวไดวา ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน สามารถซื้อผลิตภัณฑเชนเดียวกัน
เมื่อผลิตภัณฑนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจ แมวาจะมีราคาอยูในระดับใดก็ตาม
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สมมติฐานที่ 4 อายุที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยอายุที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับ
ความสําคัญในการตัดสินใจซื้อดานราคาไมแตกตางกัน จากผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคของบริษัท
เพชรฑิฆัมพร จํากัด เปนวัยทํางาน ยอมตองการการพักผอนอยางเต็มที่ เนื่องจากความเหนื่อยลาจาก
การทํางาน การพักผอนถือไดวาเปนการชวยในการฟนฟู พลังงาน เพื่อตื่นมาทํางานตอไดอยางเต็มที่
ผูบริโภคจึงตองการที่นอนที่มีคุณสมบัติที่ดีพอสําหรับการพักผอน ฉะนั้นการเลือกซื้อที่นอนจะมี
เลือกคุณสมบัติที่ไมแตกตางกัน ราคาของผลิตภัณฑ ก็จะไมแตกตางกันเชนกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของภมณพร จันทรวัฒนะ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การตัดสินซื้อผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอร และของตกแตงบานของผูบริโภค INDEX LIVING MALL ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบวา ผูบริโภค INDEX LIVING MALL มีอายุตางกันมีการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร และของ
ตกแตงบานตามปจจัยดานราคาไมแตกตางกัน
ดังนั้นกลาวไดวา ความตองการที่เหมือนกันของผูบริโภคแมวาจะอายุตางกัน สามารถ
ซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาเหมือนกันได
สมมติฐานที่ 5 อาชีพที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อดานราคาแตกตางกัน
จากผลการสรุปไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยอาชีพที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อ ดานราคาไมแตกตางกัน บุคคล
แตละคนมีทัศนคติ ความชอบ รสนิยมยอมตางกันบางเหมือนกันบาง แมวาจะอยูในสังคมเดียวกัน
สามารถมีความคิด ทัศนคติที่ตางกัน หรือบางครั้งอยูในสังคมที่ตางกันสามารถมีความคิด ทัศนคติ
รสนิยมที่เหมือนกัน เชนเดียวกับการซื้อ ที่นอน ก็ตองอาศัยความชอบ รสนิยม ทัศนคติในการ
ตัดสินใจซื้อ โดยไมจําเปนวาอยูในสังคมเดียวกัน หรือผูที่ประกอบอาชีพที่ตางกันสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ในราคาที่เทากันได สอดคลองกับงานวิจัยของภมณพร จันทรวัฒนะ
(2549 : บทคัดยอ) ได ศึกษาเรื่อง การตัดสินซื้อผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร และของตกแตงบานของ
ผูบริโภค INDEX LIVING MALL ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวา ผูบริโภค INDEX LIVING
MALL ที่มีอาชีพตางกัน มีการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานตามปจจัยดานราคาไม
แตกตางกัน
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ดังนั้นกลาวไดวา บุคคลที่มีความคิด ทัศนคติ หรือรสนิยมที่เหมือนกันสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ในราคาที่เทากันได โดยไมจําเปนวาจะประกอบอาชีพเดียวกัน
สมมติฐานที่ 6 ประเภทที่นอน มีความสัมพันธกับประเภทที่พักอาศัย
จากผลการสรุปเปนไปตามสมมติฐาน ประเภทที่นอน มีความสัมพันธกับประเภทที่พัก
อาศัย เนื่องจากความตองการของผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนในแตละประเภทนั้น
มีความสัมพันธที่สอดคลองกับประเภทที่พักอาศัย ประกอบดวย คอนโดมิเนียม ตึกแถว
หรือทาวเฮาส บานเดี่ยว หองเชา หรืออพารทเมนต เนื่องจากลักษณะการครอบครองที่พักอาศัย
แตกตางกัน เชน เปนเจาของที่พักอาศัยเอง หรือเปนผูเชาอาศัย ทําใหลักษณะในการซื้อที่นอน
แตกตางกัน ผูที่เปนผูเชาอาศัยจะซื้อที่นอนในลักษณะที่ไมถาวรนัก สามารถเคลื่อนยายสะดวก
เนื่องจากตองยายที่พักอาศัยในอนาคต เปนตน
ดังนั้นกลาวไดวา การเลือกซื้อที่นอนแตละประเภท ที่พักอาศัยมี
สวนสําคัญ ในการ
ตัดสินใจซื้อ
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเพื่อใหเปนแนวทางใหกับ
ผูประกอบการผลิตและจําหนาย ที่นอนไดนําไปพิจารณาปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด และการ
ผลิต เพื่อใหตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูบริโภคได ดังนี้
1. จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุด
ซึ่งปจจัยดานกระบวนการ เปนกิจกรรมการสงมอบการใหบริการแกผูบริโภคที่เขามาซื้อผลิตภัณฑ
หรือบริการของธุรกิจ สิ่งที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ เกิดความสะดวกสบายในการซื้อ
มากที่สุด ซึ่งในปจจุบันการแขงขันในธุรกิจคอนขางสูง การทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
และประทับใจการบริการนั้นจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบการควรจะปรับปรุง พัฒนา
และรักษามาตรฐานดานกระบวนการอยางสม่ําเสมอ
2.
ในปจจุบันระบบสารสนเทศ เขามามีบทบาทเปนอยางมากไมวาจะเปนในชีวิตสวนตัว
หรือในธุรกิจ เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่มีความสะดวก รวดเร็ว ตอการตอบสนองความตองการ
ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อเปนการใหบริการผูบริโภคอีกชองทางหนึ่ง
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชไมเพียงทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจแลวยังสามารถสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันอีกดวย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. เพิ่มคําถามในแบบสอบถาม เชน ดานทัศนคติ ความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ความถี่ในการซื้อ เปนตน เพื่อใหมีขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มระยะเวลาการเก็บขอมูล เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเพียงชวงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม เทานั้น ฉะนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มเวลาการเก็บขอมูลตลอดทั้งป
เพื่อใหการศึกษาวิจัยครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากขอมูลในแตละชวงของปจะมีความแตกตางในการ
ซื้อที่นอน เชน ในชวงฤดูหนาวจะขายที่นอนไดมากกวาฤดูรอน เปนตน อาจจะทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนของขอมูล
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ชุดที่ ...............
แบบสอบถามสํ าหรับงานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค
กรณีศึกษา บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
................................................................................................................................................................................
คําชี้แจงแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อที่
นอนของผูบริโภค กรณีศึกษา : บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด ” จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามใน
แบบสอบถามนี้ โดยที่ทานไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับ
ความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบของ ทาน ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสียหายใดๆตอ ทาน
เนื่องจากผูวิจัยใชประกอบการทําวิจัยเทานั้น
2. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 6 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องนอน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาด 7 P’s
ตอนที่ 4
ขอเสนอแนะ
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ทานสามารถสอบถามไดจากผูที่แจกแบบสอบถามแกทาน
และเมื่อทานตอบแบบสอบถามครบทุกขอแลว โปรดสงคืนใหกับผูแจกแบบสอบถามใหแกทาน
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทานในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้
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แบบสอบถามสํ าหรับงานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนของผูบริโภค
กรณีศึกษา บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
...................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคล
คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. ต่ํากวา 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. ปริญญาตรี
( ) 6. สูงกวาปริญญาตรี
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. ต่ํากวา 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. บานเดี่ยว ( ) 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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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการ เลือกซื้อเครื่องนอน
คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเปนจริงของทาน
1. ทานเคยซื้อที่นอนมากอนหรือไม
( ) 1. เคย
( ) 2. ไมเคย
2. เหตุผลในการซื้อที่นอน
( ) 1. เพื่อใชเอง
( ) 2. เพื่อนําไปขายตอ
( ) 3. เพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรม ( ) 4. เพื่อเปนของขวัญในโอกาศพิเศษ
3. ปจจัยในการเลือกซื้อที่นอนจาก บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1. อยูใกลสถานที่พักอาศัย
( ) 2. บรรยากาศรานที่ตกแตงอยางทันสมัย
( ) 3. การใหบริการที่ดีของพนักงาน
( ) 4. สะดวกในการเดินทาง / เลือกซื้อ
( ) 5. ความนาเชื่อถือ
( ) 6. ราคาเหมาะสม
( ) 7. มีแบบผาใหเลือกหลากหลายประเภท
( ) 8. มีคนรูจักแนะนํา
( ) 9. คุณภาพการตัดเย็บที่ดี
( ) 10. มีโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ
( ) 11. การออกแบบที่ทันสมัย
4. บุคคลที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อที่นอน
( ) 1. ตัดสินใจเอง ( )
2. เพื่อน
()
3. คนรัก ( )
4. บุคคลในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง
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. ที่นอนสปริงแบบพื้นไม ( ) 6. ที่นอนแบบมีฐานรอง
( ) 7. ที่นอน Memory foam
( ) 8. ที่นอนแบบโฟมและยาง
( ) 9. ที่นอนแบบสั่งทําพิเศษ

