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The objectives of this research were to study of behavior and marketing factors
affecting satisfaction to buy cash register machines of Mass O.A. Trading Co.,Ltd. The
sample used in this study is 400 customers who use cash register machines using by a
convenience sample. From a list of customers who use the cash register machines.
Results of this study finds that the sample were mostly female, age between 31-40
; earned Bachelor Degree ; location of the business in Bangkok ; patterns in the use of
commercial sales ; is the sole owner of the entity ; A business entity, business service
Operation for a period of 4-6 years ; the number of employees per month 1-10 the income of
the business under 50,000 to 300,000 THB. Marketing factors that affect the overall buying
level (mean 3.84) data about satisfaction in buying the overall satisfaction level (mean 3.84)
by using the majority of the bill by cash payment. Make use of the device MASS SHOP
collection program motivated me to buy the collection because it is easy to work. The sources
used for the purchase of a salesperson. Factors used for the purchase of products and
demographic factors and the marketing mix affects satisfaction in buying the machine found
the Physical Evidence, Products, Gender, Process, Place and Promotion are statistically
significant at the .05 level.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในสภาวะของการเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึ นอย่า งรวดเร็ วทังด้านเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยีในโลกปั จจุบนั ทําให้ทุกภาคส่ วนของสังคมทุกประเทศต่างเล็งเห็นถึงความจําเป็ นทีต้อง
ปรั บตัวให้พร้อ มกับสภาวการณ์การเปลี ยนแปลงดังกล่าว สําหรับภาคส่ วนธุ รกิ จ การสร้างและ
สะสมความสามารถในการแข่งขันบทพืนฐานของความรู้ (Knowledge-based Competencies) เป็ น
ปั จจัยหลักสําหรับความอยูร่ อดทางธุ รกิจในระยะยาสําหรับเศรษฐกิจทีใช้ความรู้ เป็ นตัวขับเคลือน
(Knowledge-driven Economy) ดังเช่ นในปั จจุบนั ซึ งเป็ นเรื องของการต้องรู้จกั สร้างและใช้ความ
รอบรู้ เชียวชาญในการบริ หารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และความสามารถ อาทิ เงินทุน ทรัพยากร
มนุ ษย์ เทคโนโลยี ปั จจัยพืนฐานต่างๆ องค์กรและการบริ หารจัดการองค์กร สําหรับเป็ นเครื องมือ
ในการเพิมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2552)
จากสภาวะการแข่งขันในอุ ตสาหกรรมค้าปลีกในปั จจุบนั ส่ งผลให้รูปแบบการค้าขาย
ของผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กได้เปลียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของ
ห้างค้าปลี กสมัยใหม่หรื อแม้แต่ร้านสะดวกซื อทีมีจาํ นวนสาขามากขึ นอย่างต่อเนื องทุกๆปี ทําให้
กลุ่มลูกค้าผูบ้ ริ โภคมีช่องทางในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน อันส่ งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกดังเดิมที
มีขนาดเล็ก ดังนันเพือให้ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยสามารถดํารงอยูไ่ ด้ตามสภาวะแวดล้อมที
เปลียนไปจึงจําเป็ นทีจะต้องมีการเปลียนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจซึงเป็ นการปรับตัวเพือความ
อยู่รอด อาทิเช่น การนําเสนอสิ นค้า และบริ การให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย การปรับปรุ งรู ปแบบการจัดเรี ยงสิ นค้าภายในร้านเพือให้สะดวกต่อการเลือกซื อของ
ผูบ้ ริ โ ภคตลอดจนการบริ ห ารและควบคุ ม ต้น ทุ น ซึ งต้อ งคํา นึ ง ถึ ง การจัด การสิ นค้า คงคลัง ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยต่างๆเหล่านีเป็ นสิ งทีผูป้ ระกอบการค้าปลีกควรให้ความใส่ ใจเพิมมากขึน ซึ ง
จําเป็ นต่อการดําเนินธุ รกิจค้าปลีกในสถานการณ์ของตลาดทีเปลียนแปลงไป (บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด (มหาชน), 2555)
ปั จจุบนั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มี
บทบาทในการขับเคลือนทางเศรษฐกิจ เนื องจากมีโครงสร้างการทํางานไม่ซบั ซ้อนและได้รับการ
สนับสนุ น ส่ งเสริ มจากภาครัฐให้ผปู ้ ระกอบการสามารถเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการของตนได้และเกิดการ
จ้างงานต่อไป และสิ งสําคัญทีจะทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จอยู่รอดและเติบโตนัน คือ ลูกค้า แต่จะทํา
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อย่างไรให้ลูกค้าซือสิ นค้าและบริ การโดยไม่เลือกซื อสิ นค้าหรื อบริ การจากคู่แข่ง และสามารถรักษา
ลูกค้าเก่าไม่ให้ไปซื อสิ นค้าของคู่แข่งได้ จึงจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีทีใช้ในการบันทึกการ
ขาย เพื อบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร ทรั พ ย์สิ น เป็ นเครื องมื อ ในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล การขายและ
สะดวกสบายต่อการใช้งานสําหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
Berman and Evans (2007) Dunne and Lusch (2008) และ Levy and Weitz (2004) ได้
กล่าวเกี ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคว่าสามารถแบ่งออกเป็ น 6 ขันตอนได้แก่ ตัวกระตุน้
การตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร ประเมินผลทางเลือก การซื อ และพฤติกรรมหลัง
การซื อ โดยผูค้ า้ ปลีกทีดีจะช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคในแต่ละขันของกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงิ น (Cash Register) เป็ นอุปกรณ์ เครื องกลหรื ออิเล็กทรอนิ กส์
สําหรับใช้บนั ทึกการขาย พร้อมติดตังลินชักสําหรับเก็บเงินสด เป็ นเครื องคํานวณเลขชนิดแป้ นเต็ม
(Full Keyboard Adding Machine) มีลกั ษณะเป็ นแป้ นตัวเลขหลายแถว เรี ยงตามหมายเลขตาม
แนวดิงจากเลข 1 ถึง 9 จํานวนแถวขึนอยู่กบั จํานวนหลักทีต้องการ สามารถบวก ลบ คูณ หารได้ใน
เครื อง และมีบตั รแสดงรายการ 2 ส่ วน ส่ วนหนึ งให้ลูกค้าแทนใบเสร็ จรับเงิน อีกส่ วนหนึงม้วนอยู่
ภายในเครื องแสดงหลักฐานการรับเงินโดยพนักงานเก็บเงิน (Cashier) จะต้องออกใบเสร็ จการขาย
ให้ลูกค้าทุกครัง และเมือกดรายการแต่ละครัง เครื องจะบันทึกจํานวนเงินทังในส่ วนของลูกค้าและ
ส่ วนทีอยูใ่ นเครื อง เมือเสร็ จสิ นการรับเงินในหนึงวัน ฝ่ ายตรวจสอบจะรวมจํานวนเงินทีได้รับในแต่
ละวันจากเครื อง และตรวจนับเงินทีได้รับจริ งซึ งจะต้องตรงกัน ถ้าเงิ นทีรั บจริ งมีจาํ นวนทีตํากว่า
จํา นวนเงิ น จากยอดรวมในเครื อง พนักงานเก็ บ เงิ น จะต้องรั บ ผิ ด ชอบจํา นวนเงิ นที ขาดหายไป
(สารานุกรมเสรี , 2555)
สําหรับงานวิจยั ใกล้เคียงทีเคยได้รับการศึกษาค้นคว้านี ณัฐวรรณ ทองแต้ม (2553) ได้
ศึกษาเรื อง ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื อสิ นค้า
อุตสาหกรรมประเภทระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ ของบริ ษทั ทีดี
เอส เทคโนโลยี ประเทศไทย (จํากัด) ในเขตกรุ งและปริ มณฑล สามล เซียงฉิน (2552) ได้ศึกษาเรื อง
ปั จจัยทีส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การสํานักงานบัญชี ของธุ รกิจในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร กนก
พร จงเจริ ญ (2552) ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการ
เลื อกซื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตสาทร กรุ งเทพมหานคร จาก
การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร เนื องจากเครื องบันทึ ก การเก็บเงิ นเป็ นอุ ปกรณ์ ที ช่ ว ยบริ ห ารงานขายสําหรั บ
ผูป้ ระกอบการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของตนเอง และเป็ นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที ช่ ว ยในการบัน ทึ ก
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รายละเอียดของสิ นค้า ข้อมูลการขายสิ นค้า เพื อความรวดเร็ วสะดวกสบายแก่ผูบ้ ริ โภคที ใช้งาน
ประกอบกับผูว้ ิจยั ทําธุ รกิจเกียวกับอุปกรณ์บริ หารการขาย จึงสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมและปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร เพือเป็ นแนวทางสําหรับการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
ทีเหมาะสม นําไปใช้ในการวางแผนและกําหนดแผนการดําเนินธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ.
เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาปั จจัยปั จจัยทีส่ งผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส
โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา เนือหาในการศึกษาครังนี ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทีตังของกิจการ รู ปแบบในการใช้งาน ประเภทนิ ติบุคคล ลักษณะ
ธุรกิจกิจการ ระยะเวลาดําเนิ นกิจการ จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง และระดับรายได้ของกิจการต่อเดือน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Presentation)
และกระบวนการ (Process)
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใช้ศึกษาครังนี คือ กลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้เครื องบันทึกการ
เก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร อายุระหว่าง 20-60 ปี
3. ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนีมีดงั ต่อไปนี
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
3.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ แบ่งออกเป็ น
3.1.1 เพศ
3.1.2 อายุ
3.1.3 ระดับการศึกษา
3.1.4 สถานทีตังของกิจการ
3.1.5 รู ปแบบในการใช้งาน
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3.1.6 ประเภทนิติบุคคล
3.1.7 ลักษณะธุ รกิจกิจการ
3.1.8 ระยะเวลาดําเนินกิจการ
3.1.9 จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง
3.1.10 ระดับรายได้ของกิจการต่อเดือน
3.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็ น
3.2.1 ผลิตภัณฑ์
3.2.2 ราคา
3.2.3 การจัดจําหน่าย
3.2.4 การส่ งเสริ มการตลาด
3.2.5 บุคคล
3.2.6 ลักษณะทางกายภาพ
3.2.7 กระบวนการ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการเลือกซื อเครื องบันทึกการ
เก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาทีศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั เริ มศึกษาตังแต่เดือนมิถุนายน 2555
จนถึงเดือนมีนาคม 2556
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรณ์ ศาสตร์
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานทีตังของกิจการ
รู ปแบบในการใช้งาน
ประเภทนิติบุคคล
ลักษณะธุรกิจกิจการ
ระยะเวลาดําเนินกิจการ
จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง
ระดั บ รายได้ ข องกิ จ การต่ อ
เดือน

ความพึงพอใจในการเลือกซือ
เครืองบันทึกการเก็บเงิน
-

ทัศนคติ
สภาพแวดล้อมภายนอก
ความสะดวกสบาย

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-

ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจําหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคคล
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ

พฤติกรรมการเลือกซื อเครื อง
บันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ประโยชน์ ทได้
ี รับ
ประโยชน์ทางวิชาการ
จากผลการศึ ก ษาเป็ นแนวทางในการต่ อ ยอดองค์ค วามรู้ เ ดิ ม ที ได้รับ จากการศึ ก ษา
บทความและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องในเรื องพฤติกรรมในการการเลือกซื อของผูป้ ระกอบการร้านค้า
เช่ น ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาด ความพึงพอใจ ทังนี ยังเป็ นแนวทางไปสู่ การสร้ างองค์
ความรู ้ ใหม่ ทีได้จากการเข้าไปศึกษาวิจยั พฤติกรรมในการเลือกซื อของผูป้ ระกอบการร้านค้า โดย
สามารถนําความความรู้ทีได้ไปประยุกต์ และปรับใช้กบั การวางกลยุทธ์ในธุรกิจอืนๆ
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ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
ผลการศึกษาทําให้ผศู ้ ึกษาทราบถึงปั จจัย องค์ประกอบ ความต้องการ ปั ญหา และเป็ น
ประโยชน์แก่ผทู ้ เกี
ี ยวข้องและสนใจทีจะประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เครื องบันทึ ก การเก็ บเงิ น หมายถึ ง อุ ปกรณ์ เครื องกลหรื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สําหรั บ ใช้
บันทึกการขาย พร้ อมติดตังลินชักสําหรับเก็บ สามารถบวก ลบ คูณ หารได้ และเมือกดรายการแต่
ละครัง เครื องจะบันทึกจํานวนเงินทังในส่ วนของลูกค้าและส่ วนทีอยู่ในเครื อง เมือเสร็ จสิ นการรับ
เงิ นในหนึ งวัน ฝ่ ายตรวจสอบจะรวมจํานวนเงินทีได้รับในแต่ละวันจากเครื อง และตรวจนับเงิ นที
ได้รับจริ งซึ งจะต้องตรงกัน
พฤติกรรมการเลื อกซื อ หมายถึง พฤติกรรมของผูป้ ระกอบการของบริ ษทั แมส โอ.เอ.
เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานครทีมีการตัดสิ นใจเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื องมือทีประสมประสานในการตลาด ทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของผูป้ ระกอบการของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง
จํากัด กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ งทีเสนอขายให้กบั ตลาด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ผลิตภัณฑ์ทีเสนอขายอาจจะสัมผัสได้หรื อสัมผัสไม่ได้
ราคา หมายถึง จํานวนเงินทีใช้แลกเปลียนกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์
การจัดจําหน่าย หมายถึง สถานทีจัดจําหน่ายสิ นค้า เคลื อนย้ายจากผูผ้ ลิ ตหรื อผู้
จําหน่ายไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ในตลาด
การส่ ง เสริ ม การตลาด หมายถึ ง การให้ข้อ มู ล เพื อชัก ชวนให้ผูบ้ ริ โภคเห็ น ถึ ง
ประโยชน์ทีจะได้รับตลอดจนกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ได้เร็ วขึน
บุ ค คล หมายถึ ง การขายโดยใช้พ นัก งานขายปฏิ บ ตั ิ ตวั ต่ อ ตัวระหว่า งกัน กับ
ผูบ้ ริ โ ภคหรื อกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยใช้ศิล ปะในการชัก จู ง กระคุ ้น ให้เกิ ด ความต้อ งการ มองเห็ น
อรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และตัดสิ นใจซื อด้วยความพอใจ
ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ งภายนอกทีสามารถรับรู้ และสัมผัสซึ งเกียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์และการบริ การต่างๆ
กระบวนการ หมายถึง ขันตอนการให้บริ การ การส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ
ให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับการแสดงความรู้สึกของผูป้ ระกอบการของบริ ษทั แมส
โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร ทีมีตอ่ การเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผล
ต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกเงิ นการเก็บเงิ นของบริ ษ ทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องเพือใช้ประกอบในการศึกษาและ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ครังนี โดยแบ่งออกเป็ น 7 ส่ วนดังนี
1. ประวัติความเป็ นมาของเครื องบันทึกการเก็บเงิน
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดเกียวกับกระบวนการตัดสิ นใจซือขององค์กร
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
5. ทฤษฎีความพึงพอใจ
6. ประวัติและความเป็ นมาของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของเครืองบันทึกการเก็บเงิน
เครื องบันทึกเงินสด (ธุ รกิจศึกษาไทย, 2546) เกิดจากผลงานของ James Ritty ร่ วมกับ
พีชาย John Ritty ทําการประดิษฐ์เครื องบันทึกเงินสดขึนเป็ นครังแรก ซึ งมีรูปร่ างคล้ายนาฬิกา โดย
มีเข็มทีใช้บอกจํานวนเงินดอลล่าร์ และเซนต์ กับมีแป้ นกด แต่ทว่าเครื องรุ่ นแรกและรุ่ นทีสองของ
เขา ก็ยงั ไม่สามารถทํางานได้แม่นยํา และไม่สามารถผลิตออกจําหน่ายได้
จนมาถึงเครื องรุ่ นทีสาม ซึ งได้ปรับปรุ งโดยเพิมม้วนกระดาษเข้าไป เพือบันทึกยอดการ
ขาย โดยใช้วิธีการเจาะรู บนม้วนกระดาษ ซึ งเขาได้ขายสิ ทธิ บตั รของเครื องรุ่ นนี ให้แก่ John H.
Patterson เพือนําไปผลิตออกจําหน่าย ซึ งต่อมา Patterson ได้กลายเป็ นผูก้ ่อตังบริ ษทั National Cash
Register (NCR) ซึ งเป็ นบริ ษทั แรกทีผลิตและจําหน่ายเครื องบันทึกเงินสด
เครื องบันทึกเงินสดในยุคนัน มีดว้ ยกัน 2 ระบบ คือ เครื องทีทํางานด้วยระบบคันโยก
(Lever system) กับเครื องทีทํางานด้วยระบบกดแป้ น (Key system)
ในปั จจุบนั ระบบของเครื องบันทึกเงิ นสด ได้ถูกเชื อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ ง
เรี ยกว่าระบบ Point of Sales (POS.) ทําให้ไม่เพียงแต่สามารถบันทึกยอดขาย เก็บเงิน ทอนเงิน ด้วย
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ระบบสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Barcode) ทีแม่นยําแล้ว ยังมีการเชือมโยงฐานข้อมูลคลังสิ นค้า เพือตัด
ยอดสิ นค้าทีจําหน่าย ทําให้สามารถออกรายงานสิ นค้าคงเหลือได้เป็ นปัจจุบนั อีกด้วย
คุณสมบัติของเครืองบันทึกการเก็บเงิน
เครื องบันทึกการเก็บเงินจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี (ประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกียวกับ
ภาษีมลู ค่าเพิม (ฉบับที 46), 2536)
1. เป็ นเครื องบันทึกการเก็บเงิน
1.1 ชนิ ดไฟฟ้ า ECR (Electronic Cash Register) ซึ งบันทึกโปรแกรมการขายสิ นค้า
หรื อการให้บริ การไว้ในความจําชนิ ดถาวร แบบ ROM (Read Only Memory) หรื อแบบ EPROM
(Erasable Programmable ROM) เป็ นส่ วนใหญ่ซึงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษของผูข้ ายเครื องบันทึกการ
เก็บเงินในการแก้ไขโปรแกรมการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ และต้องมิใช่เครื องบันทึกการเก็บ
เงินชนิ ดไฟฟ้ า ECR ทีมีหวั พิมพ์ระบบ Drum Matrix ซึ งได้มาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ.2538 เป็ น
ต้นไป หรื อ (แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีมูลค่าเพิม (ฉบับที 62) ใช้
บังคับ 1 ตุลาคม 2538 เป็ นต้นไป)
1.2 ชนิ ดคอมพิวเตอร์ ซึ งบันทึ กโปรแกรมการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ ก ารไว้ใ น
ความจําชนิ ดชัวคราวแบบ RAM (Random Access Memory) เป็ นส่ วนใหญ่ และมีช่องใส่ สือบันทึก
ข้ อ มู ล เช่ น Diskette
เพื อบัน ทึ ก รายละเอี ย ดของสิ นค้ า หรื อบริ การและสามารถเขี ย น
โปรแกรมควบคุมการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การได้ หรื อในกรณี ทีไม่มีช่องใส่ สือบันทึกข้อมูล
เช่น Diskette ต้องสามารถสังเขียนโปรแกรมการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ หรื อบันทึกรายการ
การขายหรื อการให้บริ การจากเครื องควบคุมกลางได้
2. เครื องบันทึกการเก็บเงินต้องใช้กระดาษออกใบกํากับภาษีอย่างย่อให้แก่ผูซ้ ือสิ นค้า
หรื อผูร้ ับบริ การ และจะใช้กระดาษขนาดเดียวกันเป็ นสําเนาซ้อนกับใบกํากับภาษีตวั จริ งก็ได้ แต่
ทังนี ต้องมีกระดาษเป็ นม้วนต่อเนื องเพือบันทึกรายการประจําวัน (Daily Transaction Journal) ไว้
ซึ งจะใช้เป็ นสําเนาใบกํากับภาษีแทนกระดาษซ้อนใบกํากับภาษีก็ได้
3. เครื องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถออกใบกํากับภาษีอย่างย่อซึงมีรายการอย่างน้อย
ตามมาตรา 86/6 แห่ งประมวลรัษฎากร และต้องสามารถบันทึกคําว่า “ใบกํากับภาษีอย่างย่อ” ไว้ใน
กระดาษใบกํากับภาษีอย่างย่อด้วย หรื ออาจจะบันทึกคําว่า “TAX INV(ABB)” ในกรณี ทีเครื อง
บันทึกการเก็บเงินสามารถบันทึกได้ 12 หลัก หรื อคําว่า “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณี ทีเครื อง
บันทึกการเก็บเงินสามารถบันทึกได้ 16 หลัก แทนก็ได้
4. เครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ต้อ งสามารถบัน ทึ ก เลขรหั ส ประจํา เครื องที อธิ บ ดี
กรมสรรพากรกําหนดให้ไว้ในใบกํากับภาษีอย่างย่อได้
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5. เครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ต้อ งสามารถบัน ทึ ก เลขรหั ส ประจํา เครื องที อธิ บ ดี
กรมสรรพากรกําหนดให้ไว้ในสําเนาใบกํากับภาษี โดยอย่างน้อยต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจํา
เครื องไว้ในตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็ นม้วนต่อเนื องซึ งบันทึกรายการประจําวัน โดย
สําเนาใบกํากับภาษีจะไม่มีชือผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี หรื อข้อความทีระบุ
ว่าราคาสิ นค้าหรื อบริ การได้รวมภาษีมลู ค่าเพิมไว้แล้วก็ได้และสําหรับรายการของสิ นค้าหรื อบริ การ
ในสําเนาใบกํากับภาษี จะบันทึกเป็ นรหัสของสิ นค้าหรื อบริ ก าร โดยไม่บนั ทึกเป็ นรายการของ
สิ นค้าหรื อบริ การตามใบกํากับภาษีอย่างย่อก็ได้ ส่ วนคําว่า “ใบกํากับภาษีอย่างย่อ” จะใช้วิธีตีพิมพ์
หรื อ ประทับ ตราไว้ใ นตอนต้น และตอนท้า ยของกระดาษเป็ นม้ว นต่ อ เนื องซึ งบัน ทึ ก รายการ
ประจําวันก็ได้
ในกรณี ทีเครื องบันทึกการเก็บเงินไม่สามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื องในกระดาษ
เป็ นม้วนต่อเนืองซึงบันทึกรายการประจําวันได้ ก็ให้ใช้วิธีบนั ทึกเลขรหัสประจําเครื อง ณ ตําแหน่ง
ซึ งใช้บนั ทึกรายการมูลค่าการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การโดยอย่างน้อยต้องบันทึกเลขรหัสประจํา
เครื องไว้ในตอนต้นของกระดาษเป็ นม้วนต่อเนื องซึ งบันทึกรายการประจําวันก่อนเริ มทําการขาย
สิ นค้าหรื อให้บริ การ และในตอนท้ายของกระดาษเป็ นม้วนต่อเนื องดังกล่าวหลังจากทําการขาย
สิ นค้าหรื อให้บริ การรายสุ ดท้ายและรวมยอดขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแล้ว และให้แนบใบกํากับภาษี
ทีออกในลักษณะนี ติดกับหัวม้วนกระดาษต่อเนืองซึ งบันทึกรายการประจําวันเพือเป็ นหลักฐานใน
การตรวจสอบ
6. เครื องบันทึกการเก็บเงินแต่ละเครื องต้องสามารถออกผลสรุ ปรายงานการขายสิ นค้า
หรื อการให้บริ การประจําวันได้
จากข้อมูลทีได้กล่าวมาสรุ ปได้ว่า เครื องบันทึกการเก็บเงิ นเหมาะสําหรับลงรายการ
ตัวเลขทีมีจาํ นวนมากๆ เช่น การลงรายการสิ นค้าในใบเสร็ จรับเงิน หรื อการลงรายการในใบกํากับ
ภาษี หรื อใช้รวมยอดบัญชีเงินสด
เครื องบันทึ กการเก็บเงิ นยังมีคุณ สมบัติพิเศษนอกเหนื อจากเครื องคํานานโดยทัวไป
สามารถระบุขอ้ มูลการคํานวณแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนและตรวจสอบบัญชีขอ้ มูลต่างๆได้ทนั ที
นอกจากนี ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ป้ องกันไม่ให้บุคคลภายนอกทีไม่ได้รับอนุ ญาตมาใช้
เครื องบันทึกการเก็บเงินได้ จึงเป็ นเครื องใช้สํานักงานทีมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการดําเนิ นงาน
ของธุรกิจปัจจุบนั อย่างยิง
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2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสิ นใจซือของผู้บริโภค
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ดารา ทีปะปาล (2542: 4) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การกระทําใดๆของ
ผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื อ การใช้สินค้าและบริ การ รวมทังกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นตัวนําหรื อกําหนดการกระทําดังกล่าว เพือตอบสนองความจําและความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 5) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ ปฏิกิริยาของบุคคล
ทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริ การเศรษฐกิจ รวมทังกระบวนการต่างๆของ
การตัดสิ นใจซึ งเกิดก่อนและเป็ นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านัน
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544: 25) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรื ออาการ
ต่างๆของสิ งมีชีวติ ซึ งบุคคลอืนสามารถสังเกตได้ เช่น การเดิน การพูด การรับประทาน การสัมผัส
ฯลฯ เรี ยกว่า ฑฤติกรรมภายนอก (Over Behavior) หรื อเป็ นการกระทําทีบุคคลอืนมองไม่เห็ฯด้วย
ตา เช่น การคิด การฝัน ฯลฯ ต้องสังเกตโดยเครื องมืออืนๆเข้าช่วย เช่น การใช้เครื องมือจับเท็จ การ
ใช้เครื องมือวัดการหายใจเข้าออก พฤติกรรมนีเรี ยกว่า พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)
ศุภร เสรี รัตน์ (2545: 7) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรมของบุคคลที
เกียวข้องกับการซื อและใช้สินค้าบริ การ โดยผ่านการแลกเปลียนทีบุคคลต้องตัดสิ นใจทังก่อนและ
หลังการกระทําดังกล่าว
สุ กญ
ั ญา หมันคติธรรม (2548: 10) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเป็ นการแสดงออกของคนทีเกียวข้องกับกระบวนการค้นหาความต้องการ ความรู้สึก การ
รับรู ้ ต่างๆในการบริ โภค โดยมีกระบวนการแลกเปลียนสิ นค้าและบริ การ การตัดสิ นใจซื อ การใช้
และสามารถตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคนัน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541: 90) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การค้นคว้าการซื อ
การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริ การ การตัดสิ นใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคที
เกี ยวข้อ งกับ การซื อและการใช้สิ นค้า ซึ งคาดว่าจะตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค ตาม
แบบจําลอง ทฤษฎี เอส-อาร์ ดังแผนภูมิ ดังนี
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สิงกระตุ้นภายนอก

