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The objective of this research was to investigate the effects of the extended
marketing mix on consumers’ decision-making process in purchase of monk offering sets in
the area of Bangkok Noi District, Bangkok.
The data required for the conduct of this research was collected from consumers
with prior purchase experience through the administration of survey questionnaires as
distributed to the stores located in Bangkok Noi District. The data was statistically analyzed
using frequency, percentage, mean, standard deviation, The findings indicated that price had
the most significant effect on consumer purchasing behavior, followed by product (quality of
offering sets) and place (distribution channels) respectively. The results can contribute
substantially to the improvement of strategy formulations for monk offering business so as to
exactly meet the needs of consumers.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ประชากรไทยรอยละ 94 นับถือ
ศาสนาพุทธ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 2552 : 1) และมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาจึง
ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา ในวาระโอกาสสําคัญทางพุทธศาสนามีการทําพิธีทางศาสนา และ
ในพิธีการมักมีการทําบุญตักบาตร สังฆทานถวายแกพระภิกษุสงฆ ซึ่งการทําบุญตักบาตร ถวาย
สังฆทานเปนพิธีกรรมที่สืบทอดมายาวนานตั้งแตสมัยพุทธกาล (พระครูปภากร 2551 : 2) มาทําให
พุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสเขารวมพิธีทางพุทธศาสนาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป อันเปนการหนาที่
ของพุทธศาสนิกชนในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูตอไป
สังฆทานเปนวิธีการทําบุญอยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชนซึ่งเปนพิธีกรรมที่สืบทอดกัน
มายาวนานตั้งแตสมัยพุทธกาล คือ ในชวงตนพุทธกาลพระนางมหาปชาบดี ซึ่งเปนพระแมนา ทรง
ตองการถวายผาจีวรแกพระพุทธองค แตพระพุทธองคทรงแนะนําใหพระนางถวายแกสงฆ โดยทรง
ใหอรรถาธิบายวา เมื่อถวายแกสงฆ ยอมจะมีอานิสงสมากกวาถวายแกพระองคเปนการเฉพาะ พระ
นางมหาปชาบดีโคตรมีทรงอนุวัตตามพุทธดํารัสนั้น ตั้งแตนั้นมา ชาวพุทธจึงถือกันวา การถวาย
สังฆทาน เปนมหาทานที่ทําใหมีอานิสงสมากเพราะเปนการถวายทานที่ไมยึดติดเฉพาะเจาะจงตัว
บุคคลซึ่งแสดงถึงความเมตตากวางขวาง ซึ่งจะเปนผลทําให ไดบุญมาก (พระครูปภากร 2551 : 3)
กิจกรรมที่สําคัญทางพุทธศาสนามีตอเนื่องตลอดทั้งป เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา รวมถึงวันพระอีกดวย กิจกรรมทางประเพณีไทย
ตาง ๆ เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ ขึ้นบานใหม ตั้งศาลเจาที่ เปนตน กิจกรรมเหลานี้ลวนมี
พิธีทางพุทธศาสนาในพิธีเสมอ ในการทําพิธีทางศาสนาไดมีการถวายสังฆทานแกพระภิกษุสงฆ ใน
การเขารวมพิธีทางพุทธศาสนาตองมีการเตรียมการ ขาวของเครื่องใชในการทําพิธี ซึ่งมีมากมาย
หลายอยาง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ในสังคมเมือง ผูคนตางมีภาระในการดําเนินชีวิตประจําวันอยาง
มากทําใหมีเวลาวางนอยลง การใชชีวิตประจําวันจะดําเนินอยางเรงรีบ ดังนั้นดวยสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน จึงมีผูประกอบการทางดานธุรกิจสังฆภัณฑจัดทําสังฆทาน
สําเร็จรูปจําหนาย โดยปรับปรุงรูปแบบของสังฆทานสําเร็จรูปใหดูสวยงาม ดึงดูดใจ และสะดวกใน
การเลือกซื้อ
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จากการวิจัยของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดศึกษาเรื่อง ความนิยมซื้อ สินคา
สังฆทานเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา พบวาแนวโนมความตองการสังฆทานสําเร็จรูปมีอยาง
ตอเนื่องเพราะคนไทยมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์ และการทําบุญ ตลอดจนมีวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาอยู ต ลอดป ทํ า ให ผู ป ระกอบการทั้ ง รายเล็ ก รายใหญ ต า งพยายามแข ง ขั น กั น ผลิ ต สิ น ค า
สังฆทานสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยสะทอนใหเห็นในรูปแบบของ
สินคาสังฆทานที่มีหลากหลายชนิด ซึ่งปจจุบันมีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความแตกตางเพื่อ
ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู บ ริ โ ภคให ซื้ อ หากลั บ ไปกราบไหว สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ต นเองเคารพนั บ ถื อ
(ศูนยวิจัยกสิกร 2551 : 1)
ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยที่ สํ าคั ญ ของสั ง ฆทานสํ า เร็ จ รูป ที่ เ คยเป น ช อ งทางหลัก คื อ
รานคาปลีกจําหนายสังฆทานที่ตั้งอยูในบริเวณทําเลใกลวัดหรือตลาด แตในปจจุบันความตองการ
ของผูบริโภคไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนิยมเลือกซื้อสินคาสังฆทานไปถวายพระสงฆจากกลุม
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศ ไดแก ซุปเปอรมาเก็ต ดิสเคานสโตร และหางสรรพสินคา
มากกวารานคาปลีกจําหนายสังฆทานเพราะความสะดวกและราคาที่ถูกกวา สงผลตอยอดขายของ
ธุรกิจรานคาปลีกจําหนายสินคาสังฆทานลดลงอยางมาก จากการสํารวจ พบวาสินคาสังฆทาน
ในชวงเทศกาลเขาพรรษาเติบโตขึ้น 10-15% ทุกปอยางตอเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําใหคน
ไทยนิยมเขาวัดทําบุญหาที่พึ่งทางใจมากยิ่งขึ้นในประกอบกับทางหางคาปลีกตางชาติไดจัดกิจกรรม
สงเสริ มการขายอย า งตอเนื่อง ในชว งวั น มาฆบูชาป 2550 สิน คาสัง ฆทานในซุปเปอร ม าเก็ ต มี
ยอดขาย ประมาณ 500 ลานบาท ในขณะที่รานคาปลีกจําหนายสังฆทาน พบวายอดขายของสินคา
สังฆทานในชวงเวลาเดียวกัน ยอดขายตกลงถึง 20-30% จากชองทางจําหนายซึ่งเคยเปนชองขาย
หลัก วันนี้ผูบริโภคหันมาเลือกซื้อสินคาสังฆทานจากชองทางขางตน มากกวาเพราะความสะดวก
และราคาที่ถูกกวา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2551 : 1)
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจการคาของประเทศไทยมีศักยภาพ
ทางดานการคา การลงทุน การศึกษา การทองเที่ยวและตลอดจนมีวัดเปนจํานวนมากมาย กรุงเทพฯ
มีวัดตั้งอยูถึง 432 แหง พระภิกษุ และสามเณรในเขตกรุงเทพ มีอยูรวมกันประมาณ 2,209 รูป
(สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 2551 : 1) ในขณะที่ เขตกรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู
จํานวน 6.83 ลานคน อัตราการนับถือศาสนาพุทธรอยละ 92.5 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน
26,909 บาท (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร 2552 : 1) เขตที่มีจํานวนวัดตั้งอยูมากที่สุดในกรุงเทพฯ
คือ เขตบางกอกนอย มีจํานวน 32 แหง ดังนั้น แสดงใหเห็นถึงความตองการสังฆทานสําเร็จรูปของ
ผูบริโภคในเขตบางกอกนอยจึงมีมาก กลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศหลายกลุมได
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เล็งเห็นแนวโนมการเจริญเติบโตของยอดขายสินคาสังฆทานสําเร็จรูป จึงสนใจเขามาลงทุนใน
ธุรกิจคาปลีกสังฆทานสําเร็จรูป ไดแก หางคารฟูร หางเทสโกโลตัส และบิ๊กซี สงผลตอยอดขายที่
ลดลงของรานคาปลีกรายยอยตาง ๆ รวมถึง ธุรกิจคาปลีกสังฆทานสําเร็จรูปก็เปนธุรกิจหนึ่งที่ไดรับ
ผลกระทบยอดขายลดลงอยางมาก ดังนั้นเพื่อใหรานคาปลีกสินคาสังฆทานสําเร็จรูปสามารถยืน
หยัดอยูรอดในสภาวะการแขงขันที่สูงเชนนี้ ผูประกอบการรายยอยจําเปนตองปรับปรุงกลยุทธใน
การดําเนินธุรกิจเพื่อใหสามารถแขงขันกับกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศได
ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมและสวนประสม
ทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป ของผู บ ริ โ ภคในเขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนแกผูประกอบการคาปลีกสินคาสังฆทานสําเร็จรูปนําไป
ประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดตอไป เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการของ
ผูบริโภคและการดําเนินกลยุทธของธุรกิจสังฆทานไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลกับการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ใน
ประเด็นดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ทางด า นประชากรศาสตร ข องผู บ ริ โ ภคในเขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบริ โภคที่ มีลัก ษณะทางประชากรศาสตรที่แ ตกตางกัน ไดแ ก เพศ อายุ อาชี พ
สถานภาพการสมรส และรายได สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปที่แตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ ม ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป ในเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
2. พื้นที่ที่ทําการวิจัย คือ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
3. ตัวแปรที่ทําการวิจัย คือ ตัวแปรดานประชากรศาสตรและตัวแปรทางดานสวนประสม
ทางการตลาด (7P)
4. ระยะเวลาที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ อยูในชวงเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2553
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร
เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
-

การเลือกซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูป

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
- ดานบุคลากร
- ลักษณะทางกายภาพ
- กระบวนการใหบริการ

พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล
ตอการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
สําหรั บการศึก ษาวิ จั ยครั้งนี้ กลุมประชากรที่ใช ในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่เ คยซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูปในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ในการหากลุมตัว อยา งในการวิจัย ครั้ง นี้ ผูวิจัย ทํา การกํา หนดขนาดตัว อยา งโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดตัวอยางเทากับ 394 ตัวอยาง
(ยุทธพงษ กัยวรรณ 2543 : 76) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชขนาดกลุม
ตั ว อย า งเท า กั บ 400 ตั ว อย า ง วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งเป น แบบโควตา โดยแจก
แบบสอบถามแกผูบริโภคเคยซื้อสังฆทานสําเร็จรูปในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ตาม
สถานที่จัดจําหนายสังฆทานสําเร็จรูป ในแขวงตางๆ ของเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ตาม
สัดสวนดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการกระจายแบบสอบถามในแขวงตางๆ ของเขตบางกอกนอย
แขวง
อรุณอมรินทร
ศิริราช
บานชางหลอ
บางขุนศรี
บางขุนนนท