74

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับ ส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการเลือกซื้อทีน่ อนของผู้บริโภค
คําอธิบาย ถาทานจะซื้อที่นอนทานคิดวาในแตละขอตอไปนี้มีสวนในการตัดสินใจซื้อมากนอยแคไหน โปรดทํา
เครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ระดับความสําคัญที่มีตอการตัดสินใจ
พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนจาก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด
(5)
(4)
(3)
(2)
ด้ านผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ
การออกแบบที่ทันสมัย
การออกแบบทีส่ วยงาม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ภาพลักษณตราสินคา
ด้ านราคา
ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณตราสินคา
ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสินคา
ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ใกลสถานที่พักอาศํย
บรรยากาศการตกแตงราน
ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง / เลือกซื้อ
ไดรับคําแนะนําที่ดีจากพนักงานขาย / เจาหนาที่
มีการจัดพื้นที่ดูสวยงาม นามอง
สะดวกตอการเลือกซื้อ
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
การจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อรับสวนลด
สวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก
ไมมีคาจัดสงสินคา
มีของสมนาคุณ เมื่อซื้อผลิตภัณฑตามยอดที่กําหนด
มีการสะสมแตม เพื่อรับสวนลด
การลดราคาสินคา
จัดชุดสินคาราคาพิเศษ
ระบบผอนชําระพรอมฟรีดอกเบี้ยรายเดือน

นอยที่สุด
(1)
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ขอที่

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่นอนจาก
บริษัท เพชรฑิฆัมพร จํากัด

มากที่สุด
(5)

ระดับความสําคัญที่มีตอการตัดสินใจ
มาก
ปานกลาง
นอย
(4)
(3)
(2)

ด้ านบุคลากร
ความยิ้มแยมแจมใสของ พนักงาน
ความนอบนอมเอาใจใสในการใหบริการของ พนักงาน
ความซื่อสัตยของ พนักงาน
พนักงานมีความพรอมในการใหบริการเปนอยางดี
ด้ านกระบวนการ
การดําเนินการบริการจัดสงสินคา
ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา
การชําระเงินผานบัตรเครดิต
ความถูกตองของการใหบริการดานขอมูลผลิตภัณฑของ
พนักงาน
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ความสะอาดของทางราน
การตกแตงรานที่สวยงาม
ความเหมาะสมของเครื่องแตงกายของพนักงาน
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม

นอยที่สุด
(1)
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล นางสาวนวลวรรณ มีหิรัญ
ที่อยู 94 ซอยเพชรเกษม79 แยก16 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
พ.ศ. 2553 กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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