การตอบสนอง

สิ งกระตุน้ ตลาด สิ งกระต้นอืนๆ
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจําหน่าย
- การส่งเสริ ม

กล่องดําหรื อความรู ้สึก
นึกคิดของผูบ้ ริ โภค

- เศรษฐกิจ
- เทคโนโลยี
- การเมือง
- วัฒนธรรม

ลักษณะของผู้บริโภค
- ปั จจัยทางวัฒนธรรม
- ปั จจัยทางสังคม
- ปั จจัยส่วยบุคคล
- ปั จจัยทางจิตวิทยา

- การเลือกผลิตภัณฑ์
- การเลือกราคา
- การเลือกผูข้ าย
- เวลาในการซือ
- ปริ มาณในการซือ

ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริโภค
- การรับรู ้ปัญหา
- การค้นหาข้อมูล
- การประเมินผลพฤติกรรม
- การตัดสิ นใจ
- ความรู ้สึกภายหลังการซือ

แผนภูมิที 2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory)
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคจะทํา ให้ท ราบเหตุ จู ง ใจที ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด การ
ตัดสิ นใจซื อสิ นค้า หรื อบริ ก ารซึ งเหตุ จู ง ใจมี จุด เริ มต้น จากการเกิ ดสิ งกระตุ ้นที ทํา ให้เกิ ด ความ
ต้อ งการผ่า นเข้า มาในความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผูซ้ ื อความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้ซื อได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
คุณลักษณะต่างๆของผูซ้ ื อและกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ื อเองทําให้เกิดการตอบสนองหรื อการ
ตัดสิ นใจซื อ (Kotler, 1997: 172)
1. สิ งกระตุน้ เป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื อสิ นค้า อาจเป็ นเหตุจูงใจด้านเหตุผลหรื อ
ด้านจิตวิทยาก็ได้ สิ งกระตุน้ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ (Kotler, 1997: 172-173)
1.1 สิ งกระตุ ้นทางการตลาด เป็ นสิ งกระตุ ้นทีเกิดจากการจัดส่ วนประสม
การตลาดโดยนักการตลาด ประกอบด้วยสิ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านการจัดจําหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เช่ น โทรศัพท์เคลื อนทีทีมีรูปร่ างขนาดเล็ก กําหนดราคาสิ นค้าให้
เหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้ าหมายเพือกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื อ เป็ นต้น
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1.2 สิ งกระตุน้ อืน ๆ โดยเป็ นสิ งกระตุน้ ทีอยู่ภายนอกทีบริ ษทั ควบคุมไม่ได้ได้แก่
สิ งกระตุ น้ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย ด้านการเมืองและด้านวัฒนธรรมเช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจทีเติบโตรายได้ของผูบ้ ริ โภคทีสู งขึน ซึ งเป็ นส่ วนหนึงทีกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื อ
2. คุณลักษณะของผูซ้ ื อ (buyer’s characteristics) ได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยต่างๆ
คือ ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
2.1 ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (cultural factor) วัฒนธรรมเป็ นสิ งทีวัฒนธรรมเป็ นสิ ง
ทีมนุ ษย์สร้ างขึนและเป็ นทียอมรับจากคนรุ่ นหนึ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ งวัฒนธรรมเป็ นตัวกําหนดและ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคม ค่านิ ยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและ
กําหนดความแตกต่างของสังคมหนึงจากสังคมหนึง วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น วัฒนธรรมพืนฐานของ
บุคคลในสังคม วัฒนธรรมย่อยบุคคลในแต่ละกลุ่มทีมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันซึ งมีอยูใ่ นสังคม
ขนาดใหญ่ และชันของสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ นระดับฐานะทีแตกต่างกัน
การกําหนดกลยุทธ์การตลาดต้องให้สอดคล้องกับค่านิยมในวัฒนธรรม
2.2 ปั จจัยด้านสังคม (social factor) ปั จจัยทางสังคม ซึ งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว บทบาทและสถานะจะเป็ นสิ งทีกําหนดพฤติกรรมการซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มอ้างอิง
เป็ นกลุ่มทีบุคคลเข้าใจเกียวข้องด้วยซึ งกลุ่มนีจะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ ความคิดเป็ นและค่านิยมของ
บุคคล ตัวอย่างกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว เพือนสนิ ท เพือนร่ วมงาน กลุ่มบุคคลชันนําในสังคม
เพือนร่ วมสถาบัน ดารานักแสดง เป็ นต้น
2.3 ปั จจัยส่ วนบุคคล (personal factor) การตัดสิ นใจของผูซ้ ื อได้รับอิทธิ พลจาก
ลักษณะส่ วนบุคคลทางด้าน ๆ ได้แก่ อายุ วัฏ จักรชี วิต อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษา
รู ปแบบการดํารงชีวติ และแนวคิดส่ วนบุคคล
2.4 ปั จจัยด้านจิตวิทยา (psychological factor) ปั จจัยทางจิตวิทยาทีมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซือ ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู้ การเรี ยนรู้ ความเชือและทัศนคติ
3. กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ื อ (buyer’s decision process) เป็ นลําดับขันตอนใน
การตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื อและพฤติกรรมภายหลังการซื อ
4. การตัดสิ นใจของผูซ้ ื อ (buyer’s decisions) ขึนอยู่กบั สิ งกระตุน้ และอิทธิ พลของ
ปั จจัยต่าง ๆ ดังทีกล่าวมาแล้ว ในการตัดสิ นใจซื อผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจประเด็นต่าง ๆ ดังนี คือ
การเลือกผลิตภัณฑ์ทีจะซื อ การเลื อกตราสิ นค้า การเลือกผูข้ าย การเลือกช่วงเวลาในการซื อ และ
ปริ มาณสิ นค้าทีจะซื อ
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2.2 ทฤษฎีการตัดสิ นใจซือของผู้บริโภค
พิบูลย์ ถาวรโลหะ (2548: 16) กล่าวไว้วา่ การตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ื อ
หมายถึง พฤติกรรมทีมีการแสดงออกมาของผูซ้ ื อภายหลังจากมีสิงมากระตุน้ ซึ งก็คือผูบ้ ริ โภคจะมี
การตัดสิ นใจในประเด็นต่างๆดังนี
1. การเลื อกผลิ ตภัณฑ์ (Product Choice) คือ การทีผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกซื อ
ประเภทของผลิตภัณฑ์หนึงๆ
2. การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice) คือ การทีผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกซื อตรา
สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทหนึงๆ
3. การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) คือ การทีผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกผูข้ ายเพือซื อ
สิ นค้าหนึงๆซึ งผูบ้ ริ โภคมักคํานึงถึงสถานทีขาย การบริ การ
4. การเลือกเวลาในการซื อ (Purchase Timing) คือ การทีผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือก
เวลาและระยะเวลาเพือซื อสิ นค้าหนึงๆ
5. การเลือกปริ มาณการซื อ (Purchase Amount) คือ การทีผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือก
ปริ มาณสิ นค้าทีต้องการซือในครังหนึงๆ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546: 199) กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน
ในด้านต่างๆซึ งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล ทําให้การตัดสิ นใจซือและใช้บริ การของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนันจึงจําเป็ นต้อง
ศึกษาปั จจัยต่างๆที จะมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อและใช้บ ริ ก ารของผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสมโดยที
สามารถแบ่งปั จจัยทีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2 ประการได้แก่
1. ปั จจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่ ความจําเป็ น ความต้องการและความ
ปรารถนา แรงจูงใจบุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้และการเรี ยนรู้ ปั จจัยภายในเป็ นปั จจัยทีเกิดขึนจาก
ตัวบุคคลในด้านความคิดและการแสดงออก ซึ งมีพืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆโดยทีปั จจัย
ภายในประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความจําเป็ น ความต้องการและความปรารถนา
ความจําเป็ น ความต้องการและความปรารถนา เป็ นคําทีมีความหมายใกล้เคียงกัน
และสามารถใช้แทนกันได้ ซึ งมักจะใช้ค าํ ว่า ความต้องการในการสื อความเป็ นส่ วนใหญ่ โดยที
ต้องการสิ งหนึงสิ งใดของบุคคลจะเป็ นจุดเริ มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ คือ
เมื อเกิดความจําเป็ นหรื อความต้องการ ไม่ว่าในด้านร่ างกายหรื อจิตใจขึน บุคคลก็จะหาทางทีจะ
สนองความจําเป็ นหรื อต้องการนันๆ
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อาจกล่าวได้ว่า ความต้องการของมนุ ษย์หรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ น
เกณฑ์ สํา หรั บ การตลาดยุ ค ใหม่ และเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ของแนวความคิ ด ทางการตลาด (Market
Concept)
นอกจากนันยังเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความอยูร่ อด ความสามารถในการสร้างกําไร
และความเจริ ญเติบโตของธุ รกิจภายใต้สิงแวดล้อมทางการตลาดทีมีการแข่งขัน กล่าวคือ ธุ รกิจต้อง
สามารถที จะกํา หนดและตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคที ยัง ไม่ ไ ด้รับ การตอบสนอง
(Unfulfilled Needs) ได้ดีกว่าและรวดเร็ วกว่าคู่แข่ง
แรงจูงใจ (Motive) เมือบุคคลเกิ ดปั ญหาทางกายภาพหรื อในจิตใจขึน และหาก
ปั ญหานันไม่รุนแรงบุคคลอาจปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ ใจหรื อไม่ทาํ การตัดสิ นใจใดๆ แต่หากปั ญหา
นันๆขยายตัวหรื อเกิดความรุ นแรงยิงขึน บุคคลก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามทีจะแก้ไขปั ญหาที
เกิ ด ขึ นนัน ซึ งเป็ นเรื องสํ า คัญ ที ต้อ งวิจัย ถึ ง ความต้อ งการและความคิ ด ของผูบ้ ริ โภค เพือสร้ า ง
แรงจูงใจในการซื อสิ นค้าหรื อบริ การแก่ผบู้ ริ โภคให้ได้
บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลทีพัฒนาขึนมาจาก
ความคิด ความเชือ อุปนิสัยและสิ งจูงใจต่างๆระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆซึ งมีผลต่อการ
กํา หนดรู ป แบบในการสนอง (Reation) ของแต่ ล ะบุ ค คลแตกต่ า งกัน ซึ งจะเป็ นลัก ษณะการ
ตอบสนองในรู ป แบบที คงที ต่ อ ตัว กระตุ ้น ทางสภาพแวดล้อม เช่ น ผู้ที มี ล ัก ษณะเป็ นผู้นํา จะ
แสดงออกหรื อตอบสนองต่อปั ญหาด้วยความมันใจและกล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็ นตัวเอง
สู ง ในขณะทีผูท้ ีขาดความมันใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิ พลจากผูอ้ ืนได้
ง่าย จะมีลกั ษณะเป็ นคนทีชอบตามผูอ้ ืน
ทัศนะคติ (Attitude) เป็ นการประเมินความรู้สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ งใดสิ ง
หนึงของบุคคลโดยทัศนะคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล ดังนัน เมือต้องการให้บุคคลใดๆ
เปลี ยนแปลงพฤติกรรมจะต้องพยายามทีจะเปลี ยนทัศนคติของบุคคลนันๆก่ อน แต่ในความจริ ง
ทัศนคติเป็ นสิ งทีเปลียนแปลงได้ยาก เนื องจากเป็ นสิ งทีถูกสร้างขึนในจิตใจ ดังนัน การปรับตัวให้
เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ย่อมกระทําได้ง่ายกว่าการปรับเปลียนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ ง
ต้องใช้ความเข้าใจ แรงพยายามและระยะเวลาดําเนินการทียาวนาน
การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรื อ
การกระทําของบุคคลอืน ก้าวแรกของการเข้าสู่ ความคิดในการสร้ างความต้องการแก่ผบู้ ริ โภค คือ
ต้องการให้เกิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ งจะเป็ นการสร้างการยอมรับได้ เท่ากับเป็ นการสร้างยอดขายนันเอง
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การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทังทีเกิดจากการ
รับรู ้ และประสบการณ์ของบุคคล ซึ งจะเป็ นการเปลียนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดังนัน หากมี
การรับรู้แต่ยงั ไม่มกี ารเปลียนแปลงพฤติกรรมหรื อไม่เกิดการเปลียนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที ก็ยงั
ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
2. ปั จจัยภายนอก (External Factors) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิ จ ครอบครัว สังคม
วัฒนธรรม การติดต่อธุ รกิจ และสภาพแวดล้อม
ปั จจัยภายนอก หมายถึ ง ปั จจัยทีเกิดจากสิ งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ งจะมี
อิทธิ พลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยภายนอกแบ่งออกเป็ นองค์ประกอยที
สําคัญ 6 ประการ ได้แก่
สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นสิ งทีกําหนดอํานาจซื อ (Purchasing Power) ของ
ผูบ้ ริ โภค ทังในรู ปของตัวเงินและปั จจัยอืนทีเกียวข้อง
ครอบครัว (Family) การเลียงดูในสภาพครอบครัวทีแตกต่างกันส่ งผลให้บุคคลมี
ความแตกต่ า งกัน เช่ น การตอบสนองต่อความต้องการผลิ ตภัณฑ์ของบุคคลได้รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
ครอบครัว ซึงครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอืนๆเนื องจากบุคคลจะใช้ชีวิต
ในวัยเด็ก ซึงเป็ นวัยซึมซับและเรี ยนรู้ลกั ษณะอันก่อให้เป็ นนิสัยประจํา (Habits) ของบุคคลไปตลอด
ชีวติ เป็ นต้น
สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ
บุคคลให้เป็ นในทิศทางเดียวกันของสังคม เพือการยอมรับเข้าเป็ นส่ วนหนึงของสังคม หรื อทีเรี ยกว่า
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรู ปแบบการดํารงชี วิต (Liftstyles)
ค่านิยมของสังคม (Social Values) และความเชือ (Believes) นอกจากนี สังคมอาจเป็ นได้ทงสั
ั งคม
อาชี พและสังคมท้องถิ น ทําให้ตอ้ งวิจยั ถึงลักษณะของสังคม เพือจะทราบถึงปั จจัยทีมีอิทธิ พลของ
สังคมทีมีต่อการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์ โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ทีสังคมกําหนด
วัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิถี การดําเนิ นชี วิตที สังคมเชื อว่าเป็ นสิ งดี งามและ
ยอมรับปฏิ บตั ิ มาเพือให้สังคมดําเนิ นและมีพฒั นาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดี ยวกันจึงต้อง
ยึดถือและปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมเพือความเป็ นหนึ งของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มของค่านิ ยม
พืนฐาน การรับรู้ ความต้องการ และพฤติกรรมซึงเรี ยนรู้จากการเป็ นสมาชิกของสังคมในครอบครัว
ชุ มชน และสังคม จึงเป็ นรู ปแบบหรื อวิถี ทางในการดําเนิ นชี วิตทีคนส่ วนใหญ่ในสังคมยอมรั บ
ประกอบด้วย ค่านิ ยมการแสดงออก ค่านิ ย มในการใช้วตั ถุ หรื อสิ งของ หรื อแม้กระทังวิธีก็ เป็ น
วัฒนธรรมด้วย