จํานวนประชากร : คน

สัดสวนประชากร : %

23,099
20,678
40,529
39,924
10,487

17.15%
15.35%
30.08%
29.64%
7.78%

จํานวน
แบบสอบถาม : ชุด
69
61
120
119
31

ที่มา : ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, ขอมูลประชากร
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://203.155.220.118/inf/esp/populationhtm
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นิยามศัพท
สังฆทานสําเร็จรูป หมายถึง สิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ สําหรับชีวิตสมณะสงฆ หรือใชใน
การประกอบกิจกรรม ทางศาสนาพุทธ เชน ผาไตรจีวร เทียนพรรษา ธูป และถังสังฆทาน เปนตน
นํามาบรรจุรวมพรอมจําหนาย
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสังฆทาน ไดแก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม
ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ
ผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง บุ ค คลอายุ 18 ป ขึ้ น ไป ที่ เ คยซื้ อ สั ง ฆทานและมี อํ า นาจในการ
ตัดสินใจซื้อสังฆทานในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
พฤติ ก รรม หมายถึ ง การกระทํ า หรื อ อาการที่ แ สดงออกของจิ ต ใจทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเปนการกระทําเพื่อสนองความตองการของบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นสังเกต และใชเครื่องมือ
ทดสอบได

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การคนควาแบบอิสระเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือ กซื้ อสัง ฆทานสํา เร็ จ รู ปของผู บ ริโ ภคในเขตบางกอกน อย กรุง เทพมหานคร มี แ นวคิด และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
2. แนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค
3. ความรูที่เกี่ยวกับการทําพิธีการถวายสังฆทานในพุทธศาสนา
4. ความรูเกี่ยวกับเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
5. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด เปนกระบวนการกําหนดสวนประสมการตลาดในธุรกิจ
บริการ ลักษณะที่คลายคลึงกับธุรกิจอื่น ๆ ของตลาดโดยปกติประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี้
(ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541 : 81)
1. แยกแยะสิ่งที่นําเสนอออกเปนสวน ๆ หรือสวนประสมยอย
2. ประสานรวมสวนยอยเขาไปในสวนประสมการตลาด
สวนประสมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เมื่อนําไปใชกับองคกรธุรกิจหนึ่ง ๆ ก็จะตองมี
การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ อาทิ ตามปริมาณของอุปสงค ระยะเวลาที่ทําการเสนอบริการใด
ออกไป ดังนั้นกระบวนการสรางสวนประสมการตลาด ก็จะเปนการปรับเปลี่ยนปจจัยหรือ
องคประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปนที่
แนนอนวาองคประกอบของสวนประสมการตลาดแตละตัวอาจมีการซ้ําซอนกันอยูบาง เราจึงไม
สามารถที่จะทําการตัดสินใจใดโดยอาศัยองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเทานั้น นอกจากนั้น
องคประกอบหนึ่งใด ก็จะคงความสําคัญเพียงชวงเวลาหนึ่ง เทานั้น ดังนั้นกรอบรูปแบบที่กําลังจะ
อธิบายตอไป ชวยบริหารดานการตลาดใหสามารถกําหนดสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจบริการของตนเองได รายละเอียดของแตละองคประกอบมีดังนี้
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1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมได เชน บรรจุ
ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียง ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มี
มูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
1.1 พิจารณาความแตกตางทางดานการแขงขัน หมายถึงคุณสมบัติทางดาน
ผลิตภัณฑ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหนือกวาคูแขงขัน
1.1.1 ความแตกตางกันดานบริการ (Service Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันดานการบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน และลูกคาพึงพอใจ หรือผลิตภัณฑควบ ซึ่ง
ประกอบ ดวยการติดตั้ง การขนสง การฝกอบรมลูกคา บริการใหคําแนะนําลูกคา การซอมแซม
1.1.2 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนกิจกรรมการ
ออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ หรือบริษัท ใหแตกตางจากคูแขงขัน
1.1.3 ความแตกตางกันดานบุคลากร (Personnel Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรโดยการจางและฝกพนักงานที่ดีวาคูแขงขัน
1.1.4 ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ
1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน
พื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ คือ
ผลิตภัณฑหลัก (Core Component) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจาการซื้อสินคาโดยตรง
1.2.1 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Component) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพที่ผูบริโภคสามารถสัมผัส หรือรับรูได ซึ่งเปนสวนที่เสริมผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณ
1.2.2 ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง บริการที่ผูซื้อจะไดรับ
ควบคูไปกับการซื้อสินคา ประกอบดวย บริการกอน และหลังการขาย
1.2.3 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ
และเงื่อนไขที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับ และใชเปนขอตกลงเมื่อมีการซื้อสินคา
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ
ผูบริโภคผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น
ถาคุณคาสูงกวาราคาจะตัดสินใจซื้อ สําหรับนโยบาย และกลยุทธดานราคา (Price Policies and
Strategies) มีดังนี้
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2.1 นโยบายการใหสวนลด (Discount) สวนลด คือ สวนที่ลดใหจากราคาที่กําหนด
ไวในรายการเพื่อใหผูซื้อกระทําหนาที่ทางการตลาดบางอยางที่เปนประโยชนตอผูขาย
2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธการ
ตั้งราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคาของพอคาปลีกมากขึ้น ไดแก การตั้งราคาลอใจ การตั้งราคา
ในเทศกาลพิเศษ การขายแบบคิดดอกเบี้ยต่ํา และสัญญาการรับประกัน
2.3 นโยบายระดับราคา (The Level of Prices Policy) ผูผลิตกําหนดราคาของสินคา
จําแนกตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูผลิตอาจตั้งราคา ณ ระดับราคาที่
เทากัน ต่ํากวา หรือสูงกวาระดับราคาตลาด
2.4 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) หมายถึง การที่ผูผลิตคิดราคาสินคาชนิด
หนึ่งสําหรับผูซื้อทุกรายในราคาเดียวกัน ภายใตสถานการณที่เหมือนกัน นโยบายราคาเดียวสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแลวก็ตองยึดหลักการคิดราคาดังกลาว กับผูซื้อทุกรายเหมือนกัน
2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down) เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมที่กําหนด
ไว เนื่องจากราคาที่กําหนดไวไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการแขงขัน
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง
ซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคกรไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยใน
การกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑ
และกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของ กับ
การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ประกอบดวย การขนสง (Transportation) การ
เก็บรักษา (Storage) คลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงคลังคงเหลือ (Inventory
Management)
4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อ และ
ผูขายเพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย ใชสื่อเครื่องมือ
ในการติดตอมีหลายประเภทซึ่งอาจเลือกใชไดดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร
ผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด
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4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย
4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึง่
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคา การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ
4.3.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค
4.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูคนกลาง
4.3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงาน
4.4 การใหขาว และการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ
หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing or Direct Response Marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆที่นักการตลาดใชในการสงเสริม
ผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย
4.5.1 การขายทางโทรศัพท
4.5.2 การขายโดยใชจดหมายตรง
4.5.3 การขายโดยใชแคตตาลอก
การพัฒนาสวนประสมการตลาดทั้ง 4 อยาง ที่กลาวมานี้ มีสวนสัมพันธอยางใกลชิด
และขึ้นอยูแกกันและมีความสําคัญเทากัน นักการตลาดจะตองทําการตัดสินใจในองคประกอบทั้ง 4
อย า งพร อ มกั น ไป และต อ งคอยปรับ ปรุง สว นประสม 4 อยา งนี้ อยู เ สมอ เพื่ อใหส อดคล อ งกั บ
สภาวการณทางการตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อที่จะทําใหลูกคาไดรับความพอใจ
มากที่สุด นั่นคือนําผลิตภัณฑที่เหมาะสมออกจําหนายในชองทางการจําหนายที่เหมาะสม โดยใช
วิธีการสงเสริมการตลาดที่ดี และจําหนายในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมที่สุด นอกจากสว น
ประสมทางการตลาด 4 ตัวแรกที่กลาวมาแลวนั้น ในโลกธุรกิจปจจุบันไดมีการเพิ่มสวนประสมทาง
การตลาดเพิ่มอีก 3 ตัวเปน 7 P เพื่อใหสามารตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น คือ
5. ดานบุคคล (People) บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจาก
จะทําหนาที่ผลิตบริการแลว ยังตองทําหนาที่ขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสราง
ความสัมพันธกับลูกคามีสวนจําเปนอยางมาก สําหรับการบริการดานการพัสดุ บทบาทของบุคลากร
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ไดแกการใหบริการแกผูมาติดตอ ดวยความรวดเร็ว มีความถูกตอง และทันเวลา ตอความตองการ
ของผูรับบริการ
6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีธุรกิจบริการจํานวนไมมากนัก ที่
นําลักษณะทางกายภาพเขามาใชในการกําหนด กลยุทธการตลาด แมวาลักษณะทางกายภาพจะเปน
สวนประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผูใชบริการ สําหรับการบริการดานพัสดุลักษณะ
ทางกายภาพคอนขางจะมีรายละเอียดมาก เชน ดานอุปกรณในการอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย เครื่องถายเอกสาร อุปกรณสํานักงานที่จําเปนที่
จะบริการใหแกผูมาติดตอใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว
7. ดานกระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบบริการ
มีความสําคัญเชนเดียวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็
ไมสามารถแกปญหาลูกคาไดทั้งหมด เชนการเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการ จะครอบคลุมถึง
นโยบายและกระบวนการที่นํามาใชสําหรับการบริการดานพัสดุ สวนใหญจะเปนกระบวนการที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการ ความสะดวกในการใหบริการแกพนักงาน เชน การบริการดาน
การจัดซื้อจัดหา การเบิกพัสดุ การจายพัสดุ ความเสมอภาคในการบริการ การแจงขอมูลพัสดุ ฯลฯ
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งการที่หนวยธุรกิจจะเลือกวาจะใหน้ําหนักกับสวนประสมทางการตลาด
ตัวใดมากกวากันในการทํากิจกรรมทางการตลาดนั้นตองเกิดจากการมีความรูและความเขาใจใน
พฤติกรรมของผูบริโภคกอนแลวจึงกําหนดกลยุทธในสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย ตอไป
สรุป แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หากผูประกอบการเขาใจเรื่องสวนประสมทาง
การตลาดสามารถนํ า มาพั ฒ นากลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางไดตรงจุดเปนประโยชนในการประกอบธุรกิจตอไป
แนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 6) ไดใหคําจํากัดความของพฤติกรรม
ผูบริโภควา เปนกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลกระทําเมื่อไดรับบริโภคหรือสินคาบริการ รวมไปถึงการ
ขจัดสินคาหรือบริการหลังการบริโภคดวย
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ธงชัย สันติวงศ (2531 : 50) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการ
วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลเหนือผูบริโภค ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการซึ่งโดยการเขาใจถึงสาเหตุตางๆ ที่มีผลในการจูงใจหรือการตัดสินใจของผูบริโภคเองที่จะทํา
ใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคได
อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 11)ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการ
กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและ
บริ ก ารทั้ ง หลายรวมถึ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง มี ม าอยู ก อ นแล ว และเป น สิ่ ง ที่ มี ส ว นในการ
กําหนดใหเกิดการกระทําดังกลาว
จากความหมายพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค ที่ ก ล า วมาข า งต น ผู วิ จั ย สรุ ป ได ว า พฤติ ก รรม
ผูบริโภค หมายถึง ผลสะทอนจากการตัดสินใจของลูกคาที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา
หรือบริการ โดยเกิดจากสิ่งกระตุนทางการตลาด ถูกปอนเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่
เปรียบเสมือนกลองดํา ผานกระบวนการตัดสินใจในดานตางๆ ซึ่งแสดงเปนลักษณะพฤติกรรมการซื้อ
พฤติกรรมผูบริโภค
พิษณุ จงสถิตยวัฒนา (2548 : 54) ไดอธิบายไววาพฤติกรรมผูบริโภควา ประชากรไทย
ซื้อผลิตภัณฑและบริการจํานวนมากมาย การพยายามเรียนรูพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑและบริการ
เหลานี้ ตองวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ คือ
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย
2. ผูบริโภคซื้ออะไร
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร
ปณิศา ลัญชานนท (2548 : 96) ไดอธิบายไววาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภควา โมเดล
พฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตน
จากการที่เกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ หรือการตัดสินใจ
ซื้อของผูซื้อ
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จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวจึงทําใหเกิดการ
ตอบสนอง โมเดลนี้จึงอาจเรียกวาทฤษฎี เอส อาร (S - R Theory)โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้
1. สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย และภายนอกรางกายซึ่งนักการตลาด
จะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือ
วาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจใหซื้อดานเหตุผล หรือดานจิตวิทยาหรือ
อารมณก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุมและตอง
จัดใหมีขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับสวนประสมการตลาด ประกอบดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ
กระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.1.2 สิ่ ง กระตุ น ด า นราคา เช น การกํ า หนดราคาสิ น ค า ให เ หมาะสมกั บ
ผลิตภัณฑหรือลอใจกลุมเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑให
ทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ซึ่งถือเปนการกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาอยางสม่ําเสมอ การ
ใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม และการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไป เพื่อกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.2 สิ่ง กระตุ น อื่น ๆ เปน สิ่ง กระตุน ความตองการซื้อของผู บริโภคที่อยูภ ายนอก
องคกรซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
กฎหมายและการเมือง วัฒนธรรม
2. กลองดําหรือความรูสึก นึก คิดของผูซื้อ ความรูสึกนึก คิด ของผูซื้อเปรียบเสมือน
กลองดํา (black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจ
ของผูซื้อ ดังนี้
2.1 ลักษณะของผูซื้อ ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยดานสถานการณ ปจจัยดานเทคโนโลยี ซึ่งรายละเอียดในแตละลักษณะไดกลาวถึงตอไปใน
หัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
2.2 กระบวนการตัด สินใจซื้อของผูซื้อ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหา
ขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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3. การตอบสนองของผูซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ ผูบริโภคจะมี
การตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา ผูบริโภคมีทางเลือกคือ
นมสดกลอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน
3.2 การเลือกตราสินคา เชน ถาผูบริโภคเลือกซื้อนมสดกลองจะเลือกยี่หอใดเชน
โฟรโมสต หนองโพ มะลิ เปนตน
3.3 การเลือกผูขาย เชน ผูบริโภคจะเลือกซื้อจากหางสรรพสินคาใดหรือรานคาใด
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา กลางวัน หรือเย็นในการ
ซื้อนมสดกลอง
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหนึ่งกลอง ครึ่งโหลหรือ
หนึ่งโหล
คอตเลอร (2006 : 174) อธิบายตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค วามูลเหตุจูงใจที่
ทํา ใหเ กิดการตัด สินใจซื้ อ มี จุดเริ่มตน ที่ผูซื้อไดรับสิ่งกระตุ นเข าสูความนึก คิดทํ าใหเ กิ ดความ
ตองการผูซื้อจะแสวงหาสินคาและบริการใดมาตอบสนองความตองการขึ้นอยูกับลักษณะของผูซื้อ
และกระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ซื้ อ ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยคื อ ทํ า การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดของตัวแบบดังกลาวไดดังนี้
1. สิ่งกระตุน สิ่งกระตุนอาจเกิดเองจากภายในรางกายและสิ่งกระตุนจากภายนอกซึ่ง
ผูผลิตหรือผูขายสินคา จะตองในใจและจัดการเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคาโดยถือ
เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อ ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและดานจิตวิทยาก็ได สิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนการตลาด เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุมและตองใหมี
ขึ้น ประกอบดวยสิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนดานราคา สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการ
จําหนายและสิ่งกระตุนดานการสงเสริมการขาย
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ เปนสิ่งซึ่งอยูภายนอกธุรกิจผูผลิตหรือผูขายมิอาจควบคุมได
ประกอบด ว ยสิ่ ง กระตุน ทางเศรษฐกิจ สิ่ง กระตุ น ทางเทคโนโลยี สิ่ง กระตุ น ทางกฎหมายและ
การเมือง และสิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม
2. ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรมปจจัย
ดานสังคม ปจจัยดานสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา
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2.1 ปจ จั ย ด า นวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมเป น เครื่ อ งผู ก พัน บุ ค คลในกลุ ม ไว ด ว ยกั น
บุคคลจะเรี ย นรู วั ฒนธรรมภายใตก ระบวนการทางสังคม วัฒ นธรรมจะเป น สิ่ งที่กํา หนดความ
ตองการและพฤติกรรมของบุคคลแบงออกเปน
2.1.1 วัฒนธรรม เปนสิ่งที่กําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของ
บุคคล
2.2.2 วัฒนธรรมกลุมยอยหรือขนบธรรมเนียมมีรากฐานจากเชื้อชาติ ศาสนา สี
ผิว พื้นที่ภูมิศาสตรที่แตกตาง ทําใหวัฒนธรรมยอยแตละกลุมมีพฤติกรรมการซื้อและบริโภคสินคา
ที่แตกตางกัน
2.2.3 ชั้นของสังคม เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเปนกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันจากระดับสูงไประดับต่ําสิ่งที่นํามาใชแบงชั้นของสังคม คือ อาชีพ ฐานะ รายได ชาติ
กําเนิด ตําแหนงหนาที่ บุคลิกลักษณะบุคคล การศึกษา ชั้นของสังคมจะเปนแนวทางในการแบง
สวนตลาดและกําหนดตลาด เปาหมายกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ รวมทั้งจัดสวนผสมทางการตลาด
ใหสามารถสนองความตองการไดถูกตอง
2.2 ป จ จั ย ด า นสั ง คม เป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในชี วิ ต ประจํ า วั น และมี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบไปดวยกลุมอางอิง เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยคือ กลุมปฐม
ภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน และกลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม
เพื่อนรวมอาชีพ และรวมสถาบัน บุคคลตางๆ ในสังคม กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม
ทางดา นการเลื อ กพฤติก รรมและการดํ า เนิ น ชี วิ ต รวมทั้ งทั ศ นคติ แ ละแนวความคิ ด ของบุค คล
เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม
2.3 ปจจัยดานสวนบุคคล ประกอบไปดวย
2.3.1 เพศ หญิง ชายจะมีความตองการและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตางกัน
2.3.2 อายุ อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน
2.3.3 รายได รายไดของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ
ซึ่งผูผลิตหรือผูขายตองคํานึงถึงแนวโนมของเศรษฐกิจ และรายไดของบุคคล อันจะนําไปสูการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ราคาชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการขาย
2.3.4 อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
ของสินคาบริการที่แตกตางกัน
2.3.5 การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมักมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมีคุณภาพดี
มากกวาผูมีการศึกษาต่ํา
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2.3.6 รูปแบบการดํารงชีวิต แบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรมชั้นของสังคม
และกลุมอาชีพของแตละบุคคล เชน คนที่ชอบเที่ยวกลางคืน จะบริโภคสินคาตางจากคนที่สมถะ
2.4 ปจจัยดานจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากกระบวนการทาง
จิตวิทยา ประกอบดวยการจูงใจ การรับรู การเรียนรู ทัศนคติและบุคลิกภาพ ดังนี้
2.4.1 การจู ง ใจ เป น วิ ธี ก ารที่ จ ะชั ก นํ า พฤติ ก รรมของบุ ค คลให ป ฏิ บั ติ ต าม
วัตถุประสงค พฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ หรือสิ่งกระตุน การจูงใจมีวัตถุประสงคเพื่อ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ โดยอาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุนการตลาดการที่จะจัดสิ่ง
กระตุนอยางไรนั้นจําเปนตองศึกษาความตองการของมนุษย
2.4.2 การรับรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากประสบการณของ
บุคคล การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน และจะเกิดการตอบสนอง สิ่งกระตุน
นั้นซึ่งการโฆษณาซ้ําและซ้ําอีก ถือวาเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการเรียนรูและซื้อสินคา และใชสินคา
นั้นเปนประจํา เปนการตอบสนองของผูบริโภค
2.5 ทัศนคติ เปนตัวที่ทําใหเกิดการตอบสนองในระหวางบุคคลออกมาแตกตางกัน
ซึ่งหมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนไปในทิศทางที่
สม่ําเสมอทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ
และความเชื่อเปนพลังโดยตรงที่สงผลกระทบถึงการรับรูของผูบริโภค พฤติกรรมในการซื้อ และ
การรับรูของบุคคลโดยการเลือกกลั่นกรองเอาตัวกระตุนใดๆ ที่ขัดแยงกับทัศนคติที่มีอยูของบุคคล
นอกจากนี้ยังสามารถบิดเบือนการรับรูขาวสารและสงผลกระทบตอระดับความทรงจําของบุคคล
2.6 บุคลิกภาพ เปนโครงสรางทางจิตวิทยาที่มีความซับซอนเกี่ยวกับเรื่องของความ
เขาใจตนเองของบุคคล คุณลักษณะทาทางและบทบาท บุคลิกภาพหมายถึง ผลรวมของแบบแผน
ของคุณลักษณะของบุคคลแตละคนที่ใหมีลักษณะเฉพาะ
2.7 ความเข า ใจตนเอง เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ กํ า หนดพฤติ ก รรมของบุ ค คลได มี
นักจิตวิทยาบางคนไดแยกความแตกตางระหวางเขาใจตนเองที่แทจริง คือวิธีที่บุคคลเขาใจเกี่ยวกับ
ตนเอง และความเข าใจตนเองที่ เปน อุดมคติ คือ วิธีการที่บุคคลตองการใหตนเองถู ก มองหรือ
ปรารถนาใหตนเองเขาใจเกี่ยวกับคนในแบบใด ซึ่งทําใหนักการตลาดสามารถคาดไดวา อะไรคือ
เปาหมายของผูบริโภค
3. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อมี 5 ขั้นตอน คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล
3.1 การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3.2 การรับรูปญหา หรือการรับรูความจําเปน คือการที่ผูบริโภครับรูความจําเปน
และความตองการสินคาวาตองการสินคาใด
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3.3 การคนหาขอมูล คือ หลังจากรูวา ตองการสินคาใดแลวก็จะแสวงหาขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ
3.4 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาความสําคัญและ
ประโยชนที่ไดรับกอนตัดสินใจซื้อ ซึ่งตองใชเวลาในการประเมิน
การตัดสินใจซื้อ เมื่อผูบริโภคประเมินผลไดแลววาจะซื้อสินคาใดที่เหมาะสมกับ
ความตองการของตนมากที่สุด ก็จะปฏิบัติการซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากใชสินคาที่ซื้อ
ไปแลวผูบริโภคจะตรวจสอบผลการใช ถาพอใจก็จะบริโภคซ้ําอีก ซึ่งทําใหมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ครั้งตอไป แตถาไมพอใจก็จะไมบริโภคสินคานั้นอีกตอไปเชนกัน
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา
หรือวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งนี้เปนบุคคล กลุม หรือ องคการ
เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ ซึ่งการเขาใจถึงภาวะดังกลาว จะชวยใหสามารถกําหนด
กลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ
เสรีรัตน และคณะ 2541 : 80)
คอตเลอร (1997 : 172)ไดใหแนวในการศึกษาตลาดใหม โดยใช 6Ws และ 1H กับ
7Os เปนคําถามเพื่อใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อคนหาคําตอบ
6 Ws และ 1H
ใครอยูในตลาดเปาหมาย (who)
ผูบริโภคซื้ออะไร (what)
ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (why)
ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (who)
ผูบริโภคซื้อเมื่อไหร (when)
ผูบริโภคซื้อที่ไหน (when)
ผูบริโภคซื้ออยางไร (how)

7Os
ลักษณะกลุมเปาหมาย (occupant)
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (object)
วัตถุประสงคในการซื้อ (objective)
กลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อ(organizations)
โอกาสในการซื้อ (occasion)
ชองทางหรือแหลงที่ซื้อ (outlet)
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (operation)

ที่มา : Kotler Philip. Marketing Management. th Ed. (New Jersey : Prentice-Hall, ), 172
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 80) ไดแสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โดย
การใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งการใชกลยุทธ
การตลาดใหสอดคลองกับคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธการตลาด 4P’s ประกอบดวย
1. ใครอยูในตลาด ลักษณะกลุมเปาหมายทางดาน
เปาหมาย (who?) 1. ประชากรศาสตร
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด
2. ภูมิศาสตร
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด
3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห
ทีเหมาะสมและสามารถสนองความ
4. พฤติกรรมศาสตร
พึงพอใจของกลุมเปาหมายได
2. ผูบริโภคซื้ออะไร สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ
กลยุทธดานผลิตภัณฑ
(what?)
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจาก
ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ คือ ตองการคุณสมบัติ 1. ผลิตภัณฑหลัก
หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ 2. รูปลักษณผลิตภัณฑ
และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง 3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความแตกตาง
กลยุทธที่ใชมาก คือ
3. ทําไมผูบริโภค
วัตถุประสงคในการซื้อ
จึงซื้อ (why?)
ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ
ตองการของเขาดานรางกายและ 2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด
ประกอบดวย กลยุทธการ
ดานจิตวิทยาซึง่ ตองศึกษาถึงปจจัย
โฆษณา การขายโดยใช
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
พนักงาน การสงเสริม
คือ
1. ปจจัยภายในหรือจิตวิทยา
การขาย การใหขาว การ
2. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล
3. กลยุทธดานราคา
4. กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย
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ตารางที่ 3 (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
4. ใครมีสวนรวม
บทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซือ้ ประกอบดวย
(who?)
1. ผูริเริ่ม
2. ผูมีอิทธิพล
3. ผูตัดสินใจซื้อ
4. ผูซื้อ
5. ผูใช
5. ผูบริโภคซื้อ
โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือนใด
เมื่อไหร
ของป หรือชวงฤดูกาลใดของป
(when?)
ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาล
วันสําคัญตาง ๆ
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน ชองทางหรือแหลง ที่ผูบริโภคไป
(where?)
ทําการซื้อเชนหางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา
7. ผูบริโภคซื้อยางไร ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(How?)
1. การรับรูปญหา
2. การคนหาขอมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. ตัดสินใจซือ้
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
การโฆษณา และ (หรือ) กลยุทธ
การสงเสริมการตลาดโดยใชกลุม
อิทธิพล

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด เชน ทําการ
สงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย
โดยการพิจารณาวาจะผานคนกลาง
อยางไร
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด ประกอบดวย
การโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย
การใหขาว และการประชาสัมพันธ
การตลาดทางตรง

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและ
ไซเท็กซ, 2541), 80-84.
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Schiffman, Leon G., and Kanuk L. Lazar (1994 : 80) ใหความหมายวา พฤติกรรม
ผูบริโภคชวยใหการออกแบบกลยุทธทางดานการตลาด และการนํากลยุทธทางการตลาดมาใชอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความรูที่ไดจากประสบการณและการวิจัยตลาดชวยในการพัฒนาภาพพจน
ตรายี่หอ และชวยในการออกแบบกลยุทธการกําหนดตําแหนงทางการตลาดไดเหมาะสมยิ่งขึ้น การ
เขาใจผูบริโภคยังชวยในการกําหนดกลยุทธการบริการใหสามารถเรียกลูกคาคืนจากคูแขงได การรู
สิ่งจูงใจและความตองการของผูบริโภคยังชวยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
อีกดวย
คอตเลอร (2006 : 129) ไดกลาววา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาตลอดเวลา กิจการ
ขนาดใหญสวนมากจะทําการคนหาหรือวิจัยการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางละเอียดเพื่อตอบ
คําถามใหไดวา ผูบริโภคซื้ออะไร ผูบริโภคซื้อที่ไหน ผูบริโภคซื้อเทาไหรและซื้ออยางไร ผูบริโภค
ซื้อเมื่อใด และผูบริโภคซื้อทําไม นักการตลาดสามารถศึกษาวาแทจริงแลว ผูบริโภคซื้ออะไร ซื้อที่
ไหน และซื้อเทาไหร ซึ่งการศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค หรือ กลองดําเปนภาระหนัก
ของนักการตลาด คําตอบเหลานี้จะซอนอยูในความคิดของผูบริโภคอยางมิดชิด จุดเริ่มตนเพื่อให
เขาใจพฤติกรรมของผูบริโภค คือ แบบจําลองสิ่งกระตุน-การตอบสนองของพฤติกรรมผูบริโภค
(Stimulus-Response Model) ดังภาพที่ 2
สิ่งกระตุนทางการตลาด
และสิ่งกระตุน อื่นๆ
สิ่งกระตุน
สิ่งกระตุน
ทางการตลาด อื่นๆ
เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี
ราคา
การเมือง
การจัด
วัฒนธรรม
จําหนาย
การสงเสริม
การตลาด

กลองดําของผูบริโภค

ลักษณะ
ของผูซื้อ

กระบวนการ
ตัดสินใจ
ของ
ผูซื้อ

การตัดสินใจ
ของผูซื้อ
การเลือก
ผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผู
จําหนาย
เวลาที่ทําการซื้อ
ปริมาณการซื้อ

ภาพที่ 2 แบบจําลองพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค
ที่มา : Philip Kotler, Marketing Management (New Jersey : Prentice Hall, 2006), 129.