16
การติดต่อธุ รกิ จ (Business Contact) หมายถึง โอกาสทีผูบ้ ริ โภคจะได้พบเห็น
สิ นค้าหรื อบริ การนันๆ สิ นค้าตัวใดทีผูบ้ ริ โภครู้จกั และได้พบเห็นบ่อยๆก็จะมีความคุน้ เคย ซึ งจะทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีความไว้วางใจและมีความยินดีทีจะใช้สินค้านัน ดังนันธุ รกิ จจึงควรเน้นในเรื องของ
การทําให้เกิดการพบเห็นในตราสิ นค้า นําสิ นค้าเข้าไปให้ผบู้ ริ โภคได้พบเห็น ได้รู้จกั สัมผัส ได้ยิน
ได้ฟังด้วยความถีสู ง สร้ างให้บุคลิกเกิดการเปิ ดรับ (Exposure) มากเท่าใดก็ยิงทําให้ได้ประโยชน์
มากขึนเท่านัน
สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัวไป เช่น
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนนําหรื อเชื อเพลิง เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซือของผูบ้ ริ โภคเปลียนแปลงด้วยเช่นกัน
กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค
สุ ปัญญา ไชยชาญ (2543: 136-140) กล่าวว่า กระบวนการเป็ นกรรมวิธีหรื อสําดับ
การกระทํา ซึ งดําเนิ นไปอย่างต่อเนื องจนสําเร็ จลงระดับหนึ ง ดังนันกระบวนการตัดสิ นใจซื อของ
ผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นระดับการกระทํา ซึ งดําเนินต่อเนืองไปจนถึงการซือหรื อไม่ซือนันเอง
กระบวนการตัดสิ นใจซื อต้องผ่านขันตอน 5 ขันตอน ก่อนการตักสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ แต่ถา้ ซื อเป็ น
ปกตินิสัยอยูแ่ ล้ว อาจตัดสิ นใจไปเลยโดยไม่ตอ้ งผ่านทุกขันตอน
การยอมรับ
ปั ญหา