21
ทฤษฎีสิ่งกระตุน-การตอบสนอง (Stimulus-Response Model: S-R Theory) เกี่ยวของ
กับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “กลองดํา” โดยเริ่มตนจากสิ่งกระตุน
ทางการตลาดที่นักการตลาดพยายามผลักดันเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค โดยมุงหวังที่จะ
ไดรับการตอบสนองของผูบริโภค นั่นคือ การตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ สิ่งกระตุน (Stimuli)
สมารถแบงออกได 2 ประเภท (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 : 41) ดังนี้
1. สิ่ ง กระตุ น ทางการตลาด (Marketing Stimuli) ประกอบด ว ย ส ว นประสมทาง
การตลาด ไดแก สินคาและบริการ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดนักการตลาดตอง
ออกแบบและพัฒนาเพื่อกระตุนและจูงใจผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสิ่งกระตุนทางการ
ตลาดนี้ นักการตลาดสามารถควบคุมได โดยการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดตองคํานึงถึงความ
ตองการของผูบริโภคมากที่สุด ดวยการนําเสนอสิ่งที่ตรงกับความชอบ ลักษณะและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคกลุมเปาหมาย
2. สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimuli) ประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่ไม
สามารถควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และวัฒนธรรม สิ่ง
กระตุนอื่นๆ นี้เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภควา จะซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้ออยางไร ซื้อเมื่อใด
ซื้อเทาไหร เชน ถาสภาพเศรษฐกิจไมดี ผูบริโภคมีรายไดนอย สินคาที่ซื้อมักจะเปนสินคาราคา
ประหยัด มีการลดราคา หรือถาเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ อินเตอรเน็ตเปนที่นิยม ผูบริโภคอาจนิยม
ซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกวา อี-คอมเมิรช เชน การจองหองพัก เปนตน
สรุป จากแนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา
พฤติกรรมการซื้อสังฆทานสําเร็จรูป หมายถึง ผลสะทอนจากการตัดสินใจของลูกคาที่เกี่ยวของกับ
การซื้อสังฆทานสําเร็จรูป โดยเกิดจากสิ่งกระตุนทางการตลาด ถูกปอนเขาสูความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภคที่เปรียบเสมือนกลองดํา ผานกระบวนการตัดสินใจในดานตางๆ ซึ่งแสดงเปนลักษณะ
พฤติกรรมการซื้อ ดังนี้
1. สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ หมายถึง ความคาดหวังของลูกคาที่ตองการไดสังฆทาน
สําเร็จรูป ไดแก รูปลักษณผลิตภัณฑ คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม รูปแบบ การบริการ และประโยชนที่
ไดรับ เปนตน
2. วัตถุประสงคในการซื้อ หมายถึง จุดมุงหมาย หรือเปาหมายในการซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูปของลูกคาเพื่อใหตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและดานจิตวิทยา
3. ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การซื้ อ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี บ ทบาทและมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เช น คนในครอบครั ว ญาติ ผู ใ หญ ที่ นั บ ถื อ เพื่ อ นหรื อ คนรู จั ก แนะนํ า ให ซื้ อ การ
ตัดสินใจดวยตัวเอง พนักงานขาย ผูบังคับบัญชา/ลูกนอง/เพื่อนรวมงาน และลูกคา เปนตน
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4. โอกาสในการซื้ อ หมายถึง ช วงเวลา หรือโอกาสในการที่ ลูก คา จะซื้อสั ง ฆทาน
สําเร็จรูป เชน โอกาสสําคัญทางพุทธศาสนา ทุกวันพระ เปนตน
5. ชองทางหรือแหลงที่ซื้อ หมายถึง สถานที่หรือแหลงที่ซื้อ เชน รานสังภัณฑใกลวัด
ซุปเปอรมารเก็ต ตางๆ เปนตน
ความรูเกี่ยวกับการทําสังฆทานในพุทธศาสนา
สังฆทานเปนวิธีการทําบุญอยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชนซึ่งเปนพิธีกรรมที่สืบทอดกัน
มายาวนานตั้งแตสมัยพุทธกาลคือ ในชวงตนพุทธกาลพระนางมหาปชาบดี ซึ่งเปนพระแมนา ทรง
ตองการถวายผาจีวรแกพระพุทธองค แตพระพุทธองคทรงแนะนําใหพระนางถวายแกสงฆ โดยทรง
ใหอรรถาธิบายวา เมื่อถวายแกสงฆ ยอมจะมีอานิสงสมากกวาถวายแกพระองคเปนการเฉพาะ พระ
นางมหาปชาบดีโคตรมีทรงอนุวัตตามพุทธดํารัสนั้น ตั้งแตนั้นมา ชาวพุทธจึงถือกันวา การถวาย
สังฆทาน เปนมหาทานที่ทําใหมีอานิสงสมากเพราะเปนการถวายทานที่ไมยึดติดเฉพาะเจาะจงตัว
บุคคลซึ่งแสดงถึงความเมตตากวางขวาง ซึ่งจะเปนผลทําให ไดบุญมาก การทําทานในปจจุบันมี
สถิติการถวายทานดวยสังฆทานสูงเปนอันดับสองรองจากการใสบาตร ถึงแมการใสบาตรจะเปน
การใหทานเชนเดียวกับสังฆทานและมีจุดมุงหมายเดียวกันคือเพื่ออุปถัมภพุทธศาสนาใหดํารงอยู
ตอไป แตการใสบาตรแตกตางไปจากการทําสังฆทานก็ตรงที่ปจจัยที่ใชในการใสบาตรแดพระสงฆ
เปนปจจัยที่พระใชในเวลาอันสั้นแตปจจัยในเครื่องสังฆทานเปนสิ่งที่พระสงฆจะใชไดนานกวา
สรุป สังฆทาน คือ การถวายสิ่งของแกหมูพระภิกษุสงฆ เปนการถวายกลาง ๆ ไม
จําเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใด เมื่อถวายใหแลวก็ ถือวาพระภิกษุสงฆทุกรูปมีสิทธิ์ใชสอยสิ่งของ
เหลานั้นตามสะดวก อาจจะมีเพียงตัวแทนสงฆเพียงรูปเดียวมารับประเคน ก็ถือวาเปนสังฆทาน
เหมือนกัน มีทานอีกรูปแบบหนึ่งที่คลาย ๆ สังฆทาน เปนทานที่มีอาณาเขตกวางขวางกวาคือ ทานที่
ใหแกหมูพวกที่ไมเฉพาะกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียก สาธารณทาน เปนทานที่ไมจํากัดเฉพาะใน
รั้ววัด เปนการใหที่ไมมีขอบเขต สังฆทานเปนสวนหนึ่งของสาธารณทานเชนนั้น
สวนการถวายทานที่ใหเฉพาะพระภิกษุสงฆรูปนั้นรูปนี้เรียก ปาฏิปุคคลิกทาน มี
อานิสงสนอยกวาทานสองประเภทขางตน เพราะเปนการจํากัดเฉพาะบุคคลวาตองเปนคนนั้นคนนี้
การใหทานแกสวนรวมยอมไดอานิสงสมากกวา คราวที่พระนางปชาบดีโคตมี พระแมนาของ
พระพุทธเจาปนฝายทอเปนจีวร แลวนําไปยอมตั้งใจถวายแดพระพุทธเจา แตพระพุทธเจาไมทรงรับ
ตรัสวาใหถวายแกสงฆคือหมูพระแทน พระนางเสียใจ แตเมื่อทราบวาถวายแกสงฆมีผลมาก นางจึง
คลายความเศราโศก (พระครู ปภากรวิหาร 2552 : 1)
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หลักสําคัญของการถวายทานเปนการสงฆ จะตองตั้งใจถวายแกสงฆ
การเตรียมทานวัตถุ ที่ตองการถวายใหเสร็จเรียบรอยตามศรัทธาและทันเวลาถวาย ถา
เปนภัตตาหาร จีวร และคิลานเภสัช ซึ่งเปนของยกประเคนได จะเปนของถวายเนื่องดวยกาลหรือไม
ก็ตาม ตองจัดใหถูกตองตามนิยมของทานชนิดนั้น ๆ แตถาเปนเสนาสนะหรือเครื่องเสนาสนะ ซึ่ง
ตองกอสรางกับที่ และเปนของใหญใชติดที่ตองเตรียมการตามสมควร
การเผดียงสงฆ คือแจงความจํานงที่จะถวายทานนั้น ๆ ใหสงฆทราบ ถาเปนภัตตาหาร
จีวร คิลานเภสัช ซึ่งมีจํานวนจํากัดไมทั่วไปแกสงฆทุกรูปในวัด ก็ขอใหเจาอธิการสงฆ จัดพระสงฆ
ผูรับใหตามจํานวนที่ตองการ และนัดแนะสถานที่กับกําหนดเวลาใหเรียบรอย ถาเปนเสนาสนะหรือ
เครื่องเสนาสนะ ซึ่งปกติจะตองกอสรางภายในวัดอยูแลว ก็ขอผูแทนสงฆตามจํานวนที่ตองการ
และกําหนดวันเวลารับ สําหรับสถานที่รับ ควรเปนบริเวณที่ตั้งเสนาสนะ หรือเครื่องเสนาสนะนั้นๆ
ในการถวายทานถามีพิธีอื่น ๆ ประกอบดวยก็เปนเรื่องของพิธีแตละอยางๆ ไป พิธีถวายทาน ฝาย
ทายกพึงดําเนินพิธี ดังนี้
1. จุดธูปเทียน หนาที่บูชาพระ
2. อาราธนาศีล และรับศีล
3. ประนมมือกลาวคําถวายทานนั้น ๆ ตามแบบในการกลาวคําถวายทุกครั้งตองตั้ง
นโม กอนสามจบ ถาถวายรวมกันมากคน ควรวานมโมพรอมกันกอน แลวหัวหนากลาวคําถวายให
ผูอื่นวาตามเปนตอน ๆ ทั้งคําบาลี และคําแปลจนจบ ตอจากนั้นถาเปนของควรประเคนก็ประเคน
แตจะประเคนสิ่งของประเภทอาหารหลังเที่ยงไมได เสนาสนะหรือวัตถุที่มีขนาดใหญ ไมสามารถ
ยกประเคนได ใชหลั่งน้ําลงบนหัตถของพระสงฆผูเปนประธานในพิธี ก็ถือวาไดประเคนแลว
พระสงฆที่ไดรับอาราธนา เมื่อรับสังฆทานในขณะที่ทายกกลาวคําถวายทาน จะประนมมือเปน
อาการแสดงถึงการรับทานโดยเคารพ เมื่อทายกกลาวคําถวายทานจบแลว เปลงวาจาสาธุพรอมกัน
บางพวกเมื่อทายกกลาวคําถวายทานจบแลว จึงประนมมือเปลงวาจาสาธุพรอมกัน เมื่อเสร็จการ
ประเคนแลว พึงอนุโมทนาดวยบท
3.1 ยถา
3.2 สพฺพีตโิ ย
3.3 บทอนุโมทนาโดยควรแกทาน
3.4 ภวตุ สพฺพมงฺคลํ
ขณะพระสงฆอนุโมทนา ทายกพึงกรวดน้ํา เมื่อพระสงฆเริ่มบทยถาพอถึงบท สพฺพีติโย
เปนตนไป พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แลวกราบสามหน เปนอันเสร็จพิธีถวายทาน (พระครู
ปภากรวิหาร 2552 : 3)
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ความรูที่เกี่ยวของกับเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกนอย เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของ กรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต
กรุงธนเหนือ ซึ่งถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
ทาง ฝงธนบุรี โดยมีคําขวัญประจําเขตวา "สมเด็จโต วัดระฆัง วังหลังตั้งอยู อูเรือพระราชพิธี สถานี
รถไฟ คลองใหญมีชื่อ เลื่องลือ เครื่องลงหิน นามระบิล ชางหลอ งามลออวัดวา"
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกไปทางเหนือของ ฝงธนบุรี มีอาณาเขตติดตอกับเขตตาง ๆ
ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ เขตบางพลัด มี ถนนบรมราชชนนีและ ถนนสมเด็จพระปนเกลา
เปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตพระนคร มีแนวกึ่งกลาง แมน้ําเจาพระยาเปนเสนแบงเขต
ทิศใต ติดตอกับ เขตบางกอกใหญ มีคลองมอญเปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตตลิ่งชัน มีคลองชักพระและคลองบางกอกนอยเปนเสนแบงเขต
2. ขอมูลสถิติ
2.1 พื้นที่ 11.944 ตร.กม.
2.2 ประชากร 126,823 คน (พ.ศ. 2552)
2.3 ความหนาแนน 10,618.13 คน/ตร.กม.
3. การแบงเขตการปกครอง
เขตบางกอกนอยแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 5 แขวง ไดแก
3.1 ศิริราช
3.2 บานชางหลอ
3.3 บางขุนนนท
3.4 บางขุนศรี
3.5 อรุณอมรินทร
4. ประวัติของเขตบางกอกนอย
เขตบางกอกนอย แตเดิมมีชื่อเรียกวา “อําเภออมรินทร” เปนชื่อเรียกตามประกาศ
กระทรวงนครบาล ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2458 ลงนามประกาศโดยมหาอํามาตยเอก
เจาพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาลใต ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 6 อําเภออมรินทร เปนอําเภอที่ 21 ในจํานวน 25 อําเภอ ตามประกาศดังกลาวระบุอาณาเขต
ไววา "ทิศเหนือตออําเภอตลิ่งชัน และ บางพลัด แตสามแยกหนาวัดสุวรรณคีรีไปตามลําคลอง
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บางกอกนอยฝงเหนือ ออกลําน้ําเจาพระยา ตัดขามฟากไปถึงปากคลองโรงไหม ทิศตะวันออกตอ
อําเภอพระราชวังแตปากคลองโรงไหมฝงใตไปตามลําแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออกถึงตรงขามปาก
คลองมอญ ทิศใตอําเภอหงษาราม แตตรงขามปากคลองมอญ ขามลําน้ําเจาพระยาเขาไปตามลํา
คลองมอญฝงเหนือถึงสี่แยกบางเสาธง ทิศตะวันตกตออําเภอตลิ่งชัน แตสี่แยกบางเสาธงไปตามลํา
คลองบางขุนศรี และ คลองออมชักพระฝงตะวันออกถึงสามแยกหนาวัดสุวรรณคีรี จากอําเภอ
อมรินทร เปนอําเภอ “บางกอกนอย”
ดวยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริวา นามอําเภอบางแหงยัง
ไมเหมาะแกนามตําบลอันเปนหลักฐานมาแตโบราณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มีประกาศให
เปลี่ยนนามอําเภออมรินทรเรียกวาอําเภอบางกอกนอย อําเภอหงษารามเรียกวาอําเภอบางกอกใหญ
อําเภอราชคฤหเรียกวาอําเภอบางยี่เรือ อําเภอบุบผารามเรียกวาอําเภอคลองสาน ประกาศ ณ วันที่ 11
กรกฎาคม 2459 ในรัชกาลปจจุบัน อําเภอบางกอกนอย เมื่อ พ.ศ. 2459 แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 8 ตําบล คือ
1. ตําบลบางออ
2. ตําบลบางพลัด
3. ตําบลบางบําหรุ
4. ตําบลบางยี่ขัน
5. ตําบลบางขุนนนท
6. ตําบลบางขุนศรี
7. ตําบลศิริราช
8. ตําบลบานชางหลอ
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2515 ไดมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได
ยกเลิกหนวยการปกครองเดิม คือ จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
เขตจังหวัดธนบุรี เปนหนวยการปกครองเดียว เรียกวา "กรุงเทพมหานคร" และไดเปลี่ยนจากอําเภอ
บางกอกนอยมาเปน "เขตบางกอกนอย" ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2515
เขตบางกอกนอยไดมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อีกโดยกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกนอย จากแขวงบางพลัดเปน "เขตบางพลัด" โดยไดตัดพื้นที่แขวงบาง
ออ เขวงบางพลัด แขวงบางบําหรุ และแขวงบางยี่ขัน ไปขึ้นกับเขตบางพลัด ตั้งแตวันที่ 9
พฤศจิกายน 2532 พื้นที่เขตบางกอกนอยจึงเหลือเพียง 4 แขวง คือ แขวงศิริราช แขวงบานชางหลอ
แขวงบางขุนศรี และแขวงบางขุนนนท สาเหตุที่แบงพื้นที่เขตบางกอกนอยออกเปน 2 เขต ก็เพื่อ
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อํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดซึ่งมีประชากรมาก ไมตอง
เสียเวลาเดินทางมาถึงบางกอกนอย
ตอมาไดมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2534 เปลี่ยนแปลง
พื้นที่เขตบางกอกนอยอีก โดยไดตัดพื้นที่ของเขตบางพลัด คือพื้นที่แขวงบางยี่ขัน และ แขวง
บางบําหรุบางสวน ไปเปนพื้นที่เขตบางกอกนอย และ ไดกําหนดพื้นที่ที่ตัดโอนมาใหม เปนแขวง
อรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย จึงมีพื้นที่การปกครองเปน 5 แขวง คือ
1. แขวงศิริราช
2. แขวงบานชางหลอ
3. แขวงบางขุนนนท
4. แขวงบางขุนศรี
5. แขวงอรุณอมรินทร
รายชื่อวัดในเขตบางกอกนอย มีจํานวนทั้งสิ้น 32 วัด ซึ่งมีมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานเขตบางกอกนอย 2553 : 1)
1. วัดสุวรรณาราม ตําบลศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
2. วัดดุสิดาราม ตําบลอรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
3. วัดอมรินทราราม ตําบลศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
4. วัดระฆังโฆสิตาราม ตําบลศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
5. วัดพระยาทํา ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
6. วัดวิเศษการ ถนนพรานนก ตําบลศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
7. วัดสุทธาวาส คลองลัดวัดทอง ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
8. วัดอมรทายิการาม ถนนอิสรภาพ ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
9. วัดฉิมทายกาวาส ถนนพรานนก ตําบลศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
10. วัดสีหไกรสร ถนนพรานนก ตําบลศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
11. วัดละครทํา ถนนอิสรภาพ ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
12. วัดดงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
13. วัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
14. วัดอัมพวา ถนนอิสรภาพ ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
15. วัดครุฑ ถนนอิสรภาพ ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
16. วัดชิโนรสาราม ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
17. วัดโพธิ์เรียง ถนนจรัลสนิทวงศ ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
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18. วัดรวกสุทธาราม ถนนจรัลสนิทวงศ ตําบลบางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
19. วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
20. วั ด เพลงวิ ป ส สนา ถนนจรั ล สนิ ท วงศ 37 ตํ า บลบางขุ น ศรี บางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร
21. วัดมะลิ ถนนจรัลสนิทวงศ ตําบลบางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
22. วัดไชยทิศ ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
23. วั ด ใหม ถนนบางกอกน อ ย-ตลิ่ ง ชั น ตํ า บลบางขุ น นนท บางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร
24. วัดศรีสุดาราม ตําบลบางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
25. วั ด บางขุ น นนท ถนนบางกอกน อ ย ตํ า บลบางขุ น นนท บางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร
26. วั ด เจ า อาม ถนนบางกอกน อ ย-ตลิ่ ง ชั น ตํ า บลบางขุ น นนท บางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร
27. วัดภาวนาภิรตาราม ตําบลบางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
28. วัดนายโรง ถนนจรัญสนิทวงศ45 ตําบลอรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
29. วัดสุวรรณคีรี ถนนรุงประชา ตําบลอรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
30. ถนนพรานนก ตําบลบานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
31. วัดบางบําหรุ ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลอรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
32. วั ด ปฐมบุ ต รอิ ศ รารา ถนนจรั ญ สนิ ท วงศ ตํ า บลอรุ ณ อมริ น ทร บางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
วีรยา จอมภักดี (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริ ก ารที่ มี ผ ลต อ ผู บ ริ โ ภคในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารร า นซั ก อบ รี ด ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม มีประเด็นในการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคใน
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ผลจากการศึ ก ษาพบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อยู ใ นกลุ ม ช ว งอายุ 21-30 ป มี วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,00110,000บาทจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ในระดับมากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เรียงตาม
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คาเฉลี่ยคะแนนจากมากไปนอยคือ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานราคา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในขณะที่ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยคะแนนในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแตละปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑคือ ความสะอาดของผา ปจจัยดานราคาคือ ราคา
คาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ ปจจัยดานการจัดจําหนายคือ ที่ตั้งของรานอยูใกลที่
พัก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดคือ มีการทํารูปแบบสินคาในราคาประหยัด ปจจัยดานบุคคลคือ
พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพคือ ความ
สะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ และปจจัยดานกระบวนการคือ ความถูกตองของการสงผาคืน
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2550) ไดทําการสํารวจธุรกิจสังฆทานสําเร็จรูปของคนกรุงเทพฯ
ในระหวางวันที่ 19-23 กุมภาพันธ 2550 โดยการสัมภาษณเชิงลึก โดยการสํารวจความคิดเห็นทั้ง 3
ฝายคือ คนที่ถวายสังฆทาน พระสงฆ และรานจําหนายเครื่องสังฆทาน เนื่องจากในป 2550 นับวา
เป น ป แ รกที่ มี ก ารประกาศเครื่ อ งสั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป เป น สิ น ค า ควบคุ ม ฉลาก รวมทั้ ง ยั ง มี ก าร
ตรวจสอบเพื่อเอาผิดสินคาในเครื่องสังฆทานสวนใหญที่บรรจุเปนหีบหอ เนื่องจากสินคาบาง
ประเภทมีปริมาณและน้ําหนักไมตรงกับที่ระบุไว ซึ่งนับวาผิดกฎหมายชั่งตวงวัด ทั้งนี้นับไดวาเปน
การปกปองไมใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ และเปนการแกไขปญหาเครื่องสังฆทานสําเร็จรูปที่มี
ปญหามานานดวย พบวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาที่คนกรุงเทพฯตั้งใจจะทําในวันมาฆบูชาเปน
อันดับหนึ่งคือ ใสบาตร รองลงมาคือ ถวายสังฆทานและบริจาคเงิน นับเปนกิจกรรมที่ไดรับความ
นิยมเชนเดียวกับทุกปที่ผานมา แมวาสิ่งที่ผูประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทางศาสนานั้นคือ คุณคา
ทางจิตใจ แตก็ตองยอมรับวากิจกรรมทางศาสนานั้นกอใหเกิดเม็ดเงินสะพัดในหลากธุรกิจและ
โดยเฉพาะกับสังฆทาน
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดวาในป 2550 จะมีเม็ดเงินสะพัดในชวงวัน
มาฆบูชาประมาณ 500 ลานบาท โดยคํานวณจากคาใชจายเฉลี่ยและจํานวนผูที่ตั้งใจจะไป ซึ่งจาก
การสํารวจพบวาคนกรุงเทพฯที่เปนกลุมตัวอยางคาดวาจะมีคาใชจายในการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับทางศาสนาเฉลี่ย 200บาทตอครัวเรือน
อยางไรก็ตามคาใชจายในการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทางศาสนาจะแตกตางกันอยาง
มากตามแตกําลังซื้อของแตละคน อายุ และประเภทของกิจกรรมที่ตั้งใจจะทําในวันมาฆบูชาดวย
กลาวคือ กลุมวัยรุนมีคาใชจายเฉลี่ย 100 บาทตอคน กลุมตัวอยางที่อายุ 20-40 ปมีคาใชจายเฉลี่ย
150-200 บาท และกลุมที่มีอายุมากกกวา 40 ปขึ้นไปนั้นมีคาใชจายเฉลี่ย 200-400 บาท โดยคาดวา
ยอดจําหนายเครื่องสังฆทานสําเร็จรูปจะเพิ่มขึ้นในชวงวันสําคัญทางศาสนา โดยที่สินคาในราน
สั ง ฆภั ณ ฑ แ ละซุ ป เปอร ม าร เ ก็ ต จะเน น ไปที่ ก ลุ ม ของอาหารกระป อ ง ทั้ ง คาวและหวาน
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นอกเหนือจากเครื่องสังฆภัณฑที่ปจจุบันมีจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ตอยางแพรหลายดวยเชนกัน
ทั้งนี้นับวาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภคเพิ่มขึ้น และเปนการเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายของสินคาประเภทเครื่องสังฆภัณฑบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด สํารวจถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชจายในการซื้อเครื่องสังฆทานพบวาคาใชจายเฉลี่ยของคนกรุงเทพฯในการซื้อเครื่อง
สังฆทานสําเร็จรูปประมาณเดือนละ 300-500 บาทตอครัวเรือน หรือตกประมาณ 800 ลานบาทตอป
โดยคํานวณเฉพาะครัวเรือนที่มีการถวายสังฆทาน คนกรุงเทพฯรอยละ 41.5 คิดวาการถวาย
สังฆทานนั้นเปนประเพณีที่ตองถือปฏิบัติขาดไมได รานที่คนกรุงเทพฯนิยมซื้อเครื่องสังฆทานมาก
ที่สุดคือ รานคาปลีกสมัยใหม รานจําหนายเครื่องสังฆภัณฑ รองลงมาคือ รานคาทั่วไป และรานคา
ในวัด
บริษัท นาโน เซิรช จํากัด (2550) ไดทําการสํารวจคนกรุงเทพฯเรื่องการเลือกสังฆทาน
สําเร็จรูปกับสังฆทานที่บรรจุหีบหอดวยตนเองนั้น รอยละ 63.2 ยังคงนิยมสังฆทานสําเร็จรูป
เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ซื้อหางาย และเชื่อวารานคาจัดของใหครบตามตองการ
และความเชื่อที่มีอยูวาจะตองถวายใหครบปจจัย 4 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยา
รักษาโรค รวมทั้งยังเชื่อวาสังฆทานสําเร็จรูปสามารถใชแทนกับเครื่องสังฆทานที่เลือกซื้อของใส
เอง อยางไรก็ตาม ยังมีคนกรุงเทพฯ อีกรอยละ 20.8 ไมเห็นดวยกับการซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
เนื่องจากเชื่อวามีของไมครบ สินคาไมมีคุณภาพ และของบางอยางไมถูกใจ ดังนั้นรูปแบบและ
วั ต ถุ ดิ บ ของการทํ า เครื่ อ งสั ง ฆทานจึ ง แตกต า งไปจากอดี ต ที่ มี ลั ก ษณะที่ ต ายตั ว ซึ่ ง จากที่ เ คยมี
ความหมายและจุดมุงหมายที่ชัดเจนเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคในพระไตรปฎก
ฉะนั้นหากเราจะศึกษาและทําความเขาใจความหมายของสังฆทานในปจจุบันซึ่งเปน
กิจกรรมทางศาสนาที่ยอดฮิตที่สุดในปจจุบันและมีประเด็นปญหามากที่สุด เชน ประเด็นปญหา
เรื่องธุรกิจสังฆทานที่ไมไดคุณภาพ จากความนิยมในการทําบุญโดยการถวายเครื่องสังฆทาน
สําเร็จรูปสงผลใหธุรกิจเครื่องสังฆทานสําเร็จรูปเปนธุรกิจที่นาจับตามองเปนอยางมาก โดยมูลคา
ตลาดเครื่องสังฆทานสําเร็จรูปมีอัตราเติบโตถึงรอยละ 20.0 อยางตอเนื่องทุกป ยิ่งในสภาพ
เศรษฐกิจซบเซาและการเกิดปญหาตึงเครียดทางสังคม นับเปนปจจัยหนุนใหคนไทยหันหนาเขาวัด
และทําบุญเพิ่มขึ้น ซึ่งก็สงผลตอเนื่องใหยอดจําหนายเครื่องสังฆทานสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นตามไปดวย
นอกจากนี้บรรดาผูประกอบในธุรกิจจําหนายเครื่องสังฆทานสําเร็จรูปปรับตัวตามความ
ต องการของผูบริ โภคที่ ตอ งการความสะดวกสบายในการเลือ กซื้อสิน คาที่มีคุณ ภาพและราคา
เหมาะสมกับสิ นคา ซึ่งชองทางการจําหนายที่สําคัญในปจจุบันคือบรรดารานค าปลีกสมัยใหม