การเสาะแสวงหา
สารสนเทศ

การประเมินผล
ทางเลือก

การตัดสิ นใจ
ซือ

พฤติกรรม
หลังการซือ

แผนภูมิที 3 กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (decision making theory) ได้กล่าวถึงตัวแบบการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (model of consumer decision making) เป็ นการรวมความคิดเกียวกับการ
ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ งมีส่วนสําคัญ 3 ส่ วน คือ (Schiffman and
Kanuk, 1994: 560-561)
1. การนําเข้าข้อมูล (input) เป็ นอิทธิ พลจากภายนอกทีมีผลต่อค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ งมาจากกิจกรรมส่ วนผสมทางการตลาดทีพยายามสื อสารไปยังผูบ้ ริ โภคที
มีศกั ยภาพ ซึ งแยกเป็ น
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1.1 Marketing inputs คือ กิจกรรมทางการตลาดทีพยายามเข้าถึงกําหนดและจูง
ใจผูบ้ ริ โภคให้ซือหรื อใช้ผลิ ตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใช้หีบห่ อ ขนาดการรับประกันและ
นโยบายด้านราคาเป็ นต้น
1.2 Socioculture inputs เป็ น Inputs ทีไม่เกียวข้องกับการค้า เช่น ความคิดเห็น
ของเพือน บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ วัฒนธรรม ชันทางสังคม ซึ งเป็ นอิทธิ พลภายในของบุคคล ทีมี
ผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการ (process) เพือให้เข้าใจถึงกระบวนการนี เราจะพิจารณาถึงอิทธิ พล
ของปั จจัยทางจิตวิทยาซึ งจะเป็ นอิทธิ พลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้หรื อทัศนคติ) ทีมีผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค รวมถึงปั จจัยอีก 2 ประการ คือ
2.1 การรับรู้ถึงความเสี ยง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนทีผูบ้ ริ โภคเผชิญ
เขาไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ทเกิ
ี ดจากการตัดสิ นใจซื อ ดังนัน ผูบ้ ริ โภคมักซื อสิ นค้าหรื อบริ การใน
ทีเดิม ๆ เพือหลีกเลียงความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึน ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชื อถือใน
ชือเสี ยงของร้านค้านัน ๆ ถ้าเกิดความสงสัยผูบ้ ริ โภคจะซื อของแพงไว้ก่อน เพือลดความเสี ยงเพราะ
เขาคิดว่าของแพงต้องเป็ นของดี
2.2 กลุ่มทียอมรับได้ (evoked set) หมายถึง ตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื อซึ ง
ประกอบด้วยสิ นค้าจํานวนน้อยทีผูบ้ ริ โภคคุ น้ เคย จําได้ และยอมรับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
2.2.1 ขันความรู้ความต้องการ (need recognition) ขันรับรู้ความต้องการจะ
เกิดขึนเมือผูบ้ ริ โภคเผชิ ญกับปั ญหา เช่น การซื อของจากเครื องขายอัตโนมัติกบั ปั ญหาซับซ้อน คือ
ปั ญหาทีมีการพัฒนาให้ซับซ้อนขึน เช่น เมือใช้รถไปนาน ๆ ก็มีความคิดทีจะเปลียนรถใหม่เพือ
หลีกเลียงค่าซ่อมรถเก่า เป็ นต้น
2.2.2 การค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื อ (pre-purchase search) ขันตอนนี
จะเริ มต้นเมื อผูบ้ ริ โภครู ้ ว่าจะได้รับความพอใจจากการซื อหรื อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะ
ต้องการข้อมูลเพือใช้เป็ นพืนฐานในการเลือก (ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนก็ใช้ได้เลย แต่ถา้ ไม่มีก็ตอ้ ง
ค้นหา)
2.2.3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็ นขันตอนใน
กระบวนการตัดสิ น ใจซื อซึ งผูบ้ ริ โภคประเมิ น ผลประโยชน์ที จะได้รับ จากแต่ ล ะทางเลื อกของ
ผลิตภัณฑ์ทีกําลังพิจารณาจะใช้ 2 รู ปแบบ คือ ใช้รายชือตราทีเลือกไว้แล้ว (evoke set) และเลือกเอา
จากทังหมดทีมีในตลาด
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3. การแสดงผลหรื อพฤติกรรมทีแสดงออก (output) คือ พฤติกรรมการซื อและการ
ประเมินหลังการซื อ วัตถุประสงค์ทงสองกิ
ั
จกรรมนี เพือทีจะเพิมความพอใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจซือของพวกเขา
3.1 พฤติกรรมการซื อ (purchase behavior) ผูบ้ ริ โภคมีประเภทการซื ออยู่2
ประเภท คือ ทดลองซื อ (trial purchase) และซื อซํา (repeat purchase) ถ้าผูบ้ ริ โภคซื อสิ นค้าชนิ ด
หนึ งหรื อตราหนึ งเป็ นครังแรก และซื อในปริ มาณน้อยกว่าปกติ การซื อนีจะถูกพิจารณาว่า เป็ นการ
ทดลองซื อ นันคือ การทดลอง คือ รู ปแบบพฤติกรรมการซื อทีผูบ้ ริ โภคพยายามทีจะประเมินสิ นค้า
โดยผ่านการใช้โดยตรง ถ้าตราใหม่เป็ นสิ นค้าประเภทเดียวกับสิ นค้าทีมีอยู่แล้ว ถูกค้นพบจากการ
ทดลองใช้วา่ ทําให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าตราสิ นค้าอืน หรื อตราเดิมทีใช้อยู่ผบู้ ริ โภคก็จะทําการ
ซื อซําพฤติกรรมการซื อซํานี ใกล้เคียงกับแนวความคิดความภักดี ในตราสิ นค้ามาก (brand loyalty)
ซึ งทุกบริ ษทั พยายามจะให้มีขึนกับตราสิ นค้าของตนเอง การซื อซํานันเป็ นการบ่งชี ว่า ผูบ้ ริ โภค
พอใจในสิ นค้า
3.2 การประเมินหลังการซื อ (post purchase evaluation) เมือผูบ้ ริ โภคใช้
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิงในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะทําการประเมินในด้านของสิ งที
พวกเขาคาดหวัง ซึ งผลจากการประเมินนันเป็ นไปได้ทีจะออกมาใน 3 รู ปแบบ ดังนี
3.2.1 สิ นค้านันตรงกับความคาดหวังซึ งจะนําไปสู่ ความรู้สึกทีเป็ นธรรมชาติ
3.2.2 สิ นค้านันดีเกินความคาดหมาย ซึ งทําให้เกิดความรู้สึกทีเป็ นบวก
3.2.3 สิ นค้านันไม่ดีเกินความคาดหมาย ซึ งทําให้เกิดความ รู้สึกทีเป็ นลบ
สําหรับผลทีออกมาในแต่ละข้อของ 3 ข้อนี แสดงถึงความคาดหวังและความพอใจของผูบ้ ริ โภค
เกี ยวข้องกับการทีผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มทีจะตัดสิ นประสบการณ์ของเขาเทียบกับความคาดหวังเมือ
พวกเขาทําการประเมินหลังการซื อ
จากทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคที กล่ า วมาข้า งต้น ผู้วิ จ ัย สรุ ป ได้ว่า พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกี ยวกับการซื อและการใช้สินค้าหรื อ
บริ การ โดยผ่านกระบวนการทางความคิด ข้อมูล ประสบการณ์ ทัศนคติ จนนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื อ
เพือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง
แนวคิดเกี ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีความสําคัญต่อการศึกษาในครังนี คือ เพือ
เข้าถึ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่ามีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื อ และลักษณะหรื อ
ชนิดของการซื อ ซึ งผูท้ เกี
ี ยวข้องในการตัดสิ นใจจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจแต่ละเรื องแตกต่างกัน
นักการตลาดต้องพยายามเข้าถึงผูท้ ีมีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื อให้ได้มากทีสุ ด เพือทราบถึงลักษณะ
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ความต้องการและพฤติกรรมการซื อสิ นค้าและการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคทีสามารถต่อสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
3. แนวคิดเกียวกับกระบวนการตัดสิ นใจซือขององค์ กร
ในแต่ละองค์กร การตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหรื อบริ การ มักจะเกี ยวข้องกับพนักงานจาก
หลายๆแผนกหรื อจากผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ เชอร์ชิล และคณะ (Churchill and anothers, 1997: 1718) พูดถึงการจัดแบ่งผูเ้ กียวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจซือดังนี
1. ผูร้ ิ เริ ม (Initiator) เป็ นคนมองเห็นปั ญหาและเรี ยกร้องให้มีการซื อสิ นค้าหรื อบริ การ
นันเป็ นคนแรก
2. ผูใ้ ช้ (User) เป็ นคนทีใช้สินค้าหรื อบริ การนัน
3. ผูม้ ี อิทธิ พล (Influencer) เป็ นคนทีให้ขอ้ มูล คําแนะนําในการประเมินทางเลือก มี
บทบาทในการกําหนดรายละเอียดหรื อคุณลักษณะในการกําหนดสิ นค้าหรื อบริ การนัน
4. ผูด้ ูแล (Gate Keeper) เป็ นคนควบคุมการไหลเวียนข้อมูลระหว่างผูท้ ีเกียวข้องในกระ
บานการซื อ ได้แก่ ฝ่ ายจัดซือและตัวแทนขาย
5. ผูซ้ ื อ (Buyer) เป็ นคนทีมีสิทธิ ในการเจรจาต่อรอง คัดเลื อกและสังซื อสิ นค้าหรื อ
บริ การนัน ได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
6. ผูต้ ดั สิ นใจ (Decider) เป็ นคนทีมีอาํ นาจตัดสิ นใจในขันสุ ดท้ายว่าจะซื อสิ นค้าหรื อ
บริ การนันหรื อไม่
กระบวนการตัดสิ นใจซื อขององค์กร (Organizational Buying Process)
คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 203-208) กล่าวถึงขันตอนการตัดสิ นใจซือขององค์กรดังนี
1. การตระหนักถึงปั ญหา (Problem Recognition) กระบวนการซื อเริ มจากมีคนใดคน
หนึงในองค์กรตระหนักถึงปัญหา หรื อความจําเป็ นทีต้องใช้สินค้าบางอย่าง ทังนีอาจสื บเนื องมาจาก
สิ งกระตุน้ ภายในหรื อองค์กรภายนอก
2. การกําหนดรายละเอียดทัวไป (General Need Description) ผูซ้ ื อจะต้องสามารถระบุ
ลักษณะทัวไปของสิ นค้าและจํานวนทีต้องการได้
3. การกําหนดคุ ณลักษณะสิ นค้า (Product Specification) โดยบุคคลทีเกียวข้องในการ
ซือได้สร้างข้อกําหนดทัวไปของสิ นค้าและจํานวนทีต้องการได้
4. การค้นหาผูจ้ ดั จําหน่าย (Supplier Search) ผูซ้ ื อจะทําการค้นหารายชือผูจ้ ดั จําหน่ายที
มีคุณสมบัติเหมาะสม
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5. การเชิ ญชวนให้ส่งข้อเสนอ (Supplier Solicitation) ผูซ้ ือเชิญชวนให้ผจู้ ดั จําหน่ายที
ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว ส่ งข้อเสนอในการจัดจําหน่ายสิ นค้า
6. การคัดเลื อกผูจ้ ดั จําหน่าย (Supplier Selection) ผูซ้ ือจะทําการจัดอันดับและประเมิน
คุณค่าของผูจ้ ดั จําหน่ ายแต่ละค่าย โดยพิจารณาจากราคา ชื อเสี ยงของผูข้ าย ความน่าเชื อถือของตัว
สิ นค้า ความน่าเชือถือในการให้บริ การ ความยืดหยุน่ ของผูจ้ ดั จําหน่าย เป็ นต้น
7. การกํา หนดรายละเอี ย ดในการสังซื อเป็ นประจํา (Order-Routine Specification)
หลัง จากเลื อ กผูจ้ ัด จํา หน่ า ยแล้ว ผูซ้ ื อจะทํา ข้อ ตกลงในรายละเอี ย ดของสิ น ค้า ปริ ม าณสั งซื อ
ระยะเวลาในการจัดส่ ง เงือนการรับประกันสิ นค้า
8. การตรวจสอบผลงาน (Performance Review) ผูซ้ ื อจะทําการตรวจสอบผลงานของผู้
จัดจําหน่ายในแต่ละช่วงเวลา โดยส่ วนใหญ่ทุก 3 เดือน เพือปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องทีอาจเกิดขึน
เมือสิ นค้าไปถึงมือลูกค้ารายสุ ดท้าย
จากแนวคิ ด เกี ยวกับ กระบวนการตัด สิ น ใจซื อขององค์ก ร เพื อเข้า ถึ ง กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อในระดับองค์กร โดยมีปัจจัยทีส่ งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื อ สิ นค้าหรื อบริ การนัน
ผูท้ ี เกี ยวข้องในการตัดสิ นใจจะมี อิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจในแต่ละเรื องแตกต่างกันและนําไปสู่
อํานาจในการตัดสิ นใจทีจะซื อสิ นค้าหรื อบริ การนันๆหรื อไม่ นักการตลาดต้องพยายามเข้าถึงผูท้ ีมี
อิ ทธิ พลต่อการเลื อกซื อให้ไ ด้มากที สุ ดและชี ให้เห็ น ถึงประโยชน์ของสิ นค้าหรื อบริ การทีผูข้ าย
นําเสนอว่าสามารถแก้ไขให้กบั ปั ญหาทีเกิดขึนภายในองค์กรได้ เพือสร้างความพึงพอใจและความ
เชือมันแก่ผบู ้ ริ โภค
แนวคิดเกียวกับกระบวนการตัดสิ นใจซือขององค์กรมีความสําคัญต่อการศึกษาในครังนี
คือ ทําให้ทราบถึงทีมาและแนวทางการตัดสิ นใจซื อของแต่ละองค์กร และนําไปใช้อา้ งอิงในการ
ออกแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการซื อเครื องบันทึกเงินการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ให้สมบูรณ์
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 23-24) ให้ความหมายว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง
การผสมทีเข้ากันได้เป็ นอย่างดี เป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกันของการกําหนดราคา การส่ งเสริ มการขาย
ผลิตภัณฑ์ทีเสนอขาย และระบบการจัดจําหน่ายซึงได้มีการจัดออกแบบเพือใช้
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินค้าที
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายได้ราคาทีผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภค
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ยินดีจ่ายเมือมองเห็นว่าคุม้ ค่า รวมถึงมีการจัดจําหน่าย กระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ซื อ เพื อให้ ค วามสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เ กิ ด ความชอบในสิ น ค้า และเกิ ด
พฤติกรรมการซื อ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546: 53-55) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุ รกิจบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดทีเกียวข้องกับธุ รกิจทีให้บริ การซึ ง
จะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ ง
ประกอบด้วย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ งซึ งสนองความจําเป็ นและความต้องการของมนุษย์
ได้คือ สิ งทีผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นนั
ๆ โดยทัวไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ทีอาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ทีจับ
ต้องไม่ได้
2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนัน ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะ
ตัดสิ นใจซื อ ดังนัน การกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การ
ชัดเจนและง่ายต่อการจําแนกระดับบริ การทีต่างกัน
3. ด้ า นช่ องทางการจั ด จํ า หน่ า ย (Place) เป็ นกิ จ กรรมที เกี ยวข้อ งกับ บรรยากาศ
สิ งแวดล้อ มในการนํา เสนอบริ การให้ แ ก่ ลู ก ค้า ซึ งมี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ข องลู ก ค้า ในคุ ณ ค่ า และ
คุณประโยชน์ของบริ การทีนําเสนอ ซึ งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลทีตัง (Location) และช่องทางใน
การนําเสนอบริ การ (Channels)
4. ด้ านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื องมือหนึ งทีมี ความสําคัญในการ
ติ ดต่อสื อสารให้ผูใ้ ช้บ ริ ก าร โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที แจ้ง ข่า วสารหรื อชัก จู ง ให้เกิ ดทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ งต้องอาศัยการคัดเลื อก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็ น
ความสัม พันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บ ริ การและผูใ้ ช้บริ การต่างๆขององค์ก ร เจ้าหน้าที ต้องมี
ความสามารถ มีทศั นคติทีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้ า นการสร้ างและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทังทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพือสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
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การแต่ง กายสะอาดเรี ย บร้ อย การเจรจาต้องสุ ภ าพอ่อนโยนและการให้บริ การที รวดเร็ วหรื อ
ผลประโยชน์อืน ๆ ทีลูกค้าควรได้รับ
7. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมทีเกียวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิ บตั ิในด้านการบริ การ ทีนําเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพือมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว
และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื องมือสําคัญในการวางแผน
การตลาดเพือตอบสนองความต้องการและความพอใจของผูบ้ ริ โภค เพือให้ได้มาซึ งผลตอบแทน
ทางธุ รกิ จ โดยพิจารณาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ ริ โภคต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์
การกําหนดราคา สถานทีหรื อช่ องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลหรื อพนักงาน
การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
โดยในส่ วนประสมทางการตลาดนักการตลาดมีความสําคัญต่อการศึกษาในครังนี ใน
การพิจารณาถึ งความแตกต่างทางการแข่งขันในข้อเสนอ การส่ งมอบ และภาพลักษณ์ทีนําเสนอ
รวมทังการจัด การคุ ณ ภาพการบริ ก ารให้ เ หมาะสม ตรงความต้อ งการของลู ก ค้า และสามารถ
ตอบสนองต่อปั ญหาที ลู กค้าต้องการเพือให้เกิ ดความพอใจสู งสุ ด นําไปสู่ การซื อซําและภักดี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
5.ทฤษฎีความพึงพอใจ
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรื อความพอใจ (Satisfaction) นัน พจนานุ ก รมด้านจิตวิทยาโดย
Chaplin (1968: 437) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกของผูท้ ีมารับบริ การต่อสถาน
บริ การตามประสบการณ์ทีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริ การในสถานบริ การนัน
นอกจากนี ยัง มี ผูใ้ ห้ค วามหมายของความพึ ง พอใจไว้ห ลากหลาย อาทิ Vroom
(1964) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ งหนึ งสามารถใช้แทนกันได้ เนื องจากสองคํานี
หมายถึง ผลทีจะได้จากการทีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ งสิ งนัน ทัศนคติดา้ นบวกจะแสดงให้เห็น
สภาพความพึงพอใจในสิ งนัน และทัศนคติดา้ ยลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2546: 90-93) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึ ง
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ทีจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเป้ าหมาย
ดังนัน จากคํา นิ ย ามข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของ
ผูใ้ ช้บริ การ หลังจากทีได้มีการใช้บริ การ เมือเปรี ยบเทียบกับความต้องการทีคาดหวังไว้
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ทังนี ความสําคัญของความพึงพอใจโดย จิตตินนั ท์ เตชะคุปต์ (2543: 21) สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ด้าน คือ ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ดังนี
1 ความสํ า คัญต่ อ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร จํา เป็ นต้อ งสํ า รวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก าร
เกียวกับการบริ การและลักษณะการนําเสนอบริ การทีลูกค้าชืนชอบ เนื องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถ
บ่ ง บอกถึ ง การประเมิ นความรู ้ สึ ก และความคิ ดเห็ น ของผูร้ ั บ บริ ก ารต่ อ คุ ณ สมบัติข องบริ ก ารที
ผูร้ ับบริ การต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการในลักษณะทีผูร้ ับบริ การปรารถนา เป็ นผลดี
ต่อผูใ้ ห้บริ การในอันทีตระหนักถึงความคาดหวังของผูร้ ับบริ การและสามารถตอบสนองบริ การที
ตรงกับลักษณะและรู ปแบบทีผูร้ ับบริ การคาดหวังไว้ได้จริ ง
2. ความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ ได้รับบริ การทีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการทีตนคาดหวังไว้ เนืองจากธุ รกิจตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของผูน้ บั บริ การ
ต่อความเจริ ญก้าวหน้าของธุ รกิ จ จากการรักษาหรื อแย่งชิ ง ส่ วนแบ่งตลาดของธุ รกิ จบริ ก าร จึ ง
พยายามค้นหาปั จจัยทีกําหนดความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเพือนําเสนอบริ การทีเหมาะสม ดนัย
เทียนพุฒ (2543: 26) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าส่ งผลต่อกําไรของธุ รกิจใน 4 หนทาง
ด้วยกันคือ 1) เพิมโอกาสในการซื อซํา 2) สร้างการส่ งเสริ มการขายเชิงบวกแบบปากต่อปาก 3) เพิม
การใช้จ่ายในขณะทีทําการซื อของผูร้ ับบริ การ และ 4) มีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน
5.2 ลักษณะของความพึงพอใจในบริการ
ความพึ ง พอใจในบริ ก ารที มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การดํา เนิ น งานให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ลักษณะทัวไปมีดงั นี (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 2550: 32)
1. ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ในทางบวกของ
บุคคลต่อสิ งใดสิ งหนึ ง บุคคลจําเป็ นต้องปฏิ สัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความ
ต้องการส่ วนบุคคลด้วยการตอบโต้กบั บุคคลอืนและสิ งต่างๆในชี วิตประจําวัน ทําให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์ทีได้รับจากการสัมผัสบริ การต่างๆ หากเป็ นไปตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดย
สามารถทําให้ผรู ้ ับบริ การได้รับสิ งทีคาดหวังก็ยอ่ มก่อให้เกิดความรู้สึกทีดีและพึงพอใจ
2. ความพึงพอใจเกิ ดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ งทีคาดหวังกับสิ งที
ได้รับจริ งในสถานการณ์บริ การ ก่อนทีผูร้ ับบริ การจะมาใช้บริ การใดก็ตามมักจะมีมาตรฐานของการ
บริ การนันไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว มีแหล่งอ้างอิงจากคําหรื อเจตคติทียึดถื อต่อบริ การ ประสบการณ์
ดังเดิมทีเคยใช้บริ การ คําบอกเล่าจากผูอ้ ืน การรับทราบข้อมูล การรับประกันการบริ การจากโฆษณา
การให้คาํ มันสัญญาของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นต้น อันเป็ นปั จจัยพืนฐานทีผูร้ ับบริ การใช้เปรี ยบเทียบกับ
บริ การทีได้รับตลอดช่ วงเวลาของความจริ ง สิ งทีผูร้ ับบริ การได้รับรู้เกียวกับการบริ การก่อนได้รับ
การบริ การ หรื อคาดหวังในสิ งทีคิดว่าควรจะได้รับ (Expectations) นีมีอิทธิ พลต่อช่วงเวลาของการ
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เผชิญความจริ งหรื อการพบปะระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างมาก เนืองจากผูร้ ับบริ การ
จะประเมินเปรี ยบเทียบกับสิ งทีได้รับจริ งในกระบวนการบริ การทีเกิดขึน (Performance) กับสิ งที
คาดหวังไว้ หากสิ งทีได้รับเป็ นไปตามคาดหวัง ถือว่าเป็ นการยืนยันความถูกต้อง (Confirmation)
กับความคาดหวังทีมี ทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจต่อการบริ การดังกล่าว ในทางกลับกัน หาก
ไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง นับเป็ นการยืนยันทีคลาดเคลือน (Disconfirmation) กับความคาดหวัง
ดังกล่าว ทังนี ช่ วงความแตกต่าง (Discrepancy) ทีเกิ ดขึนจะชีให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจ โดย
หากการยืนยันเบียงเบนในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ หากเป็ นไปในทางลบแสดงถึงความไม่
พึงพอใจ
5.3 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อความพึงพอใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 156-158) กล่าวว่า การศึกษาถึงปั จจัยทีส่ งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าทําให้ทราบถึงปั จจัยทีควรพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข รวมถึงการหาทางป้ องกันปั ญหา
ต่างๆทีจะกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีอาจเกิดขึน เพือลดความรู้สึกไม่พึงพอใจให้น้อย
ทีสุ ด และเพิมความพึงพอใจสู งสุ ด สามารถแบ่งปั จจัยทีส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าออกเป็ น 5
ประการ คือ
1. คุณภาพการบริ การ (Service Quality) เป็ นความคาดหวังของลูกค้าขันพืนฐานที
ธุรกิจต้องตอบสนองให้ได้ เกณฑ์ทีลูกค้าใช้ในการวัดคุณภาพการบริ การมีดงั นี
1.1 สิ งทีมองเห็นได้ในการบริ การ (Tangibles)
1.2 ความเชือถือได้ (Reliability)
1.3 การตอบสนอง (Responsiveness)
1.4 การรับประกัน (Assurance)
1.5 การเอาใจใส่ (Empathy)
รายละเอียดของ 5 เกณฑ์ขา้ งต้น จะได้กล่าวถึงในส่ วนต่อไป ลูกค้ามักคาดหวังว่า
อย่างน้อยคุณภาพการบริ การจะต้องได้รับเท่ากับทีคาดหวัง หากคุณภาพของการบริ การตํากว่าเกณฑ์
ทีคาดหวังไว้ ลูกค้าจะมองหาบริ การจากคู่แข่งขันในธุรกิจในการแก้ปัญหาครังต่อไป
2. ราคา (Price) เป็ นเกณฑ์ขนตํ
ั าทีลูกค้าใช้เป็ นตัวกําหนดคุณภาพของบริ การ ลูกค้า
มักคาดหวังไว้ว่าจะได้รับคุ ณภาพบริ การทีเหมาะสมกับมูลค่าของเงินทีจ่ายไป หากเปรี ยบเทียบ
คุณค่าของการบริ การทีได้รับว่าเหมาะสมกับราคาของบริ การ ก็จะส่ งผลให้เกิดการยอมรับ แต่หาก
ไม่ได้รับการบริ การทีคิดว่าเหมาะสมกับมูลค่าเงินทีจ่ายไป โดยเฉพาะเมือมีบริ การรู ปแบบเดียวกัน
มาให้เปรี ยบ ก็จะกลายเป็ นความไม่พึงพอใจ ดังนัน การตังราคาจึงควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ
คุณภาพของบริ การ ความคาดหวังของลูกค้า และการแข่งขัน
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3. สถานการณ์แวดล้อม (Environment) ไม่วา่ จะเป็ นเศรษฐกิจทีกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
ข่าวสารทีเกียวกับการบริ การ การบอกต่อของลูกค้ารายอืนๆ การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ๆ หรื อ
การเปลียนแปลงของคู่แข่งขัน ล้วนส่ งผลต่อความนึกคิดและความรู้สึกในการตัดสิ นใจของลูกค้าทัง
ในแง่บวกและแง่ลบ
4. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) ไม่ว่าจะเป็ นทัศนคติ ความเข้าใจต่อการ
บริ ก าร และอารมณ์ ข องลู ก ค้า ในขณะที รั บ บริ ก าร ล้วนส่ ง ผลให้ลูก ค้าเกิ ด ความลําเอี ย งในการ
ประเมินคุณภาพการบริ การและส่ งผลให้ประเมินคุณภาพตํากว่าทีเป็ นหรื อทีรู้สึกจริ งๆ
5. คุณภาพสิ นค้า (Goods Quality) สิ งหนึ งทีจะช่วยให้การบริ การมีคุณภาพดี คือ
สิ นค้าทีใช้ควรคู่กบั การบริ การ การบริ การทีมีคุณภาพและลูกค้าพึงพอใจมักใช้สินค้าทีดีควบคู่กบั
การให้บริ การ เช่น ร้านทําผมทีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีดีในการให้บริ การ ร้านอาหารทีเลือกใช้วตั ถุทีดี
เป็ นต้น เป็ นไปได้ว่าการบริ การต้องการสิ นค้าทีมีมาตรฐานทีดีมาใช้ควบคู่กนั ไม่มีลูกค้ารายใดที
ต้อ งการสิ นค้า คุ ณ ภาพตําในการบริ ก ารที ตนเองจะได้รับ ดัง นัน ธุ รกิ จจึ ง จํา เป็ นอย่า งยิงที ต้อ ง
พิจารณาเลือกใช้แต่สินค้าทีมีคุณภาพ มาตรฐาน
จากปั จจัยดังกล่าว สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจเปลี ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปั จจัย
แวดล้อมและสถานการณ์ ทีเกิ ดขึ น ผันแปรไปตามปั จจัยที เข้ามาเกี ยวข้องกับความคาดหวังของ
บุคคลในแต่ละสถานการณ์
จากแนวคิ ดทฤษฎี ค วามพึงพอใจมีความสํ า คัญต่อการศึก ษาในครั งนี คื อ ทํา ให้
ทราบว่า ผูบ้ ริ โภคอาจจะไม่พอใจต่อสิ งหนึ ง เพราะไม่เป็ นไปตามทีคาดหวังไว้ แต่หากสิ งทีคาดวัง
ไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถเปลียนความรู้สึกเดิมต่อสิ งนันได้อย่างทันทีทนั ใด
นอกจากนี ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกทีสามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึนอยู่กบั ความ
แตกต่างของบุคคลในการรับประเมินสิ งทีได้รับจริ งกับสิ งทีคาดหวังไว้
6.ประวัติและความเป็ นมาของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั แมส โอ. เอ. เทรดดิ ง จํากัด ได้เปิ ดดําเนิ นกิ จการมานานกว่า 10 ปี ในการเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื องคิดเงิน และเครื องชําระเงินแบรนด์ของ SHARP ซึ งการขายสิ นค้า
เหล่านี จะต้องมีบริ การหลังการขายควบคู่กนั ไปด้วย ทําให้ทางบริ ษทั เกิ ดช่องทางการพัฒนาสิ นค้า
ด้านซอฟท์แวร์ เพือตอบสนองกลุ่มลูกค้า ทีเป็ นเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆ ทําให้ทุกวันนี บริ ษทั
แมส โอ.เอ. มี สิ น ค้า และบริ การทังทางด้า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟท์ แ วร์ ที พัฒ นาขึ นเพื อการ
บริ หารธุ รกิจและร้านค้า หลากหลายประเภท
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7.งานวิจัยทีเกียวข้ อง
กนกพร จงเจริ ญ (2552) ได้ศึกษาเรื องพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที
ส่ งผลต่ อ การเลื อ กซื อคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนในเขตสาทร
กรุ ง เทพมหานครกลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ใ นการวิ จ ัย ครั งนี คื อ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชนในเขตสาทร
กรุ ง เทพมหานคร ที ซื อคอมพิวเตอร์ แ บบพกพาจํา นวน 400 คน เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจัย เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ละส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรูปแบบ
การชําระเงิ นแบบเงิ นผ่อน ยีห้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาทีตัดสิ นใจซื อมากทีสุ ดคือยีห้อ ACER
สถานทีซือคอมพิวเตอร์ แบบพกพาคือห้างสรรพสิ นค้า ลักษณะงานทีใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพาคือ
ใช้ ง านเชิ ง การศึ ก ษา เหตุ ผ ลในการซื อคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาคื อ ท่ อ งเว็บ ไซต์ พู ด คุ ย ผ่า น
อินเตอร์ เน็ต ข้อมูลข่าวสารทีใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพามากทีสุ ดมาจาก
บุคคลทีน่าเชือถือ ค่าใช้จา่ ยในการซือคอมพิวเตอร์ แบบพกพาอยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท ปั จจัย
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพามากทีสุ ดคือตัวสิ นค้า นําหนักทีคิดว่าเหมาะสม
ของคอมพิวเตอร์ แบบพกพาควรอยูร่ ะหว่าง 1-1.5 กิโลกรัม
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการเลื อกซื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของ
กลุ่ มตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์อยู่ใ น
ระดับมากโดยความเร็ วในการทํางานของคอมพิวเตอร์ แบบพกพารวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ด้าน
ราคาอยู่ในระดับมากโดยราคาเหมาะสมกับความเร็ วในการประมวลผลภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด ด้านการจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก และในระดับมากทุกข้อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ น
ระดับมากโดยการลดราคาพิเศษภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์อยู่ในระดับมาก
โดยในระดับมากทุ ก ข้อ ด้านพนักงานขายอยู่ในระดับปานกลางโดยพนักงานขายมีความรู้เรื อง
คอมพิวเตอร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ด้านการให้ข่าวสารอยู่ในระดับมากโดยคําปรึ กษาจาก
เพือน บริ ษทั ผูข้ ายมีภาพลักษณ์ ทีดี การรับข่าวสารมาจากสื อทีน่ าเชื อถื อภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านพลังอยูใ่ นระดับปานกลางโดยในระดับปานกลางทุกข้อ กลุ่มคนใกล้ชิดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
และการชืนชอบตราสิ นค้าส่ วนตัวมาก่อนแล้วอยูใ่ นระดับมาก
โกมล ปานแจ่ม (2552) ได้ศึกษาเรื องปัจจัยทีส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
บริ การของธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรสาขาประจวบคี รี ขัน ธ์ จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าผูม้ าใช้บริ การของธนาคาร จํานวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบสอบถามโดยใช้ความถีร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานในการบรรยายทางสถิติและ
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียเป็ นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่
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ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ ร้อยละ 38.73 มาใช้บริ การด้านเงินฝาก ตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 40-49 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อตํากว่า อาชี พเกษตรกรรม มี
รายได้เฉลีย 5,000 บาท/เดือน หรื อตํากว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมแต่ละด้านอยู่
ในระดับ มาก เรี ย งลําดับ จากมากไปน้อย คื อ ด้า นการปฏิ บ ตั ิ ของพนัก งาน ด้านเครื องมือ ด้า น
สถานที และด้านการบริ การต้อนรับ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชี พ และรายได้ที
ต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมและความพึงพึงพอใจทัง 4 ด้านไม่ต่างกัน ส่ วนระดับการศึกาที
ต่างกัน ความพึงพอใจด้านการให้บริ การต้อนรับ ด้านการปฏิ บตั ิของพนักงาน และด้านเครื องมือ
ต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทีระดับ 0.05 ส่ วนความพึงพึงพอใจโดนรวม และความพึงพึงพอใจ
ด้านสถานทีไม่ตา่ งกัน
ปิ ยรัตน์ ยุทธวิสุทธิ , มัสยามาศ ว่องสุ รีย ์ และอติรัตน์ สุ รัตน์จนั ทร์ กุล (2552) ได้ศึกษา
เรื องการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื อและปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกซื อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กเพื อใช้งานส่ วนบุคคล กลุ่ มตัวอย่างในการศึกษาครังนี มีจาํ นวน 400 คน ประกอบด้วย 4
กลุ่ มอาชี พ คือ ผูร้ ั บราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ, นัก ธุ รกิ จ/ธุ รกิ จ ส่ วนตัว, พนักงานบริ ษ ทั เอกชน และ
นักศึกษา ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบการประมาณค่าสัดส่ วนหรื อร้อยละของข้อมูล และการสุ่ ม
ตัว อย่า งโดยอาศัย ความสะดวก (Convenience Sampling) เครื องมื อที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่
แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลียเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทีใช้คือ
การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) และการทดสอบความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั ค้นคว้าพบว่า ผูบ้ ริ โภคทีเลือกซื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาเพื อใช้งานส่ วน
บุคคลส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีช่วง
รายได้เฉลียต่อเดือน 10,000-19,999 บาท การวิเคราะห์ผูบ้ ริ โภคทีเลือกซื อเครื องคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาเพือใช้งานส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ แบบพกพาทีใช้เป็ นประจําจํานวน 1 เครื อง ซึ ง
เป็ นเครื องใหม่(มือ1) ยีห้อ ACER ราคาโดยประมาณ 20,000-30,000 บาท โดยจะซื อเมื อเครื อง
คอมพิวเตอร์ ทีใช้อยู่เสี ย ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ งจะซื อจากศูนย์คอมพิวเตอร์ เนื องจากคอมพิวเตอร์
แบบพกพามีขนาดเล็ก พกพาสะดวกใช้ในการทํางาน/การวิจยั โดยตัดสิ นใจซื อด้วยตัวเอง คือ ไม่ได้
รับอิทธิพลจากผูอ้ ืน และส่ วนใหญ่การหาข้อมูลข่าวสารจะหาข้อมูลจากเว็บไซต์
จากการวิเคราะห์การให้ระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดและความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
การขายทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อเครื องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพือใช้งานส่ วนบุคคล พบว่า ผู้
ซื อเครื องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาเพือใช้งานส่ วนบุคคลได้ใ ห้ระดับความสํ า คัญของปั จจัย ทาง
การตลาดทัง 4 ด้าน โดยเฉลี ยอยู่ในระดับสู ง ในด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผูซ้ ื อได้พิจารณาถึงความเร็ ว
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ของเครื องเป็ นสิ งสํา คัญสุ ด ในด้านราคาผูซ้ ื อได้พิ จารณาเรื องราคาเหมาะสมเมื อเปรี ย บเที ย บ
คุณภาพเป็ นสิ งสําคัญสุ ด ในด้านช่ องทางการจัดจําหน่ายพบว่าผูซ้ ือได้พิจารณาถึงเรื องมีศูนย์ซ่อม
เป็ นสิ งสําคัญสุ ด และในด้านการส่ งเสริ มการขายผูซ้ ื อได้พิจารณาเรื องการบริ การหลังการขายเป็ น
สิ งสําคัญสุ ด จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันกับพฤติกรรมการเลือกซื อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาเพือใช้งานบุคคลพบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการเลื อกซื อเครื องคอมพิวเตอร์ เพือใช้งานส่ วนบุคคล จากการวิเคราะห์กลุ่ มตัวอย่าง
เป้ าหมายกับระดับความสําคัญของปั จจัยทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อเครื องคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาเพือใช้งานส่ วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเป้ าหมายมีระดับความสําคัญของปัจจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซือเครื องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาเพือใช้งานส่ วนบุคคลไม่แตกต่างกัน
สามล เซี ยงฉิ น (2552) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีส่ งต่อการเลือกใช้บริ การสํานักงานบัญชี ใน
การจัดทําบัญชี ข องธุ รกิ จในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ดําเนิ นการศึกษาเชิ ง สํา รวจ (Survey
Method) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที
ใช้ในการศึกษา คือผูป้ ระกอบธุรกิจทีจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจํานวน 400 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี
อายุ 36-45 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นกรรมการ/หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ประกอบธุ รกิจบริ การ
มี ร ะยะเวลาในการดํา เนิ น กิ จ การ 5-10 ปี โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น 2,000,001-5,000,000 บาท มี
ผูร้ บั ผิดชอบด้านบัญชี ตากว่
ํ า 5 คน ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางด้านบัญชีและใช้บริ การ
สํานักงานบัญชี ทีอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ งปั จจัยทางการตลาดบริ การทีส่ งผลต่อปั จจัยในการ
เลือกใช้สํานักงานบัญชี ในการจัดทําบัญชี ของธุ รกิ จประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ ผลจากการวิเคราะห์
พบว่าอยู่ในระดับความสําคัญมาก โดยมีปัจจัยด้านกระบวนการมีระดับความสําคัญสู งสุ ด ซึ งมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.15 ขณะทีปัจจัยด้านราคามีระดับความสําคัญตําสุ ด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.31 ส่ วน
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การของสํานักงานบัญชีในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง
เลือกทีจะใช้บริ การของสํานักงานบัญชี และในหัวข้ออืนๆกลุ่มตัวอย่างเลือกทีจะใช้บริ การด้านภาษี
และหาผูต้ รวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริ การของ
สํานักงานบัญชี พบว่าอยูใ่ นระดับมาก คือกลุ่มตัวอย่างเลือกให้ความสําคัญในเรื องความรับผิดชอบ
และการตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน การเก็บรักษาความลับของลูกค้า การให้คาํ แนะนํา
ในการจัดทําบัญชี การรวบและการตรวจสอบข้อมูลขันต้น การติดต่อเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ สถาน
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ทีตังของสํานักงานบัญชี และค่าธรรมเนียมในการให้บริ การสู งเกินไป ส่ วนระดับความสําคัญปาน
กลางคือการให้คาํ แนะนําในการจัดทําบัญชี การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลขันต้น
เกษรา พูลศรี (2553) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ
DTAC กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ ผูม้ าใช้บริ การร้าน DTAC
สาขาแฟรนไชส์ ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชนชันตาม
สัดส่ วน (Proportional Stratified Sampling) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางประชากรณ์ศาสตร์ ไม่มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ แต่เราสามารถนําข้อมูลด้านนี มาพัฒนาปรับปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพขึนได้
ขณะทีปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย ปั จจัย
ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพและปั จจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อความสําเร็ จของแฟรน
ไชส์ และสามารถนํามาพัฒนาการให้บริ การสําหรั บ ธุ รกิ จแฟรนไชส์ โทรศัพ ท์เคลื อนที ให้เกิ ด
ความสําเร็ จได้ หากเน้นและให้ความสําคัญกับปัจจัยดังกล่าว
ณัฐวรรณ ทองแต้ม (2553) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื อสิ นค้า อุตสาหกรรม ประเภทระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรมเม
เบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ ของบริ ษทั ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ซึ งกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือกลุ่มลูกค้าผูใ้ ช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโปรแกรม
เมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ ของบริ ษทั ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 300 บริ ษทั
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อ อยู่ในระดับมากทีสุ ดเมือ
พิจารณารายขอพบว่า โดยส่ วนใหญ่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในเรื องความ
มันใจคุณภาพของสิ นค้า ความทนต่อเทคโนโลยีของสิ นคา และ ความยืดหยุน่ ของจํานวน I/O มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซืออยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านราคาพบว่า โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อ
อยู่ในระดับมาก โดยส่ วนใหญ่เห็นว่าในเรื อง ความคุม้ ค่าเงิ นเมือเทียบกับสิ นค้า ระยะการคงราคา
เดิม และระยะเวลาการชําระเงิน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื ออยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านชองทางการ
จัดจําหน่ายพบว่า โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อ อยู่ในระดับมากทีสุ ด โดยส่ วนใหญ่เห็นว่า
ในเรื องความสะดวกในการสังซื อสิ นค้า สถานทีตังของตัวแทนจําหน่ายและความสะดวกในการ
ติดต่อ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื ออยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบวาโดยรวมมี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อกซื ออยู่ใ นระดับ มากที สุ ด โดยส่ ว นใหญ่ เ ห็ นว่าในเรื องการจัด รายการ
ส่ งเสริ มการขาย การจัดฝึ กอบรมให้กบั ลูกค้าและการโฆษณาในสื อต่างๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซืออยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านพนักงานพบว่า โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื ออยู่ในระดับมาก
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ทีสุ ด โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่าด้านพนักงานทมผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในเรื องพนักงานมีความรู้
พนักงานมีอธั ยาศัยและทัศนคติดี และพนักงานมีความกระตือรื อร้น มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อ
อยู่ในระดับมากทีสุ ด ด้านกระบวนการทํางานพบว่า โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อ อยู่ใน
ระดับมากที สุ ด โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่าในเรื องความถู กต้องในการนัดชําระเงิ น ความถูกต้องของ
ใบกํากับภาษี ความรวดเร็ วและความถูกต้องในการวางบิล มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื ออยู่ในระดับ
มากที สุ ด ด้านลักษณะทางกายภาพพบวา โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อ อยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่าในเรื องสิ งอํานวยความสะดวก การตกแต่งสถานทีบริ การและความ
สะอาดของจุดรับบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซืออยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
สุ รพงศ์ จันทร์ วฒั นกุล (2553) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อความต้องการซื ออาวุธปื น
สันของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กในเขตจังหวัดนครปฐม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การผลิต การบริ การ และการค้าส่ งค้าปลีก สถิติทีใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบไคกําลังสอง (Chi-Square) และ
ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาทัศนคติของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กเกี ยวกับการเลือกซื อ
อาวุธ ปื นสั นของผูป้ ระกอบการขนาดเล็ ก ในเขตจัง หวัด นครปฐม พบว่า อยู่ใ นระดับ มาก โดย
วัตถุประสงค์ของการเลือกซื ออาวุธปื นสันส่ วนใหญ่ เพือป้ องกันชีวิตและทรัพย์สิน
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที ส่ งผลต่ อ ทัศ นคติ ต่ อ ความต้ อ งการซื ออาวุ ธ ปื นสั นของ
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กในเขตจังหวัดนครปฐม โดยทดสอบแบบไคกําลังสองทีระดับนัยสําคัญ
0.05 พบว่า ชนิ ดของอาวุธปื นสันทีต้องการซื อ ราคาของอาวุธปื นสันทีต้องการซื อ และยีห้อของ
อาวุธปื นสันทีต้องการซื อ มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการเลือกซื ออาวุธปื นสันของผูป้ ระกอบการ
ในจังหวัดนครปฐมทีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กบั
ความต้องการเลื อกซื ออาวุธปื นสัน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นตรงพหุ คู ณที ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ส่ วนประสมการตลาดทัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องทีกล่าวมาข้างต้น แนวคิดและทฤษฎี
ทีเกียวกับการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดของ Kotler (1997) เป็ นแบบทีจะช่วยให้
เกิดการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร ใน
ส่ วนของการวัดข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินได้อย่างเหมาะสม
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แนวคิ ด และทฤษฎี ที เกี ยวกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด ผู้วิ จ ัย ได้นํา แนวคิ ด ของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) ซึ งเป็ นแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ ง
ปั จจัยเหล่านีมีส่วนสําคัญทีช่วยให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีนําไปสู่ การเลือกซื อเครื อง
บัน ทึ ก การเก็ บ เงิ นบริ ษ ทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด กรุ ง เทพมหานคร ผู้วิจ ัย จึ ง นํา มาใช้เป็ น
ปัจจัยพืนฐานในการสนับสนุนแนวคิดในการวิจยั ครังนี