โดยเฉพาะหางสรรพสินคาและดิสเคานสโตร จากเดิมที่บรรดาลูกคาจะสั่งซื้อที่รานสังฆภัณฑเปน
สวนใหญ เครื่องสังฆทานที่วางจําหนายตามรานคาปลีกสมัยใหมนั้นจะแตกตางจากรานจําหนาย
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เครื่องสังฆภัณฑ กลาวคือ สินคาที่วางจําหนายตามรานคาปลีกสมัยใหมนั้นตองมีมาตรฐานตามที่
ทางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด เชน ขางถังจะตองมีรายชื่อสินคาทุกอยางติด
เอาไว รวมถึงวันหมดอายุของสินคากํากับไวอยางชัดเจน ดวยภาวะการแขงขันแยงชิงชั้นวางของใน
รานคาปลีกสมัยใหม ทําใหบรรดาผูประกอบการที่ไดสิทธิ์เขาไปวางจําหนายตองเขมงวดในการ
คัดเลือกสินคาที่จะบรรจุลงถังสังฆทาน โดยการทดสอบคุณภาพ และมาตรฐานของสินคารวมไปถึง
วันหมดอายุดวย
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2549) ไดทําการสํารวจผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 218 คน
ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องสังฆทาน พบวา คาใชจายของคนกรุงเทพฯ ในการซื้อชุดสังฆทาน
ประมาณเดือนละ 300- 500 บาท ตอครัวเรือน หรือตกประมาณ 800 ลานบาทตอป โดยคํานวณ
เฉพาะครัวเรือนที่มีการถวายสังฆทาน
นอกจากนี้ ยั ง ได สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของร า นจํ า หน า ยสั ง ฆภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป ในเขต
กรุงเทพฯ จํานวน 63 แหง โดยกระจายการสํารวจไปตามเขตตาง ๆ ของกรุงเทพฯ พบวา ราคาของ
ชุดสังฆทานสําเร็จรูปมีอยูหลายระดับราคา ซึ่งระดับราคาที่มีการจําหนายมากที่สุด คือ 251-300
บาท และ 201-250 บาทตามลําดับ สิ่งของที่บรรจุอยูในชุดสังฆทานสําเร็จรูปนั้นทางรานนิยมซื้อ
จากแหลงคาสงรอยละ 57.14 รองลงมาคือ ซื้อผานพอคาคนกลางรอยละ 16.39 ซื้อตรงจากแหลง
ผลิตรอยละ 14.76 สวนที่เหลืออีกรอยละ 11.71 ซื้อจากแหลงอื่น ๆ ประเภทของลูกคาที่มาซื้อชุด
สังฆทานสําเร็จรูปรอยละ 94.74 เปนบุคคลทั่วไปและที่เหลืออีกรอยละ 5.26 เปนการซื้อของวัด โดย
โอกาสในการซื้อชุดสังฆทานสําเร็จรูปมากที่สุด คือ ในชวงเขา-พรรษา รองลงมา คือ วันทําบุญตาง
ๆ ปใหม สงกรานตและตรุษจีน ซึ่งสอดคลองกับชวงเวลาที่ดีที่สุดของรานจําหนายสังฆภัณฑตาง ๆ
ที่ระบุวารอยละ 64.39 อยูในชวงเขา-ออกพรรษา รองลงมา 15.29% เปนวันพระ สวนที่เหลือเปนวัน
สงกรานต ตรุษจีน และปใหม ตามลําดับ
เอกชัย สกาวรัตนากุล (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นปลาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปน
พนักงานบริษัท อายุ 31-40 ป ใหความสนใจทางดานผลิตภัณฑ ราคา และสถานที่จัดจําหนาย
ผูบริโภคในชวงวัยที่แตกตางกันใหความสําคัญดานปจจัยในระดับที่ตางกัน ผูบริโภคสวนใหญ
ตองการใหมีสถานที่จอดรถ มีการทดลองชิมฟรี ในสวนตัวผลิตภัณฑเนนมากที่สุดคือ รสชาติตอง
คงที่ผลิตภัณฑตองมีความสดใหม มีอายุการจัดเก็บที่นานปญหาดานผลิตภัณฑที่ผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสนใจ คือ ตองการความปลอดภัยในการบริโภค ผูบริโภคสวนมากกังวลวาลูกชิ้นปลาอาจมี
สารพิษจากปลาปกเปา หรือสารบอแรกซผสมอยู ปญหาในดานอื่นๆที่ผูบริโภคใหความสนใจ
ไดแก ตองมีปายแสดงราคาติดอยางชัดเจนผูที่ซื้อไปจําหนายตอตองการใหมีสวนลดเมื่อซื้อใน
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ปริมาณมาก ดานสถานประกอบการและรานจําหนายตองสะอาด การแตงกายของพนักงานขาย
บรรยากาศของรานคาตองเหมาะสม ผูซื้อที่อายุมากกวา 60 ปตองการใหมีสถานที่จอดรถ และตอง
จัดพนักงานขายชวยแนะนําสินคา มีตัวอยางผลิตภัณฑใหทดลองชิมฟรี
ชัชฎา มูลละออง (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ แชมพู ส ระผมยี่ ห อ ซั น ซิ ล ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-34 ป
สวนใหญมีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจาง และรายได
ตอเดือนต่ํากวาหรือ เทากับ 10,000 บาท ประเภทสวนผสมของแชมพูสระผมยี่หอซันซิลสวนใหญที่
ผุบริโภคซื้อ คือ สวนผสมของโปรตีนไข น้ํามันมะกอกและโปรตีนไข โยเกิรต โดย เฉลี่ย ผูบริโภค
ซื้อแชมพูสระผม เดือน ละ 1 ครั้ง โดยซื้อครั้ง 1 ขวด และใชแชมพูสระผม 3 ครั้งตอสัปดาห กลุม
ตัวอยางมี พฤติกรรมโดยรวมตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนายในระดับ
มาก กลุมตัวอยางพฤติกรรมโดยรวมตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง
ชอทิพย อภิสมัยมงคล (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผักผสมน้ําผลไมรวมพรอมดื่ม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูซื้อที่อาศัยอยู
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 310 คน เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม โดยศึกษาดวยวิธีเชิง
พรรณนา และศึกษาเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาพบวา ผูซื้อนิยมซื้อน้ําผักผสมน้ําผลไมรวมพรอมดื่มประเภท 100% เพื่อ
ดื่มเองแบบเจาะจงยี่ห อ นิย มซื้ อยี่หอยูนิฟ รสชาติน้ําผักผสมน้ําผลไมรวมบรรจุภัณ ฑในกลอง
กระดาษ ยู เอช ที กลองเล็ก มีความถี่ในการซื้อมากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห และซื้อจากซุปเปอรมาร
เก็ต ปริมาณการซื้อในแตละครั้งคือ 1 กลอง สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ
รสชาติความอรอย รองลงมาคือ คุณคาสารอาหารที่จะไดรับ และการไมใสวัตถุกันเสียและไมเจือสี
มีการเติมวิตามินและสารอาหารเพิ่มเติม สิ่งที่ผูซื้อไมพอใจมากที่สุด คือ สินคามีราคาแพง จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ํา
ผักผสมน้ําผลไมรวมพรอมดื่ม โดยเพศหญิงจะใหความสําคัญกับสวนประกอบของผักและผลไม
คุณคาสารอาหารที่ไดรับ การไมเติมน้ําตาล ไมใสวัตถุกันเสียและไมเจือสี มีการเติมวิตามินและ
สารอาหารเพิ่ม ยี่หอ/ความนาเชื่อถือของผูผลิตและการสงเสริมการขายมากกวาเพศชาย สวนเพศ
ชายจะใหความสําคัญในเรื่องของชนิดของผักผลไม ขนาดบรรจุ ราคา และการหาซื้อไดสะดวก
มากกวาเพศหญิง ปจจัยที่เพศหญิง และชายใหความสําคัญไมแตกตางกัน คือ รสชาติอรอย บรรจุ
ภัณฑสวยงาม เคยเห็นจากโฆษณา และเพื่อนหรือบุคคลที่รูจักแนะนํา
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ดารามาศ แกวแดง (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารพร อ มบริ โ ภคของอาจารย ส ตรี โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความสัมพันธระหวางกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ผล
การศึกษาพบวา ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับประเภทของอาหาร ไดแก อาหารพรอมบริโภคมีความ
สะดวกและประหยัดเวลา อาหารพรอมบริโภคมีรายการอาหารใหเลือกมากและมีใหเลือกหลาย
ประเภท นอกนั้นเปนปจจัยที่จูงใจในระดับปานกลาง ไดแก อาหารพรอมบริโภคมีการอุนใหรอน
อยูเสมอ และอาหารแชแข็งพรอมบริโภคเมื่อนํามาอุนในเตาไมโครเวฟจะไดอาหารที่เหมือนปรุง
สําเร็จใหมๆ ปจจัยดานราคาที่จูงใจใหบริโภคอาหารพรอมบริโภคไดแก อาหารพรอมบริโภคมี
หลากหลายราคาทําใหเลือกซื้อได และอาหารพรอมบริโภคที่มีราคาสูงแตกตางกันตามประเภทและ
คุณภาพของวัตถุดิบในการปรุง สวนปจจัยที่จูงใจใหบริโภคในระดับปานกลาง ไดแก อาหารแชแข็ง
พรอมบริโภคมีราคาสูงกวาอาหารบรรจุภาชนะปดสนิทและอาหารถุงพลาสติกเพราะความสะดวก
และการใชกรรมวิธีที่ทันสมัย ปจจัยดานสถานที่จําหนายที่จูงใจใหบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ไดแก สถานที่จําหนายอาหารพรอมบริโภคมีใหเลือกหลายลักษณะ นอกจากนี้สถานที่จําหนาย
อาหารพรอมบริโภคในซุปเปอรมารเก็ตมีความสะดวก สะอาด รวดเร็วและใชบริการไดหลาย
ประเภท สวนปจจัยการสงเสริมการจําหนายที่จูงใจใหบริโภคอาหารพรอมบริโภคไดแก การมีฉลาก
แสดงรายละเอียดของอาหารบรรจุภาชนะปดสนิทและอาหารแชแข็งพรอมบริโภคทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของอาหาร
รุงฤดี พรอมเพรียง (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
นวัตกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากร
จําแนกตามเพศมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง
นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยการสื่อสารการตลาด ไดแก ราคาและรสชาติมีความสัมพันธกับการยอมรับ
นวัตกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง รวมทั้งเรื่องของสถานที่จําหนาย กลาวคือ การ
ซื้ออาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็งหาซื้อไดงายและสะดวกยอมเปนผลทําใหบุคคลยอมรับนวัตกรรม
รวมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง แตถาเมื่อใดผูบริโภคตองการจะบริโภคแลวไม
สามารถหาซื้อมาบริโภคได พวกเขาอาจจะไปหาผลิตภัณฑอาหารอื่นที่ตอบสนองความตองการได
สะดวก รวดเร็ว พฤติกรรมการซื้อและการยอมรับนวัตกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแช
แข็งก็อาจเปนไปไดชาหรืออาจไมเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมการบริโภค
อาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง
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ผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
และรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร สําหรับการศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของ
สังฆทานสําเร็จรูป พบวา อิทธิพลหลักในการตัดสินใจ คือ ดานผลิตภัณฑ และดานราคา นอกจากนี้
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เปนสิ่งกระตุนทางการตลาดที่สําคัญอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
และการสงเสริมการตลาด ดานกายภาพ ดานบุคคลากร และดานกระบวนการ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การคนควาแบบอิสระเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษา
เชิ ง สํ า รวจใช ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถาม ที่ ส ร า งขึ้ น มาโดยทํ า การสํ า รวจ
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยที่กลุมตัวอยางใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสังฆทาน
สํ า เร็จ รู ป ในเขตบางกอกน อย กรุ ง เทพมหานคร จากนั้น นํามาวิเ คราะหประมวลผลข อมู ลดว ย
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ และตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา มี
รายละเอียดในแตละขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. ระยะเวลาในการศึกษา
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
7. การเก็บรวบรวมขอมูล
8. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
สําหรับการศึก ษาวิ จั ยครั้งนี้ กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคที่เ คยซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูปในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ในการหากลุมตัว อยา งในการวิจัย ครั้ง นี้ ผูวิจัย ทํา การกํา หนดขนาดตัว อยา งโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดตัวอยางเทากับ 394 ตัวอยาง
(ยุทธพงษ กัยวรรณ 2543 : 76) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชขนาดกลุม
ตั ว อย า งเท า กั บ 400 ตั ว อย า ง วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งเป น แบบโควตา โดยแจก
แบบสอบถามแกผูบริโภคเคยซื้อสังฆทานสําเร็จรูปในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ตาม
34
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สถานที่จัดจําหนายสังฆทานสําเร็จรูป ในแขวงตางๆ ของเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ตาม
สัดสวนดังนี้
การเลือกกลุมตัวอยาง
วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งเป น แบบโควตา เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล ภาคสนามโดยแจก
แบบสอบถามแกผูบริโภคเคยซื้อสังฆทานสําเร็จรูปในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยแจก
แบบสอบถามตามสถานที่จัดจําหนาย สังฆทานสําเร็จ รูป ในแขวงตางๆ ของเขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร ตามสัดสวนดังนี้
ตารางที่ 4 การกระจายแบบสอบถามในแขวงตางๆ ของเขตบางกอกนอย
จํานวนประชากร
(คน)