บทที 3
วิธกี ารดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการซื อเครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด
กรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล เครื องมือทีใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และสถิติทีใช้และระยะเวลาการศึกษาดังนี
1. ระเบียบวิธีการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและพัฒนาเครื องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ในครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ งเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากลูกค้าของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ซึ งเป็ นประชากรเป้ าหมายของการวิจัย ครั งนี และนํา แบบสอบถามที ได้จ ากการเก็ บ ข้อมู ล ไป
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถี ค่า
ร้อยละ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่ มลูกค้าทีใช้เครื องบันทึก
การเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ กลุ่มคนทีเป็ นตัวแทนของประชากรทังหมดที
ต้องการศึกษาวิจยั โดยข้อมูลของประชากรทีสําคัญคือ กลุ่มลูกค้าทีใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินของ
บริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด กรุ ง เทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenient Sampling) จากรายชื อลูกค้าทีใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.
เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดตัวอย่างโดยคํานวณจาก
สู ตรเทโร ยามาเน (เทโร ยามาเน, 1973: 887, อ้างถึงใน ศิริกลั ยา พิจิตรธรรม, 2551: 19) ได้จาํ นวน
ทังสิ น 400 คน
สู ตร
n
=
N
1+N (e²)
เมือ
n
แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
แทนขนาดของประชากร
e
แทนความคลาดเดลือนของการสุ่ มตัวอย่าง
3. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือที ใช้ใ นการวิจยั พฤติ กรรมและปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการซื อเครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด
กรุ งเทพมหานครครังนีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คาํ ถามปลายปิ ดและปลายเปิ ดโดย
แบ่งข้อมูลออกเป็ น 4 ส่ วน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) ดังนี
ส่ วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทีตังของกิ จการ รู ปแบบในการใช้งาน ประเภทนิ ติบุคคล
ลักษณะธุ รกิจกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง และระดับรายได้ของกิจการ
ต่อเดือน
ส่ วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
ของผูผ้ ปู ้ ระกอบการร้านค้าโดยใช้ปัจจัย 7 P’s ของการบริ การ โดยพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในแต่ละด้าน
ส่ วนที 3 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการร้านค้า
ลักษณะของแบบสอบถามส่ วนที 2 และ 3 เป็ นแบบมาตราริ เคอร์ ท (Likert Scale) แบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ ซึ งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
ระดับความสําคัญมากทีสุ ด
ระดับความสําคัญมาก
ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญน้อย
ระดับความสําคัญน้อยทีสุ ด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลียในแต่ละระดับชัน ใช้สูตรการคํานวณช่วงกว้างของ
ชัน ดังนี
ความกว้างของช่วงระดับความคิดเห็น

=
=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตําสุ ด
จํานวนชัน
5–1
5
0.8

=
เกณฑ์การประเมินผลใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี
ค่าเฉลีย 4.20 – 5.00
แปลผลว่า
มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.40 – 4.19
แปลผลว่า
มาก
ค่าเฉลีย 2.60 – 3.39
แปลผลว่า
ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.80 – 2.59
แปลผลว่า
น้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.79
แปลผลว่า
น้อยทีสุ ด

ส่ วนที 4 พฤติกรรมการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของผูป้ ระกอบการของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็ นคําถามปลายปิ ด (Interval Scale)
4. การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีจากเอกสาร ตําราวิชาการ และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือนํามา
สร้างพัฒนาและปรับปรุ งให้สอดคล้องกับตัวแปรทีจะศึกษา
2. สร้ า งแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม ตามกรอบที กํา หนด โดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยการประยุกต์มาจากแบบสอบถามจากงานวิจยั ของปณัฐติยา แก้ว
หนองเสม็ด (2549)
3. สร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั และตรวจสอบความเที ยงตรงของเนื อหา (Content Validity) โดยนํา แบบทดสอบและ
แบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระและผูท้ รงคุ ณวุฒิรวม
ทังสิ น 3 ท่าน เพือตรวจสอบเนือหาและนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
4. นําแบบสอบถามดังกล่าวทดสอบเบืองต้นกับกลุ่มลูกค้าทีใช้เครื องบันทึกการเก็บเงิน
ของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร โดยการทดลองเก็บข้อมูลจํานวน 30 ชุดกับ
กลุ่มทดลอง
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5. หลั ง จากการทดสอบและแบบสอบถามที ตามจํา นวนที กํา หนดไว้ และรั บ
แบบสอบถามคืนแล้ว ได้นาํ มาทดสอบความเชื อมันของเครื องมือ ด้วยการหาค่าความเชือมันของ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา
วานิชย์บญั ชา, 2546: 449) ได้ออกมาเท่ากับ .954
5.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี
1. โดยศึ ก ษาจากแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร ข้อมูล และงานศึ ก ษาที เกี ยวข้อ งกับกรอบ
แนวคิดในการศึกษา
2. นําแบบสอบถามทีสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มลูกค้าทีใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินของ
บริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยวิธีใช้แบบสอบถามโดย
เก็บรวบรวมข้อมูล ตังแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2556
6.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (Statistic Package for
Social Science) โดยกําหนดการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. การวิเคราะห์ ข ้อมูลด้านบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทีตังของกิ จ การ
รู ปแบบในการใช้งาน ประเภทนิ ติบุคคล ลักษณะธุ รกิ จกิ จการ ระยะเวลาดําเนิ นกิ จการ จํานวน
พนักงาน/ลูกจ้าง และระดับรายได้ของกิจการต่อเดือน โดยใช้การแจกแจงความถี และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
โดยใช้การแจกแจงความถีร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการร้านค้า โดยใช้การแจกแจงความถีร้อย
ละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
4. การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.
เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การแจกแจงความถี และค่าร้อยละ
5. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการเลื อกซื อเครื องบันทึ ก การเก็บเงิ นของบริ ษ ทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึ ง พอใจในการซื อเครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว นํามา
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพือการวิจยั โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 5 ส่ วน ดังต่อไปนี
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากร ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
นําข้อมูลมาคํานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้คา่ ความถี และค่าร้อยละ
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้เครื องบันทึ กการเก็บเงิ นของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด กรุ งเทพมหานคร โดยใช้
ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วยเบียงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บ
เงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ
ค่าส่ วยเบียงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการนํามาคํานวณวิเคราะห์คา่ สถิติโดยใช้คา่ ความถี และร้อยละ
ส่ วนที 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผล
ต่อความพึงพอใจในการเลื อกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถาน
ทีตังของกิจการ รู ปแบบในการใช้งาน ประเภทนิ ติบุคคล ลักษณะธุ รกิ จกิ จการ ระยะเวลาดําเนิ น
กิจการ จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง และระดับรายได้ของกิจการต่อเดื อนโดยการนําข้อมูลมาคํานวณ
วิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้คา่ ความถี และค่าร้อยละ รายละเอียดดังต่อไปนี
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ตารางที 1 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
จํานวน (คน)
ชาย
174
หญิง
226
รวม
400

ร้ อยละ
43.50
56.50
100

จากการศึ ก ษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ56.50 และเพศชาย จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50
ตารางที 2 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
จํานวน (คน)
75
20-30 ปี
175
31-40 ปี
117
41-50 ปี
33
51- >60 ปี
รวม
400

ร้ อยละ
18.80
43.80
29.30
8.30
100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นมีอายุระหว่าง
31-40 ปี จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.80 รองลงมากลุม่ ตัวอย่างมีอายุระหว่าง41-50 ปี จํานวน
117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30 อายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.80 และอายุ
ระหว่าง 51- >60 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.30 ตามลําดับ
ตารางที 3 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
4
ตํากว่ามัธยมศึกษา
26
มัธยมศึกษา , ปวช.
118
อนุปริ ญญา , ปวส.
234
ปริญญาตรี
18
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
400

ร้ อยละ
1.00
6.50
29.50
58.50
4.50
100
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จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นมีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา อนุ ปริ ญญา,
ปวส. จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา, ปวช จํานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.50 ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และระดับการศึกษา
ตํากว่ามัธยมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลําดับ
ตารางที 4 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามสถานทีตังของกิจการของกลุ่มตัวอย่าง
สถานทีตังของกิจการ
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดอืนๆ .................
ได้แก่ กาญจนบุรี กําแพงเพชร ขอนแก่น จันทรบุรี ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท ชุมพร เชียงรายเชียงใหม่ ตาก นครปฐมนครราชสี มา
นครศรี ธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี
ประจวบคีรีขนั ธ์ ปั ตตานี พังงา พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่
ภูเก็ต มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง
ลําพูน เลย สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิ งห์บุรี
สุ พรรณบุรี สุ ราษฎร์ หนองคาย อยุธยา อ่างทอง อุดรธานี
อุบลราชธานี
รวม

จํานวน (คน)
273
127

ร้ อยละ
68.60
31.40

400

100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่มีสถานทีตังของ
กิ จการในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.60 และรองลงมากลุ่มตัวอย่างมีมี
สถานทีตังของกิจการจังหวัดอืนๆ ได้แก่ กาญจนบุรี กําแพงเพชร ขอนแก่น จันทรบุรี ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท ชุมพร เชี ยงรายเชี ย งใหม่ ตาก นครปฐมนครราชสี มา นครศรี ธ รรมราช นครสวรรค์
นนทบุรี น่ าน บุ รีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขนั ธ์ ปั ตตานี พังงา พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่
ภู เ ก็ ต มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุ รี ลพบุ รี ลํา ปาง ลํา พู น เลย สมุ ท รปราการ
สมุ ท รสงคราม สระบุ รี สิ ง ห์ บุ รี สุ พ รรณบุ รี สุ ร าษฎร์ หนองคาย อยุ ธ ยา อ่ า งทอง อุ ด รธานี
อุบลราชธานีจาํ นวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ31.40 ตามลําดับ
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ตารางที 5 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามรู ปแบบในการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง
รู ปแบบในการใช้ งานในองค์ กร
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ใช้ในองค์กร
111
27.80
ประกอบการขายเพือการพาณิชย์
289
72.20
รวม
400
100
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นมีรูปแบบใน
การใช้งานแบบประกอบการขายเพือการพาณิ ชย์ จํานวน 289 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.20 รองลงมา
กลุ่ ม ตัวอย่างมี รู ป แบบในการใช้ ง านแบบใช้ใ นองค์ก ร จํา นวน 111 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.80
ตามลําดับ
ตารางที 6 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามประเภทนิติบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทนิติบุคคล
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
63.50
254
เจ้ าของคนเดียว
21.50
86
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
12.50
50
บริ ษทั จํากัด
1.50
6
บริ ษทั มหาชน
1.00
4
ไม่ระบุ
รวม
400
100
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นประเภทนิ ติ
บุคคลแบบเจ้าของคนเดียว จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.50 รองลงมากลุ่มตัวอย่างประเภทนิติ
บุคคลแบบห้างหุน้ ส่ วนจํากัด จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.50 แบบบริ ษทั จํากัด จํานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และบริ ษทั มหาชน จํากัด จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลําดับ
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ตารางที 7 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามลักษณะธุรกิจกิจการของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะธุรกิจกิจการ
จํานวน (คน) ร้ อยละ
ธุรกิจบริ การ
58.30
233
ธุรกิจพาณิ ชยกรรม
35.00
140
ธุรกิจอุตสาหกรรม
5.30
21
อืนๆ (โปรดระบุ) …เช่น Franchise เกษตรกร ขายของ
1.50
6
ชําร่ วย จําหน่ายสี สถาบันการเงิน
รวม
400
100
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะธุ รกิ จ
กิ จการแบบธุ รกิ จบริ การ จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.30 รองลงมากลุ่ มตัวอย่างมีลกั ษณะ
ธุ รกิ จกิ จการแบบธุ รกิจพาณิ ชยกรรม จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ลักษณะธุ รกิจกิจการ
แบบ ธุ รกิจอุตสาหกรรม จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.30 และอืนๆ ได้แก่ Franchise เกษตรกร
ขายของชําร่ วย จําหน่ายสี สถาบันการเงิน จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลําดับ
ตารางที 8 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามระยะเวลาดําเนินกิจการของกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาดําเนินกิจการ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ตํากว่าหรื อเท่ากับ 3 ปี
127
31.80
4-6 ปี
146
36.50
7-9 ปี
60
15.00
มากกว่า 9 ปี
67
16.80
รวม
400
100
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาดําเนิน
กิจการ 4-6 ปี จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รองลงมากลุม่ ตัวอย่างมีระยะเวลาดําเนินกิจการ
ตํากว่าหรื อเท่ากับ 3 ปี จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 มีระยะเวลาดําเนินกิจการมากกว่า 9 ปี
จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.80 และมีระยะเวลาดําเนิ นกิจการ 7-9 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.00 ตามลําดับ
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ตารางที 9 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามจํานวนพนักงาน/ลูกจ้างของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนพนักงาน/ลูกจ้ าง
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
68.00
272
1-10 คน
19.30
77
11-20 คน
6.30
25
21-30 คน
6.50
26
มากกว่า 30 คน
รวม
400
100
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่มีจาํ นวนพนักงาน/
ลูกจ้าง 1-10 คน จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.00 รองลงมากลุ่ มตัวอย่างมี จาํ นวนพนักงาน/
ลูกจ้าง 11-20 คน จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.30 มีจาํ นวนพนักงาน/ลูกจ้างมากกว่า 30 คน
จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 และมีจาํ นวนพนักงาน/ลูกจ้าง 21-30 คน จํานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.30 ตามลําดับ
ตารางที 10 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ จําแนกตามระดับรายได้ของกิจการต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับรายได้ ของกิจการ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
43.30
173
ตํากว่ า 50,000-300,000 บาท
29.50
118
300,001-600,000 บาท
15.50
62
600,001-900,000 บาท
11.80
47
900,000 บาทขึนไป
รวม
400
100
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่มีรายได้ของกิจการ
ต่อเดือนตํากว่า 50,000-300,000 บาท จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมี
รายได้ของกิจการต่อเดือน300,001-600,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 มีรายได้ของ
กิจการต่อเดือน 600,001-900,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 และมีรายได้ของกิจการ
ต่อเดือน 900,000 บาทขึนไป จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.80 ตามลําดับ
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ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่ อความพึงพอใจในการซือเครื อง
บันทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุงเทพมหานคร
ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินที
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี
เกณฑ์การประเมินผลใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี
ค่าเฉลีย 4.20 – 5.00
แปลผลว่า
มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.40 – 4.19
แปลผลว่า
มาก
ค่าเฉลีย 2.60 – 3.39
แปลผลว่า
ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.80 – 2.59
แปลผลว่า
น้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.79
แปลผลว่า
น้อยทีสุ ด
ตารางที 11 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมี
ผลต่อการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซือเครื อง
บันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยส่ วนประสมทาง การตลาด
S.D.
ระดับ
!
มีผลต่อการเลือกซือในระดับมาก
0.62
4.03
ด้านผลิตภัณฑ์
มีผลต่อการเลือกซื อในระดับมาก
0.72
3.67
ด้านราคา
มีผลต่อการเลือกซื อในระดับมาก
0.80
3.65
ด้านการจัดจําหน่าย
มีผลต่อการเลือกซื อในระดับมาก
0.73
3.71
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีผลต่อการเลือกซือในระดับมาก
0.64
4.02
ด้านบุคคล
0.86
3.74
ด้านลักษณะทางกายภาพ
มีผลต่อการเลือกซื อในระดับมาก
0.67
4.07
มีผลต่อการเลือกซื อในระดับมาก
ด้ านกระบวนการ
รวม
3.84
0.61
มีผลต่ อการเลือกซือในระดับมาก
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จากการวิเคราะห์ตารางที 11 พบว่า ระดับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการเลือก
ซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมมี ผลต่ อ การเลื อกซื อในระดับ มาก
( ! = 3.84, S.D. = 0.61) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการมีผลต่ อการเลื อกซื อมากที สุ ด คื อ มี ผลต่ อการเลื อกซื อในระดับมาก ( ! = 4.07,
S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( ! = 4.03, S.D. = 0.62) ด้านบุคคล ( ! = 4.02, S.D. = 0.64)
ด้านลักษณะทางกายภาพ ( ! = 3.74, S.D. = 0.86) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( ! = 3.71, S.D. = 0.73)
ด้านราคา ( ! = 3.67, S.D. = 0.72) และปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย มีผลต่อการ
เลือกซือน้อยทีสุ ด ( ! = 3.65, S.D. = 0.80)
ตารางที 12 แสดงค่าความถี ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับการตัดสินใจ (ร้ อยละ)
มากทีสุ ด

มาก

1. ชือเสี ยงยีห้อของสิ นค้า

98
193
(24.50) (48.30)
2. ความมันใจในคุณภาพ
140
212
ของสิ นค้า
(35.00) (53.00)
3. ความแข็งแรง ทนทาน
128
179
(32.00) (44.80)
4. ออกใบกํากับภาษีอย่างย่อ 103
177
(25.80) (44.30)
5. สามารถต่ออุปกรณ์เสริ ม 105
206
ได้ (เช่น สแกนเนอร์,ปริ น (26.30) (51.50)
เตอร์)

รวมผลิตภัณฑ์

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด

103
(25.80)
48
(12.00)
93
(23.30)
89
(22.30)
83
(20.80)

5
(1.30)

1
(0.30)

-

-

-

-

27
(6.80)
6
(1.50)

!

S.D.

3.96 0.76

ระดับการ
เลือกซื อ

มาก

4.23 0.65 มากทีสุด
4.09 0.74

มาก

4
3.87 0.91
(1.00)
4.03 0.73
-

มาก

4.03 0.62

มาก

มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 12 พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินที ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั

44
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ( ! = 4.03, S.D. = 0 .62) เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความ
มันใจในคุณภาพของสิ นค้า ส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับมาก อันดับแรก ( ! = 4.23, S.D. =
0.65) รองลงมา ความแข็งแรง ทนทาน ( ! = 4.09, S.D. = 0.74) สามารถต่ออุปกรณ์เสริ มได้ (เช่น
สแกนเนอร์ ,ปริ นเตอร์ ) ( ! = 4.03, S.D. = 0.73) ชื อเสี ยงยีห้อของสิ นค้า ( ! = 3.96, S.D. = 0.76)
และออกใบกํากับภาษีอย่างย่อส่ งผลต่อการเลือกซือน้อยทีสุ ด ( ! = 3.87, S.D. = 0.91) ตามลําดับ
ตารางที 13 แสดงค่าความถี ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านราคา
ระดับการตัดสินใจ (ร้ อยละ)

ด้ านราคา

มาก
ทีสุ ด

มาก

ปาน
กลาง

1. ความคุม้ ค่าเมือเทียบกับ
สิ นค้า
2. ราคาของอุปกรณ์
สิ นเปลือง (ม้วนกระดาษ)
3. ราคาเมือเทียบกับ
คุณภาพการให้บริ การ
4. ราคาขายต่อ

100
(25.00)
72
(18.00)
99
(24.80)
63
(15.80)
69
(17.30)

183
(45.80)
155
(38.80)
177
(44.30)
83
(20.80)
129
(32.30)

116
(29.00)
144
(36.00)
120
(30.00)
144
(36.00)
184
(46.00)

5. ค่าซ่อมหลังหมด
รับประกัน

รวมด้ านราคา

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด

!

S.D.

1
3.96 0.74
(0.30)
28
1
3.67 0.86
(7.00) (0.30)
4
3.93 0.76
(1.00)
90
5
3.20 1.11
(22.50) (5.00)
15
3
3.62 0.84
(3.80) (0.80)
3.67 0.72

ระดับการเลือก
ซือ

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 13 พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินที ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้านราคา โดยภาพรวมมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ( ! = 3.67, S.D. = 0.72) เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความคุม้ ค่า
เมือเทียบกับสิ นค้า ส่ งผลต่อการการเลื อกซื อในระดับมาก อันดับแรก ( ! = 3.96, S.D. = 0.74)
รองลงมา ราคาเมือเทียบกับคุ ณภาพการให้บริ การ ( ! = 3.93, S.D. = 0.76) ราคาของอุปกรณ์
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สิ นเปลือง (ม้วนกระดาษ) ( ! = 3.67, S.D. = 0.86) ค่าซ่อมหลังหมดรับประกัน ( ! = 3.62, S.D. =
0.84) และราคาขายต่อส่ งผลต่อการเลือกซือน้อยทีสุ ด ( ! = 3.20, S.D. = 1.11) ตามลําดับ
ตารางที 14 แสดงค่าความถี ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดจําหน่าย
ด้ านการจัดจําหน่ าย
1. สถานทีจัดจําหน่ายใกล้ที
พักอาศัย
2. เดินทางสะดวกสบาย
3. สถานทีตังร้านโดดเด่น
สะดุดตา
4. บริ การส่งสิ นค้านอก
สถานที (บ้าน,ร้านค้า,ฯลฯ)
5. บริ การผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์
,อินเตอร์เน็ต)

ระดับการตัดสินใจ (ร้ อยละ)
มากทีสุ ด

มาก

69
113
(17.30) (28.30)
68
125
(17.00) (31.30)
68
122
(17.00) (30.50)
111
235
(27.80) (58.80)
100
230
(25.00) (57.50)

รวมด้ านการจัดจําหน่ าย

ปานกลาง

น้ อย

114
74
(28.50) (8.50)
124
58
(31.00) (14.50)
124
67
(31.00) (16.80)
46
6
(11.50) (1.50)
63
4
(15.80) (1.00)

S.D.

น้ อย
ทีสุ ด

!

30
(7.50)
25
(6.30)
19
(4.80)
2
(0.50)
3
(0.80)

3.29 1.17

ระดับการ
เลือกซื อ

4.12 0.70

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

4.05 0.72

มาก

3.65 0.80

มาก

3.38 1.12
3.38 1.10

จากการวิเคราะห์ตารางที 14 พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินที ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย โดยภาพรวมมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ( ! = 3.65, S.D. = 0.80) เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า
บริ การส่ งสิ นค้านอกสถานที (บ้าน, ร้านค้า,ฯลฯ) ส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับมาก อันดับแรก
( ! = 4.12, S.D. = 0.70) รองลงมา บริ การผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์,อินเตอร์ เน็ต) ( ! = 4.05,
S.D. = 0.72) เดินทางสะดวกสบาย ( ! = 3.38, S.D. = 1.12) สถานทีตังร้านโดดเด่น สะดุดตา ( ! =
3.38, S.D. = 1.10) และสถานทีจัดจําหน่ายใกล้ทีพักอาศัยส่ งผลต่อการเลือกซื อน้อยทีสุ ด ( ! = 3.29,
S.D. = 1.12) ตามลําดับ

46
ตารางที 15 แสดงค่าความถี ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1.จัดโปรโมชันในการขาย
2. การให้ขอ้ มูลทางสื อ
โฆษณา,แผ่นพับ
3. ข้อมูล รายละเอียดการ
บริ การโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต
4. สิ ทธิพิเศษ ลูกค้าเก่า
5. บริ การจัดสาธิตสิ นค้าแก่ผู ้
ทีสนใจ

ระดับการตัดสินใจ (ร้ อยละ)
มากทีสุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีสุ ด

70
(17.50)
77
(19.30)
79
(19.80)

138
(34.50)
141
(35.30)
211
(52.80)

142
(35.50)
127
(31.80)
100
(25.00)

46
(11.50)
50
(12.50)
9
(2.30)

4
(1.00)
5
(1.30)
1
(0.30)

66
(16.50)
103
(25.80)

114
(28.50)
191
(47.80)

189
(47.30)
97
(24.30)

30
(7.50)
8
(2.00)

1
(0.30)
1
(0.30)

รวมด้ านการส่ งเสริมการตลาด

!

S.D.

ระดับการ
เลือกซื อ

3.56 0.94

มาก

3.59 0.98

มาก

3.90 0.74

มาก

3.54 0.86

มาก

3.97 0.78

มาก

3.71 0.73

มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 15 พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินที ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดย
ภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ( ! = 3.71, S.D. = 0.73) เมือพิจารณาในแต่ละ
ข้อ พบว่า บริ การจัดสาธิ ตสิ นค้าแก่ผูท้ ีสนใจส่ งผลต่อการการเลื อกซื อในระดับมาก อันดับแรก
( ! = 3.97, S.D. = 0.78) รองลงมา ข้อมูล รายละเอียดการบริ การโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต ( ! = 3.90,
S.D. = 0.74) การให้ขอ้ มูลทางสื อโฆษณา, แผ่นพับ ( ! = 3.59, S.D. = 0.98) จัดโปรโมชันในการขาย
( ! = 3.56, S.D. = 0.94) และสิ ทธิ พิเศษ ลูกค้าเก่าส่ งผลต่อการเลือกซื อน้อยทีสุ ด ( ! = 3.54, S.D. =
0.86) ตามลําดับ

47
ตารางที 16 แสดงค่าความถี ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคล
ระดับการตัดสินใจ (ร้ อยละ)

ด้ านบุคคล
1. ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ
2. ความชํานาญ ความถูกต้อง
ในการให้บริ การ
3. ความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ
4. ความสุภาพ มีอธั ยาศัยทีดี
5. การตัดสิ นใจการแก้ปัญหา
ให้ผรู ้ ับบริ การ

มากทีสุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

94
(23.50)
131
(32.80)
100
(25.00)
100
(25.00)
106
(26.50)

193
(48.30)
220
(55.00)
182
(45.50)
175
(43.80)
229
(57.30)

109
(27.30)
48
(12.00)
115
(28.80)
117
(29.30)
61
(15.30)

4
(1.00)
1
(0.30)
3
(0.80)
8
(2.00)
4
(1.00)

รวมด้ านบุคคล

น้ อย
ทีสุ ด

-

!

S.D.

ระดับการ
เลือกซื อ

3.94 0.74

มาก

4.20 0.65

มากทีสุด

3.95 0.75

มาก

3.92 0.79

มาก

4.09 0.67

มาก

4.02 0.64

มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 16 พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินที ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้านบุคคล โดยภาพรวมมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื อในระดับมาก ( ! = 4.02, S.D. = 0.64) เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความ
ชํานาญ ความถูกต้องในการให้บริ การส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับมาก อันดับแรก ( ! = 4.20,
S.D. = 0.65) รองลงมา การตัดสิ นใจการแก้ปัญหาให้ผรู้ ับบริ การ ( ! = 4.09, S.D. = 0.67) ความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การ ( ! = 3.95, S.D. = 0.75) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ( ! = 3.94,
S.D. = 0.74) และความสุ ภาพ มีอธั ยาศัยทีดีส่งผลต่อการเลือกซื อน้อยทีสุ ด ( ! = 3.92, S.D. = 0.79)
ตามลําดับ

48
ตารางที 17 แสดงค่าความถี ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1. ภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษทั
ผูข้ าย
2. การตกแต่งสถานทีจัด
จําหน่าย
3. ความสะอาดเป็ นระเบียบ
ของสถานที
4. ความพร้อมของเครื องมือ
เครื องใช้เพือบริ การลูกค้า
5. สิ งอํานวยความสะดวก

ระดับการตัดสินใจ (ร้ อยละ)
มากทีสุ ด

มาก

87
(21.80)
78
(19.50)
80
(20.00)
98
(24.50)
90
(22.50)

170
(42.50)
130
(32.50)
141
(35.30)
208
(52.00)
192
(48.00)

รวมด้ านลักษณะทางกายภาพ

ปานกลาง

น้ อย

133
10
(33.30) (2.50)
101
78
(25.30) (19.50)
96
62
(24.00) (15.50)
86
7
(21.50) (1.80)
111
6
(27.80) (1.50)

น้ อยทีสุ ด

!

S.D.

ระดับการ
เลือกซื อ

-

3.84 0.79

มาก

13
(3.30)
21
(5.30)
1
(0.30)
1
(0.30)

3.46 1.11

มาก

3.49 1.13

มาก

3.99 0.74

มาก

3.91 0.76

มาก

3.74 0.86

มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 17 พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินที ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํากัด กรุ ง เทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดย
ภาพรวมมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ( ! = 3.74, S.D. = 0.82) เมือพิจารณาในแต่ละ
ข้อ พบว่า ความพร้อมของเครื องมือ เครื องใช้เพือบริ การลูกค้าส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับ
มาก อันดับแรก ( ! = 3.99, S.D. = 0.74) รองลงมา สิ งอํานวยความสะดวก ( ! = 3.91, S.D. = 0.76)
ภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษทั ผูข้ าย ( ! = 3.84, S.D. = 0.79) ความสะอาดเป็ นระเบียบของสถานที
( ! = 3.49, S.D. = 1.13) และการตกแต่งสถานทีจัดจําหน่ายส่ งผลต่อการเลือกซื อน้อยทีสุ ด
( ! = 3.46, S.D. = 1.11) ตามลําดับ

49
ตารางที 18 แสดงค่าความถี ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านกระบวนการ
ระดับการตัดสินใจ (ร้ อยละ)

ด้ านกระบวนการ
1. ความรวดเร็ วในการจัดส่ง
2. ความรวดเร็ วในการติดตัง
3. ความรวดเร็ วในการใช้งาน
4. ความถูกต้องของข้อมูลใน
การสรุ ปยอด
5. การบริ การหลังการขาย

มากทีสุ ด

มาก

108
(27.00)
110
(27.50)
138
(34.50)
160
(40.00)
120
(30.00)

162
(40.50)
184
(46.00)
185
(46.30)
184
(46.00)
179
(44.80)

รวมด้ านกระบวนการ

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด

128
2
(32.00) (0.50)
97
9
(24.30) (2.30)
76
1
(19.00) (0.30)
54
2
(13.50) (0.50)
97
3
1
(24.30) (0.80) (0.30)

!

S.D.

ระดับการ
เลือกซื อ

3.94 0.78

มาก

3.99 0.78

มาก

4.15 0.72

มาก

4.26 0.70
4.04 0.77

มาก
ทีสุด
มาก

4.07 0.67

มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 18 พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินที ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้านลักษณะด้านกระบวนการ โดย
ภาพรวมมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ( ! = 4.07, S.D. = 0.67) เมือพิจารณาในแต่ละ
ข้อ พบว่า ความถูกต้องของข้อมูลในการสรุ ปยอดส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับมาก อันดับแรก
( ! = 4.26, S.D. = 0.70) รองลงมา ความรวดเร็ วในการใช้งาน ( ! = 4.15, S.D. = 0.72) การบริ การ
หลังการขาย ( ! = 4.04, S.D. = 0.77) ความรวดเร็ วในการติดตัง ( ! = 3.99, S.D. = 0.78) และความ
รวดเร็ วในการจัดส่ งส่ งผลต่อการเลือกซื อน้อยทีสุ ด ( ! = 3.94, S.D. = 0.78) ตามลําดับ

50
ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี ยวกับความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของ
บริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ระดับความพึงพอใจในการเลื อกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรด
ดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร ซึ งประกอบด้วย ทัศนคติ สภาพแวดล้อมภายนอก และความสะดวกสบาย
แสดงผลด้วยค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการเลือกซือเครื อง
บันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยทางจิตวิทยา
S.D.
ระดับ
!
มีความพึงพอใจระดับมาก
0.74
4.01
ทัศนคติ
มีความพึงพอใจระดับมาก
0.91
3.55
สภาพแวดล้อมภายนอก
มีความพึงพอใจระดับมาก
0.74
3.97
ความสะดวกสบาย
รวม
3.84
0.74 มีความพึงพอใจระดับมาก
จากการวิเคราะห์ตารางที 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการ
เก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับ
มาก ( ! = 3.84, S.D. = 0.74) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติ มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( ! = 4.01, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ด้านความสะดวกสบาย ( ! = 3.97, S.D. = 0.74) และด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก มีคา่ เฉลียน้อยทีสุ ด ( ! = 3.55, S.D. = 0.91) ตามลําดับ
ตารางที 20 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของทัศนคติทีมีผลต่อการเลือกซือเครื อง
บันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ทัศนคติ
1. ตรงตามวัตถุประสงค์
ในการซือ
2. ระบบง่ายต่อการใช้งาน
3. ใส่ใจต่อรายละเอียด
ความต้องการของผูซ้ ือ

ระดับความพึงพอใจ (ร้ อยละ)
มากทีสุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด

!

S.D ระดับความ
พึงพอใจ
.

129
(32.30)
126
(31.50)
127
(31.80)

163
(40.80)
168
(42.00)
157
(39.30)

108
(27.00)
98
(24.50)
114
(28.50)

-

-

8
(2.00)
2
(0.50)

-

4.0
5
4.0
3
4.0
3

0.7
7
0.8
0
0.7
9

-

มาก
มาก
มาก
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4. ความคุม้ ค่าเทียบกับ
ความต้องการใช้งาน
5. แก้ปัญหา อุปสรรคที
เกิดขึนได้

125
(31.30)
119
(29.80)

146
(36.50)
151
(37.80)

127
(31.80)
125
(31.30)

2
(0.50)
3
(0.80)

2
(0.50)

ทัศนคติ

3.9
9
3.9
6
4.0
1

0.8
1
0.8
3
0.7
4

มาก
มาก
มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 20 พบว่า ทัศนคติทีมีผลต่อการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บ
เงิ นทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึ กการเก็บเงิ นของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง
จํากัด กรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ! = 4.01, S.D. = 0.74) เมือพิจารณาในแต่ละ
ข้อ พบว่า ตรงตามวัตถุ ประสงค์ในการซื อ มีคะแนนเฉลียมากทีสุ ด ( ! = 4.05, S.D. = 0.77)
รองลงมา ระบบง่ายต่อการใช้งาน ( ! = 4.03, S.D. = 0.80) ใส่ ใจต่อรายละเอียดความต้องการของผู้
ซื อ ( ! = 4.03, S.D. = 0.79) แก้ปัญหา อุปสรรคทีเกิดขึนได้ ( ! = 3.99, S.D. = 0.81) และแก้ปัญหา
อุปสรรคทีเกิดขึนได้ มีคา่ เฉลียน้อยทีสุ ด ( ! = 3.96, S.D. = 0.82) ตามลําดับ
ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของสภาพแวดล้อมภายนอกทีมีผลต่อการ
เลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
ระดับความพึงพอใจ (ร้ อยละ)

พแวดล้ อมภายนอก
1. คนใกล้ชิดมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือ
2. กระแสสังคมทีเกิดขึน
3. มาจากแหล่งข้อมูลที
น่าเชือถือ
4. ชืนชอบตราสิ นค้า
ส่วนตัว
5. ภาพลักษณ์ทีดีขึนของผู ้
ซือ

ระดับ

มากทีสุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด

77
(19.30)
75
(18.80)
95
(23.80)
81
(20.30)
77
(19.30)

140
(35.00)
112
(28.00)
190
(47.50)
124
(31.00)
125
(31.30)

132
(33.00)
101
(25.30)
102
(25.50)
114
(28.50)
125
(31.30)

43
(10.80)
78
(19.50)
12
(3.00)
62
(15.50)
63
(15.80)

8
(2.00)
34
(8.50)
1
(0.30)
19
(4.80)
10
(2.50)

สภาพแวดล้ อมภายนอก

!

S.D
ความพึง
.
พอใจ

3.59 0.98

มาก

3.29 1.13
3.92 0.79

ปาน
กลาง
มาก

3.47 1.12

มาก

3.49 1.05

มาก

3.55 0.91

มาก
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จากการวิเคราะห์ตารางที 21 พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกทีมีผลต่อการเลือกซื อเครื อง
บัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ที ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการซื อเครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษ ัท
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ! = 3.55, S.D. = 0.91)
เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ มีคะแนนเฉลียมากทีสุ ด ( ! = 3.92,
S.D. = 0.79) รองลงมา คนใกล้ชิดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ ( ! = 3.59, S.D. = 0.98) ภาพลักษณ์ทีดีขึน
ของผูซ้ ื อ ( ! = 3.49, S.D. = .1.05) ชืนชอบตราสิ นค้าส่ วนตัว ( ! = 3.47, S.D. = .1.12) และกระแส
สังคมทีเกิดขึนมีคา่ เฉลียน้อยทีสุ ด ( ! = 3.29, S.D. = 1.13) ตามลําดับ
ตารางที 22 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความสะดวกสบายทีมีผลต่อการเลือกซือ
เครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ความสะดวกสบาย
1. ส่งมอบตามเวลาที
นัดหมาย
2. บรรจุภณ
ั ฑ์ในสภาพ
สมบูรณ์
3. พกพาหรื อ
เคลือนย้ายสะดวก
4. ดูแลการขนย้าย ติดตัง
สอนวิธีการใช้งาน
5. มาตรฐานเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษทั อืน

ระดับความพึงพอใจ (ร้ อยละ)
มากทีสุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

113
(28.30)
142
(35.50)
109
(27.30)
124
(31.00)
116
(29.00)

168
(42.00)
181
(45.30)
126
(31.50)
174
(43.50)
145
(36.30)

115
(28.80)
69
(17.30)
132
(33.00)
98
(24.50)
138
(34.50)

4
(1.00)
7
(1.80)
31
(7.80)
3
(0.80)
1
(0.30)

ความสะดวกสบาย

น้ อยทีสุ ด

1
(0.30)
2
(0.50)
1
(0.30)
-

!

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

3.98

0.78

มาก

4.14

0.78

มาก

3.77

0.95

มาก

4.04

0.78

มาก

3.94

0.80

มาก

3.97

0.74

มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที 22 พบว่า ความสะดวกสบายที มี ผ ลต่อการเลื อกซื อเครื อง
บัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ที ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ เ ครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษัท
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ! = 3.97, S.D. = 0.74)
เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ในสภาพสมบูรณ์ มีคะแนนเฉลียมากทีสุ ด ( ! = 4.14,
S.D. = 0.78) รองลงมา ดูแลการขนย้าย ติดตัง สอนวิธีการใช้งาน ( ! = 4.04, S.D. = 0.78) ส่ งมอบ
ตามเวลาทีนัดหมาย ( ! = 3.98, S.D. = 0.78) มาตรฐานเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อืน ( ! = 3.94, S.D. =
0.80) และ พกพาหรื อเคลือนย้ายสะดวก มีคา่ เฉลียน้อยทีสุ ด ( ! = 3.77, S.D. = 0.95) ตามลําดับ
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ส่ วนที 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของกลุ่ม
ตัวอย่ าง
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของผูต้ อบแบบสอบถามที
ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน รายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที 23 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
โดยจําแนกตามแบบการชําระเงิน
แบบการชํ าระเงิน
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
77.80
311
ชํ าระแบบเงินสด
21.50
86
ชําระผ่านบัตรเครดิต
0.80
3
ชําระแบบเงินผ่อน
รวม
400
100
จากการวิเคราะห์ตารางที 23 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ซือ
เครื องบันทึกการเก็บเงินโดยชําระเงินแบบเงินสด จํานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.80 รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินโดยชําระเงินแบบชําระผ่านบัตรเครดิต จํานวน 86 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.50 และใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินโดยชําระเงินแบบเงินผ่อน จํานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.80 ตามลําดับ
ตารางที 24 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
โดยจําแนกตามยีห้อของเครื องบันทึกการเก็บเงิน
ยีห้ อของเครืองบันทึกการเก็บเงิน
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
35.80
143
โปรแกรม MASS SHOP
25.00
100
SAM4S
19.00
76
SHARP
16.00
64
โปรแกรม MASS POST
4.30
17
อืนๆ (โปรดระบุ)...ได้แก่
รับชําระ ร้านแก็ส ร้านถ่ายรู ป ฯลฯ
รวม
400
100
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จากการวิเคราะห์ตารางที 24 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ใช้
ยีห้อของเครื องบันทึกการเก็บเงิ นแบบโปรแกรม MASS SHOP จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้ อยละ
35.80 รองลงมากลุ่มตัวอย่างใช้ยีห้อของเครื องบันทึกการเก็บเงินแบบ SAM4S จํานวน 100 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 25.00 ยีห้อของเครื องบันทึกการเก็บเงินแบบ SHARP จํานวน 76 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
19.00 ใช้ยีห้อของเครื องบันทึกการเก็บเงินแบบโปรแกรม MASS POST จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 16.00 และใช้ประเภทอืนๆ จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.30 ตามลําดับ
ตารางที 25 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
โดยจําแนกตามสาเหตุการซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
สาเหตุการซือเครืองบันทึกการเก็บเงิน
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
62.30
249
สะดวก รวดเร็วในการทํางาน
15.50
62
ตรวจสอบยอดสิ นค้าในสต็อก
21.00
84
ควบคุมรายรับ-จ่าย ยอดขายสิ นค้า
1.30
5
ป้ องกันความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
รวม
400
100
จากการวิเคราะห์ตารางที 25 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่มี
สาเหตุการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินเพราะสะดวก รวดเร็ วในการทํางาน จํานวน 249 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.30 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินเพราะควบคุมรายรับจ่าย ยอดขายสิ นค้า จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 มีสาเหตุการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
เพราะตรวจสอบยอดสิ นค้าในสต็อก จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 และมีสาเหตุการซื อเครื อง
บันทึกการเก็บเงิ นเพราะป้ องกันความปลอดภัยแก่ ท รั พ ย์สิ น จํานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.30
ตามลําดับ
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ตารางที 26 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
โดยจําแนกตามแหล่งข้อมูลทีใช้ประกอบการซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
แหล่ งข้ อมูล
จํานวน (คน) ร้ อยละ
24.50
98
บุคคลทีท่านเชือถือ
10.00
40
สื อสิ งพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ
41.00
164
พนักงานขาย
24.50
98
อินเตอร์ เน็ต
รวม

400

100

จากการวิเคราะห์ตารางที 26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ใช้
แหล่งข้อมูลทีใช้ประกอบการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินจากพนักงานขาย จํา นวน 164 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 41.00 รองลงมากลุ่มตัวอย่างใช้แหล่งข้อมูลทีใช้ประกอบการซื อเครื องบันทึกการเก็บ
เงิ นจากบุ คคลที ท่ านเชื อถื อ และอิ นเตอร์ เน็ ต จํานวน 98 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 24.50 และใช้
แหล่งข้อมูลทีใช้ประกอบการซือเครื องบันทึกการเก็บเงินจากสื อสิ งพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ จํานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลําดับ
ตารางที 27 แสดงจํานวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
โดยจําแนกตามปั จจัยทีใช้ประกอบการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
ปัจจัยทีใช้ ประกอบการเลือกซือ จํานวน (คน) ร้ อยละ
53.30
213
ผลิตภัณฑ์ สินค้ า
7.50
30
ราคา ส่ วนลด ของแถม
25.30
101
ร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่าย
14.00
56
บริ การหลังการขาย
อืนๆ (โปรดระบุ)..............
รวม
400
100
จากการวิเคราะห์ตารางที 27 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่มี
ปั จจัยทีใช้ประกอบการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินจากผลิ ตภัณฑ์สินค้า จํานวน 213 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.30 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยทีใช้ประกอบการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
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จากร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่าย จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.30 มีปัจจัยทีใช้ประกอบการเลื อกซื อ
เครื องบันทึกการเก็บเงินจากบริ การหลังการขาย จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00และมีปัจจัยที
ใช้ประกอบการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินจากราคา ส่ วนลด ของแถม จํานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.50 ตามลําดับ
ส่ วนที 5 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ และส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่ อความพึง
พอใจในการเลื อ กซื อเครื องบั น ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษั ท แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํ า กั ด
กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถาน
ทีตังของกิ จการ รู ปแบบการใช้งาน ประเภทนิ ติบุคคล ลักษณะธุ รกิจกิ จการ ระยะเวลาดําเนิ นการ
จํานวนพนักงาน/ลู กจ้าง และระดับรายได้ของกิ จการต่อเดื อ น) และส่ วนประสมทางการตลาด
(ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ) ทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื อง
บันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานครในด้านรวม และรายด้าน
ประกอบด้วย ทัศนคติ สภาพแวดล้อมภายนอก และความสะดวกสบาย รายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที 28 แสดงการวิเคราะห์ถดถอย ค่าสัมประสิ ทธิการถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression
Coefficients) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง
จํากัด กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวแปร

(Constant)
ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ
เพศ
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ความพึงพอใจในการเลือกซือเครืองบันทึกการเก็บเงินด้ านรวม
B
Beta
SD. ERR.
T-Test
SIG. OF F

.099
.387
.231
.230
.139
.135
-.075

R = .861 R2 = .742

หมายเหตุ * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

.427
.194
.209
.093
.146
-.073

.151
.049
.049
.049
.039
.047
.034

.652
7.903
4.724
4.699
3.585
2.875
-2.196

.514
.000*
.000*
.000*
.000*
.004*
.029*

57
จากผลการวิเคราะห์ตารางที 28 พบว่า ตัวแปรปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และตัวแปร
ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน .861 (R = .861) และตัว แปรปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ และตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดสามารถอธิ บายความแปรปรวนความพึง
พอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินด้านรวมได้ร้อยละ 74.2
ค่าสัมประสิ ทธิ ถดถอยของตัวแปรทีมี ประสิ ท ธิ ภาพในการในการพยากรณ์ ความพึง
พอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินมี 6 ตัวแปร คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ เพศ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีคา่ เท่ากับ .427 .194 .209
.093 .146 และ -.073
นํามาเขียนสมการในการพยากรณ์ความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บ
เงินโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ดงั ต่อไปนี
Y = .099 + .427 X1 + .194 X2 + .209 X3 + .093 X4 + .146 X5 - .073 X6
เมือ Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6

=
=
=
=
=
=
=

ความพึงพอใจในการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ
เพศ
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
เป็ นการวิจยั เชิงเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาครังนี
1. เพือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ.
เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาปั จจัยปัจจัยทีส่ งผลต่อการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส
โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที ใช้เครื องบันทึกการ
เก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร โดยใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenient Sampling) จากรายชื อลูกค้าที ใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ
สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน
400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ56.50 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.80 มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.50 มีสถานทีตังของกิจการในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ น
ร้อยละ 68.60 มีรูปแบบในการใช้งานแบบประกอบการขายเพือการพาณิ ชย์ คิดเป็ นร้ อยละ 72.20
เป็ นประเภทนิ ติบุคคลแบบเจ้าของคนเดียว คิดเป็ นร้อยละ 63.50 มีลกั ษณะธุ รกิจกิจการแบบธุ รกิจ
บริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 58.30 มีระยะเวลาดําเนิ นกิจการ 4-6 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 36.50 มีจาํ นวน
พนักงาน/ลูกจ้าง 1-10 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.00 รายได้ของกิจการต่อเดือนตํากว่า 50,000-300,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.30
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อ
การเลื อกซื อในระดับมาก ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.84 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกซือมากทีสุ ด คือ มีผลต่อการเลือกซื อในระดับมาก ค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.07 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.03 ด้านบุคคล ค่าเฉลียเท่ากับ 4.02 ด้าน
58
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ลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.74 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลียเท่ากับ 3.71 และด้านราคา
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.67 และด้านการจัดจําหน่าย ค่าเฉลียเท่ากับ 3.65 และสรุ ปปัจจัยด้านต่างๆ ได้ดงั นี
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ
4.03 เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความมันใจในคุณภาพของสิ นค้า ส่ งผลต่อการการเลือกซื อใน
ระดับมากทีสุ ด ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.23 รองลงมาในระดับมาก คือ ความแข็งแรง ทนทาน ค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.09 สามารถต่ออุปกรณ์เสริ มได้ (เช่น สแกนเนอร์ ,ปริ นเตอร์ ) ค่าเฉลียเท่ากับ 4.03 ชื อเสี ยง
ยีห้อของสิ นค้า ค่าเฉลียเท่ากับ 3.96 และออกใบกํากับภาษีอย่างย่อส่ งผลต่อการเลือกซื อน้อยทีสุ ด
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.87 ตามลําดับ
ด้านราคา โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.67
เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความคุม้ ค่าเมือเทียบกับสิ นค้า ส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับมาก
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.96 รองลงมา ราคาเมือเทียบกับคุณภาพการให้บริ การ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.93 ราคาของ
อุปกรณ์ สินเปลือง (ม้วนกระดาษ) ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.67 ค่าซ่ อมหลังหมดรับประกัน ค่าเฉลียเท่ากับ
3.62 และราคาขายต่อในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.20 ตามลําดับ
ด้านการจัดจําหน่าย โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อในระดับมาก ค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.65 เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า บริ การส่ งสิ นค้านอกสถานที (บ้าน, ร้านค้า, ฯลฯ) ส่ งผล
ต่อการการเลื อกซื อในระดับ มาก ค่ าเฉลี ยเท่ากับ 4.12 บริ ก ารผ่านอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (โทรศัพ ท์,
อินเตอร์ เน็ต) ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.05 เดินทางสะดวกสบายในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.38
สถานทีตังร้านโดดเด่น สะดุดตา ค่าเฉลียเท่ากับ 3.38 และสถานทีจัดจําหน่ายใกล้ทีพักอาศัย ค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.29 ตามลําดับ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดโดยภาพรวมมี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื อในระดับ มาก
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.71 เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า บริ การจัดสาธิ ตสิ นค้าแก่ผทู้ ีสนใจส่ งผลต่อการ
การเลือกซื อในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.97 รองลงมา ข้อมูล รายละเอียดการบริ การโฆษณาทาง
อิ นเตอร์ เน็ ต ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 3.90 การให้ขอ้ มูลทางสื อโฆษณา, แผ่นพับ ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 3.59 จัด
โปรโมชันในการขาย ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.56 และสิ ทธิ พิเศษ ลูกค้าเก่าส่ งผลต่อการเลื อกซื อ ค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.54 ตามลําดับ
ด้านบุคคล โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.02
เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความชํานาญ ความถูกต้องในการให้บริ การส่ งผลต่อการการเลือก
ซื อในระดับมากทีสุ ด ค่าเฉลียเท่ากับ 4.20 รองลงมา การตัดสิ นใจการแก้ปัญหาให้ผรู้ ับบริ การ ใน
ระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.09 ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.95 ความรวดเร็ ว
ในการให้บริ การ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.94 และความสุ ภาพ มีอธั ยาศัยทีดี ค่าเฉลียเท่ากับ 3.92 ตามลําดับ
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ด้า นลัก ษณะทางกายภาพโดยภาพรวมมี ผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกซื อในระดับ มาก
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.74 เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความพร้อมของเครื องมือ เครื องใช้เพือบริ การ
ลูกค้าส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.99 รองลงมา สิ งอํานวยความสะดวก
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.91 ภาพลักษณ์ทีดี ของบริ ษทั ผูข้ าย ค่าเฉลียเท่ากับ 3.84 ความสะอาดเป็ นระเบียบ
ของสถานที ค่าเฉลียเท่ากับ 3.49 และการตกแต่งสถานทีจัดจําหน่าย ค่าเฉลียเท่ากับ 3.46 ตามลําดับ
ด้านลักษณะด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.07 เมือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ความถูกต้องของข้อมูลในการสรุ ปยอดส่ งผลต่อ
การการเลือกซื อในระดับมากทีสุ ด ค่าเฉลียเท่ากับ 4.26 รองลงมา ความรวดเร็ วในการใช้งาน ใน
ระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.15 การบริ การหลังการขาย ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.04 ความรวดเร็ วในการ
ติดตัง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.99 และความรวดเร็ วในการจัดส่ ง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.94 ตามลําดับ
ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความพึงพอใจในการเลือกซื อ พบว่า โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.84 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติ มีความพึง
พอใจในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ ด้านความสะดวกสบาย ค่าเฉลียเท่ากับ 3.97 และ
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.55 ตามลําดับ
ทัศนคติทีมีผลต่อการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้เครื องบันทึกการเก็บเงิน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.01 เมือพิจารณาในแต่ละ
ข้อ พบว่า ตรงตามวัตถุ ประสงค์ในการซื อ มีคะแนนเฉลี ยในระดับ มาก ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.05
รองลงมา ระบบง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลียเท่ากับ 4.03 ใส่ ใจต่อรายละเอียดความต้องการของผูซ้ ื อ
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.03 แก้ปัญหา อุปสรรคทีเกิดขึนได้ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.99 และแก้ปัญหา อุปสรรคที
เกิดขึนได้ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.96 ตามลําดับ
สภาพแวดล้อมภายนอกทีมีผลต่อการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นทีส่ งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้เครื องบันทึกการเก็บเงิน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.55 เมือ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชื อถื อ มี คะแนนเฉลี ยในระดับมาก ค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.92 รองลงมา คนใกล้ชิดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.59 ภาพลักษณ์ทีดีขึนของ
ผูซ้ ื อ ค่าเฉลียเท่ากับ 3.49 ชืนชอบตราสิ นค้าส่ วนตัว ค่าเฉลียเท่ากับ 3.47 และกระแสสังคมทีเกิดขึนมี
ค่าเฉลียในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.29 ตามลําดับ
ความสะดวกสบายทีมีผลต่อการเลื อกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ นทีส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้เครื องบันทึกการเก็บเงิน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.97 เมือ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า บรรจุ ภณ
ั ฑ์ในสภาพสมบูรณ์ มี คะแนนเฉลี ยในระดับมาก ค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.14 รองลงมา ดูแลการขนย้าย ติดตัง สอนวิธีการใช้งาน ค่าเฉลียเท่ากับ 4.04 ส่ งมอบตาม
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เวลาทีนัดหมาย ค่าเฉลียเท่ากับ 3.98 มาตรฐานเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อืน ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.94 และ
พกพาหรื อเคลือนย้ายสะดวก ค่าเฉลียเท่ากับ 3.77 ตามลําดับ
ส่ วนที 4 การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื อเครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทีใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้
เครื องบันทึกการเก็บเงินโดยชําระเงินแบบเงินสด คิดเป็ นร้อยละ 77.80 ใช้ยีห้อของเครื องบันทึกการ
เก็บเงินแบบโปรแกรม MASS SHOP คิดเป็ นร้อยละ 35.80 มีสาเหตุการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
เพราะสะดวก รวดเร็ วในการทํางาน คิดเป็ นร้อยละ 62.30 ใช้แหล่งข้อมูลทีใช้ประกอบการซื อเครื อง
บันทึกการเก็บเงิ นจากพนักงานขาย คิดเป็ นร้อยละ 41.00 มีปัจจัยทีใช้ประกอบการเลื อกซื อเครื อง
บันทึกการเก็บเงินจากผลิตภัณฑ์สินค้า คิดเป็ นร้อยละ 53.30
ส่ วนที 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผล
ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นํามาเขียนสมการในการพยากรณ์
ความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินได้ดงั ต่อไปนี
Y = .099 + .427 X1 + .194 X2 + .209 X3 + .093 X4 + .146 X5 - .073 X6
เมือ Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6

=
=
=
=
=
=
=

ความพึงพอใจในการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงิน
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ
เพศ
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพฤติ กรรมและปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้เครื องบันทึกการเก็บเงิ นของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อการเลือกซื อในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนผสม
ทางการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการเลื อกซื อมากที สุ ด คือ มี ผลต่อการเลื อกซื อในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา
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และด้านการจัดจําหน่าย ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546 : 53-55) ได้อา้ งถึง
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ น
แนวคิดทีเกี ยวข้องกับธุ รกิ จทีให้บริ การซึ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ
7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สามล เซี ยงฉิ น (2552) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีส่ งต่อการเลือกใช้บริ การสํานักงานบัญชี
ในการจัดทําบัญชีของธุ รกิจในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทีส่ งผลต่อปั จจัยในการเลือกใช้สาํ นักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี ของธุ รกิจประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ
ผลจากการวิ เ คราะห์ พ บว่าอยู่ใ นระดับ ความสํ า คัญ มาก โดยมี ปั จ จัย ด้า นกระบวนการมี ร ะดับ
ความสําคัญสู งสุ ด
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิ น
ของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติ มี ความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
ความสะดวกสบาย และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับความหมายของ
ความพึงพอใจของ จิตตินนั ท์ เตชะคุปต์ (2543 : 21) ได้แบ่งออกได้เป็ น 2 ด้าน คือ ผูใ้ ห้บริ การ ซึ ง
ต้องสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกียวกับการบริ การและลักษณะการนําเสนอบริ การทีลูกค้า
ชื นชอบ เนื องจากข้อ มู ล ดัง กล่ า วสามารถบ่ ง บอกถึ ง ความคิ ด เห็ น ที ผูร้ ั บ บริ ก ารต้อ งการ และ
ผูร้ ับบริ การ ได้รับบริ การทีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการทีคาดหวังไว้
3. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ เพศ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 จากผลการศึกษาทีได้สามารถนํามาประยุกต์เพือวาง
แผนการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ก ารแบ่ ง ส่ ว นตลาด การกํา หนดกลุ่ ม เป้ าหมาย และการวางตํา แหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดจนกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพือใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการขายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ รพงศ์ จันทร์ วฒั นกุล (2553) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อความต้องการซื ออาวุธปื น
สันของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดทัง 4 ด้าน

63
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้เ ครื องบัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษ ัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ดังนัน บริ ษทั
ควรสร้ า งความมันใจในคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ทังในด้ า นความแข็ ง แรงทนทาน สามารถต่ อ
อุปกรณ์เสริ มได้ เช่น สแกนเนอร์ ,ปริ นเตอร์ การออกใบกํากับภาษีอย่างย่อสําหรับกลุ่ มลูกค้าที
ต้องการ การรักษาชือเสี ยงยีห้อของสิ นค้า เพือรักษาความเชือมันและมีผมู้ าใช้บริ การเพิมมากขึน
2. ปั จจัยด้านราคา พบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ในเรื องของ ความ
คุม้ ค่าเมือเทียบกับสิ นค้า ราคาเมือเทียบกับคุณภาพการให้บริ การ ราคาของอุปกรณ์สินเปลือง ค่าซ่อม
หลังหมดรับประกัน ทางบริ ษทั ควรทําให้ลูกค้า เห็นถึงความคุ ม้ ค่าทีต้องจ่ายเงิ นในการซื อสิ นค้า
และเพิมความคุม้ ค่าในเรื องให้ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของตัวสิ นค้าทีอาจเกิดขึนได้ เพือ
สร้างความเชือมันและความไว้วางใจแก่กลุ่มลูกค้าให้มากขึน
3. ปั จ จัย ด้านการจัด จําหน่ า ย พบว่า มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กซื อในระดับมาก เมื อ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า บริ การส่ งสิ นค้านอกสถานที บริ การผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ งผลต่อการ
การเลื อกซื อในระดับมาก ดังนัน บริ ษทั ควรรักษามาตรฐานด้านการจัดจําหน่ ายไว้ โดยเน้นไปที
การบริ การส่ งสิ นค้านอกสถานที และการบริ การผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นจุดแข็งของบริ ษทั ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก
บริ ษทั จึงควรให้บริ การจัดสาธิ ตสิ นค้าแก่ผทู้ ีสนใจซึ งส่ งผลต่อการการเลือกซื อในระดับมาก และ
การให้ข ้อมู ล รายละเอีย ดการบริ การโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ ต ทางสื อโฆษณา แผ่นพับ การจัด
โปรโมชันในการขาย และสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้าเก่า เพือให้เกิดความรู้สึกคุม้ ค่าและช่วยเสริ มภาพพจน์
ทีดีเพือส่ งผลต่อการเลือกซือสิ นค้าของบริ ษทั
5. ปั จจัยด้านบุคคล พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อในระดับมาก ดังนันทางบริ ษทั
จึงควรมีการฝึ กฝนพนักงานให้เกิ ดความชํานาญ ความถูกต้องในการให้บริ การ การตัดสิ นใจการ
แก้ปัญหาให้กบั ลูกค้า มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ และความสุ ภาพ มีอธั ยาศัยทีดี เพือให้
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เกิ ด ความถู ก ต้อ งในการให้ข้อมู ล แก่ ลู ก ค้า เพื อสร้ า งความมันใจแก่ ลูก ค้า ในการใช้บ ริ ก ารและ
นําไปสู่ ความพึงพอใจในการใช้เครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั
6. ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อในระดับมาก
ดังนัน ควรมีการเตรี ยมความพร้อมของเครื องมือ เครื องใช้เพือบริ การลูกค้า เตรี ยมสิ งอํานวยความ
สะดวกสําหรับลูกค้า เพือสร้างภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษทั ผูข้ าย รวมไปถึงการดูแลความสะอาดเป็ น
ระเบียบของสถานที และการตกแต่งสถานทีจัดจําหน่าย เพือให้พร้อมสําหรับการบริ การลูกค้าอยู่
เสมออย่างต่อเนือง เพือให้เกิดความพอใจ ไว้ใจ และเชือถือในองค์กร
7. ปั จจัยด้านลักษณะด้านกระบวนการ พบว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซือในระดับมาก
ดังนัน ทางบริ ษทั ควรให้ใส่ ใจในความถูกต้องของข้อมูลในการสรุ ปยอด ความรวดเร็ วในการใช้งาน
การบริ การหลังการขาย ความรวดเร็ วในการติดตัง และความรวดเร็ วในการจัดส่ ง ให้ดาํ เนิ นการ
อย่างสะดวกรวดเร็ ว ทันเวลา และถูกต้องมากทีสุ ด จึงควรมีการเตรี ยมความพร้ อมต่อการมารับ
บริ การของลูกค้าให้พร้อมอยูเ่ สมอ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
การศึกษาในครั งนี เนื องจากกลุ่ ม ตัวอย่างที ใช้ใ นครั งนี เป็ นกลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ช้เครื อง
บัน ทึ ก การเก็ บ เงิ น ของบริ ษ ัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง จํา กัด กรุ ง เทพมหานคร ซึ งในบริ ษ ัท ยัง มี
ผลิ ตภัณฑ์สินค้าอื นๆที ไม่ได้นาํ มาเป็ นกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ในครั งนี รวมไปถึงการใช้เครื อง
บันทึกการเก็บเงินมีประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เนืองจากเป็ นสิ นค้าสําหรับผูท้ ีต้องการเพือใช้งานในการ
ค้าขาย ทําให้มีผู ้ใช้งานเฉพาะกลุ่มทีมีการเปิ ดกิจการร้านค้าเป็ นของตัวเอง หรื อใช้ภายในองค์กร
เพื อให้ แ น่ ใ จถึ ง ความแตกต่ า งในการให้บ ริ ก ารสิ น ค้า ในประเภทเดี ย วกัน จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษทั องค์กรทีมี การขายผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าทีมีลกั ษณะเดี ย วกัน เพือทราบถึ ง
จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อดีขอ้ เสี ย ของแต่ละองค์กร เพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรือง
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่ อความพึงพอใจในการซือเครืองบันทึก
การเก็บเงินของบริษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุงเทพมหานคร
คําชี แจง แบบสอบถามนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
เพือใช้ประกอบการศึกษาและจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระ เพือเป็ นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
แบบสอบถามชุ ดนีแบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที 2 แบบสอบถามปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื อเครื อง
บันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที 3 ระดับความพึงพอใจในการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ.
เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที 4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซือสิ นค้า
กรุ ณาเติมเครื องหมาย  หรื อเลือกคําตอบในช่องทีตรงกับความคิดเห็นและความเป็ นจริ งของท่าน
มากทีสุ ด โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและโปรดตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านัน ความคิดเห็น
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างสู ง ผูศ้ ึกษาจึงขอความร่ วมมือและขอบคุณอย่างสู ง
_____________________________________________________________________________
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ประกอบการร้ านค้ า
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) < 20-30 ปี
( ) 41-50 ปี

( ) 31-40 ปี
( ) 51- >60 ปี
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3. ระดับการศึกษา

( ) ตํากว่ามัธยมศึกษา
( ) อนุปริ ญญา , ปวส.
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี

( ) มัธยมศึกษา , ปวช.
( ) ปริ ญญาตรี

4. สถานทีตังของกิจการ

( ) กรุ งเทพมหานคร

( ) จังหวัดอืนๆ (โปรดระบุ).................

( ) ใช้ในองค์กร

( ) ประกอบการขายเพือการพาณิ ชย์

5. รู ปแบบในการใช้ งาน

6. ประเภทนิติบุคคล

7. ลักษณะธุรกิจกิจการ

( ) เจ้าของคนเดียว
( ) บริ ษทั จํากัด

( ) ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
( ) บริ ษทั มหาชน

( ) ธุรกิจบริ การ
( ) ธุรกิจอุตสาหกรรม

( ) ธุ รกิจพาณิ ชยกรรม
( ) อืนๆ (โปรดระบุ)..............

( ) ตํากว่าหรื อเท่ากับ 3 ปี
( ) 7-9 ปี

( ) 4-6 ปี
( ) มากกว่า 9 ปี

( ) 1-10 คน
( ) 21-30 คน

( ) 11-20 คน
( ) มากกว่า 30 คน

8. ระยะเวลาดําเนินกิจการ

9. จํานวนพนักงาน/ลูกจ้ าง

10. ระดับรายได้ ของกิจการต่ อเดือน
( ) ตํากว่า 50,000-300,000 บาท
( ) 600,001-900,000 บาท

( ) 300,001-600,000 บาท
( ) 900,000 บาทขึนไป
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ส่ วนที 2 แบบสอบถามปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมในการเลือกซือเครื องบันทึก
การเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุงเทพมหานคร
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ ง ใน 5 ช่อง ทีตรงกับความเป็ น
จริ งของท่านมากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้อความนันส่ งผลต่อการเลือกซือของท่านมากทีสุ ด
ข้อความนันส่ งผลต่อการเลือกซือของท่านมาก
ข้อความนันส่ งผลต่อการเลือกซือของท่านปานกลาง
ข้อความนันส่ งผลต่อการเลือกซือของท่านน้อย
ข้อความนันส่ งผลต่อการเลือกซือของท่านน้อยทีสุ ด

ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการเลือกซือ
เครืองบันทึกการเก็บเงิน
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ชือเสี ยงยีห้อของสิ นค้า
2. ความมันใจในคุณภาพของสิ นค้า
3. ความแข็งแรง ทนทาน
4. ออกใบกํากับภาษีอย่างย่อ
5. สามารถต่ออุปกรณ์เสริ มได้
(เช่น สแกนเนอร์ ,ปริ นเตอร์ )
ด้ านราคา
6. ความคุม้ ค่าเมือเทียบกับสิ นค้า
7. ราคาของอุปกรณ์สินเปลือง (ม้วนกระดาษ)
8. ราคาเมือเทียบกับคุณภาพการให้บริ การ
9. ราคาขายต่อ
10. ค่าซ่อมหลังหมดรับประกัน
ด้ านการจัดจําหน่ าย
11. สถานทีจัดจําหน่ายใกล้ทีพักอาศัย
12. เดินทางสะดวกสบาย

มากทีสุ ด มาก

ปาน
กลาง

น้ อย น้ อยทีสุ ด
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13. สถานทีตังร้านโดดเด่น สะดุดตา
14. บริ การส่ งสิ นค้านอกสถานที (บ้าน,ร้านค้า,ฯลฯ)
15. บริ การผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์,อินเตอร์ เน็ต)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
16. จัดโปรโมชันในการขาย
17. การให้ขอ้ มูลทางสื อโฆษณา,แผ่นพับ
18. ข้อมูล รายละเอียดการบริ การโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
19. สิ ทธิ พิเศษ ลูกค้าเก่า
20. บริ การจัดสาธิ ตสิ นค้าแก่ผทู ้ ีสนใจ
ด้ านบุคคล
21. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
22. ความชํานาญ ความถูกต้องในการให้บริ การ
23. ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
24. ความสุ ภาพ มีอธั ยาศัยทีดี
25. การตัดสิ นใจการแก้ปัญหาให้ผรู ้ ับบริ การ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
26. ภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษทั ผูข้ าย
27. การตกแต่งสถานทีจัดจําหน่าย
28. ความสะอาดเป็ นระเบียบของสถานที
29. ความพร้อมของเครื องมือ เครื องใช้เพือบริ การลูกค้า
30. สิ งอํานวยความสะดวก
ด้ านกระบวนการ
31. ความรวดเร็ วในการจัดส่ ง
32. ความรวดเร็ วในการติดตัง
33. ความรวดเร็ วในการใช้งาน
34. ความถูกต้องของข้อมูลในการสรุ ปยอด
35. การบริ การหลังการขาย
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ส่ วนที 3 ระดับความพึงพอใจในการเลือกซือเครืองบันทึกการเก็บเงินของบริษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ ง ใน 5 ช่อง ทีตรงกับความพึง
พอใจของท่านมากทีสุ ด โดย 5 = มากทีสุ ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีสุ ด

คําถาม
ทัศนคติ
1. ตรงตามวัตถุประสงค์ในการซื อ
2. ระบบง่ายต่อการใช้งาน
3. ใส่ ใจต่อรายละเอียดความต้องการของผูซ้ ื อ
4. ความคุม้ ค่าเทียบกับความต้องการใช้งาน
5. แก้ปัญหา อุปสรรคทีเกิดขึนได้
สภาพแวดล้อมภายนอก
6. คนใกล้ชิดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
7. กระแสสังคมทีเกิดขึน
8. มาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชื อถือ
9. ชืนชอบตราสิ นค้าส่ วนตัว
10. ภาพลักษณ์ทีดีขึนของผูซ้ ื อ
ความสะดวกสบาย
11. ส่ งมอบตามเวลาทีนัดหมาย
12. บรรจุภณั ฑ์ในสภาพสมบูรณ์
13. พกพาหรื อเคลือนย้ายสะดวก
14. ดูแลการขนย้าย ติดตัง สอนวิธีการใช้งาน
15. มาตรฐานเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อืน

มากทีสุ ด มาก
(5)
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย น้ อยทีสุ ด
(2)
(1)
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ส่ วนที 4 พฤติกรรมการเลือกซือเครืองบันทึกการเก็บเงิน
คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความทีตรงกับตัวท่าน
1. ท่านซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินโดยชําระเงินแบบใด
( ) ชําระแบบเงินสด
( ) ชําระผ่านบัตรเครดิต
2. ท่านซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินยีห้อใด
( ) โปรแกรม MASS SHOP
( ) SAM4S
( ) โปรแกรม MASS POST
( ) อืนๆ (โปรดระบุ)..............

( ) ชําระแบบเงินผ่อน

( ) SHARP

3. ท่านซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินไปใช้งานเพราะเหตุใด
( ) สะดวก รวดเร็ วในการทํางาน
( ) ตรวจสอบยอดสิ นค้าในสต็อก
( ) ควบคุมรายรับ-จ่าย ยอดขายสิ นค้า ( ) ป้ องกันความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
4. แหล่งข้อมูลใดทีท่านใช้ประกอบการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินมากทีสุ ด
( ) บุคคลทีท่านเชือถือ
( ) สื อสิ งพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ
( ) พนักงานขาย
( ) อินเตอร์เน็ต
5. ปั จจัยใดทีท่านใช้ประกอบการเลือกซือเครื องบันทึกการเก็บเงินมากทีสุ ด
( ) ผลิตภัณฑ์สินค้า
( ) ราคา ส่ วนลด ของแถม
( ) ร้านค้า/ผูจ้ ดั จําหน่าย
( ) บริ การหลังการขาย
( ) อืนๆ (โปรดระบุ)..............

____________________________________
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ประวัติผ้วู จิ ยั
ชื อ-สกุล
ทีอยู่
สถานทีทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554

นายสุ เมธ พงษ์เภตรา
314/99 ซอยประชาอุทิศ 127 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กรุ งเทพมหานคร 10140
บริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด 314/3 ซอยประชาอุทิศ 127
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร 10140

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต (ดนตรี )
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา นครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