สัดสวนประชากร
(%)

จํานวนแบบสอบถาม
(ชุด)

อรุณอมรินทร

23,099

17.15%

69

ศิริราช

20,678

15.35%

61

บานชางหลอ

40,529

30.08%

120

บางขุนศรี

39,924

29.64%

119

บางขุนนนท

10,487

7.78%
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แขวง

ที่มา : ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, ขอมูลประชากร
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://203.155.220.118/inf/esp/populationhtm
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ทําการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1. ตั ว แปรด า นประชากรศาสตร ประกอบด ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได
2. ตัวแปรทางดาน สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคลากร ปจจัย
ดานกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการ
3. ตัวแปรดานพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
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ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ในการดําเนินการศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกน อย กรุงเทพมหานคร มี
แผนการดําเนินการศึกษา เดือน มกราคม-พฤษภาคม 2553 เปนระยะเวลา 5 เดือน ระยะเวลาในการ
เก็บขอมูล เดือน กุมภาพันธ-พฤษภาคม 2553 เปนระยะเวลา 4 เดือน
ตารางที่ 5 แผนงานการดําเนินงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดําเนินการวิธีจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล
สรุปผลงานวิจัย
นําเสนองานวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม โดยที่ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ เปนคําถามปลายปด โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทาน
สําเร็จรูป โดยจะศึกษาในแตละปจจัย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
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การกําหนดเกณฑการใหคะแนน สําหรับลักษณะคําถามที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา ตามมาตรวัด
แบบ Likert’s scale (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 47) โดยอยูในแบบสอบถามสวนที่ 2 ซึ่งจะกําหนด
เกณฑคะแนนคําตอบ ดังนี้
1. ระดับความเห็น มากที่สุด กําหนดระดับคะแนน เทากับ 5
2. ระดับความเห็น มาก กําหนดระดับคะแนน เทากับ 4
3. ระดับความเห็น ปานกลาง กําหนดระดับคะแนน เทากับ 3
4. ระดับความเห็น นอย กําหนดระดับคะแนน เทากับ 2
5. ระดับความเห็น นอยที่สุด กําหนดระดับคะแนน เทากับ 1
สํา หรับ เกณฑก ารใหค ะแนนค าเฉลี่ ย ในแตละระดับชั้น นั้น ไดมี ก ารใชสูต รในการ
คํานวณหาชวงความกวางของชั้น โดยการนําคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนต่ําสุดหารดวยจํานวนชั้น
มีคาเทากับ 0.8
เกณฑการประเมินผลใชเกณฑการประเมินผลดังตอไปนี้
1. คาเฉลี่ย 4.21–5.00 แปลความวา สําคัญมากที่สุด
2. คาเฉลี่ย 3.41–4.20 แปลความวา สําคัญมาก
3. คาเฉลี่ย 2.61–3.40 แปลความวา ปานกลาง
4. คาเฉลี่ย 1.81–2.60 แปลความวา สําคัญนอย
5. คาเฉลี่ย 1.00–1.80 แปลความวา สําคัญนอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น จากนั้น
นําเสนอผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระเพื่อทําการตรวจสอบ แกไข และ
ปรับปรุงใหมีความชัดเจน ถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหา ของขอคําถามในแตละขอ เพื่อใหตรงตาม
จุด มุง หมายและสอดคล อ งกั บการวิ จัย ครั้งนี้ หลัง จากนั้น ได นํามาปรั บปรุง แกไขอีก ครั้ง และ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดสอบ (Try Out) กับประชากรในกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ศึกษา ไดแก
ผูบริโภคเคยซื้อสังฆทานสําเร็จรูปในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน จากนั้นจึงนํามา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ผลปรากฏวาไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เทากับ 0.91 (AlphaCoefficient) ตามแบบของคอรนบราด
(วิเชียร เกตุสิงห 2530 : 29)
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สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชสถิติ
ในการวิเคราะหดังตอไปนี้
1. การแจกแจงความถี่
2. คารอยละ
3. คาคะแนนเฉลี่ย
4. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบ
คุณ ภาพเครื่ อ งมื อ เรี ย บร อ ยแล ว จํ า นวน 400 ชุ ด ไปเก็ บ ข อ มู ล ในพื้ น ที่ กํ า หนดไว โดยจํ า นวน
แบบสอบถามสอดคลองกับจํานวนประชากรในแตละพื้นที่
ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ บันทึกขอมูล และนําไป
วิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
การศึกษาคนควาแบบอิสระครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ ใชแบบสอบถามโดยทําการสอบถามกับผูบริโภคที่เคยซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูปสําเร็จรูปในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด
2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่อยูในรูปเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ สถิติ
ขอมูลของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาซึ่งรวบรวมไดจาก
หนังสือและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของจากหองสมุดมหาวิทยาลัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความเรียบรอย และความสมบูรณในการ
ตอบแบบสอบถาม บันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อประมวลผลคาสถิติ
ตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลดานประชากรศาสตร และพฤติกรรม
การเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป โดยใชสถิติคาความถี่ และรอยละ
3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติคาความถี่ และรอยละ จากนั้นดําเนินการวิเคราะหคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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บทที่ 4
การวิเคราะหผลขอมูล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือก
ซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการศึกษาเชิง
สํารวจ โดยการใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัยในชวง
เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2553 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการประมวลผลที่เก็บได
ดวยโปรแกรม SPSS ซึ่งแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบ โดย
เรียงลําดับผลการวิจัย ดังนี้
1. ข อ มู ล ด า นประชากรศาสตร ซึ่ง ได แ ก ข อ มูล เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชีพ รายได
วิเคราะหโดยการคํานวณคาความถี่และคารอยละ
2. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดในการเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป
วิเคราะหโดยการคํานวณ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. พฤติกรรมของผูบริโภคในการใชสังฆทานสําเร็จรูป วิเคราะหโดยการคํานวณ
คาความถี่และคารอยละ
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
ขอมูลเกี่ยวกับดานทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซึ่งจําแนกตาม เพศ สถานภาพ
อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 การแสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน (คน)
244
156
400

รอยละ
61.00
39.00
100.00
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จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีจํานวน
244 คน คิดเปนรอยละ 61.00 รองลงมาเปนเพศชาย โดยมีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
สมรส
โสด
หยาราง
รวม

จํานวน (คน)
212
126
62
400

รอยละ
53.00
31.50
15.50
100.00

จากตารางที่ 7 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้สถานภาพที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ สมรส มีจํานวนเทากับ 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 126
คน คิดเปนรอยละ 31.50 สถานภาพหมาย จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50
ตารางที่ 8 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
18-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46-50 ป
51-55 ป
55 ป ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
47
59
97
122
56
19
400

รอยละ
11.80
14.80
24.30
30.50
14.00
4.80
100.00

จากตารางที่ 8 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ชวงอายุที่มีจํานวนมากที่สุด คือ
46-50 ป คือ มีจํานวนเทากับ 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 36-45 ป
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.30 ชวงอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.80
ชวงอายุระหวาง 51-55 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ชวงอายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 47
คน คิดเปนรอยละ 11.80 และ อายุ 55 ป ขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.80 ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
พอบาน/แมบาน
นิสิต/นักศึกษา
รวม

จํานวน (คน)
112
87
76
72
53

รอยละ
28.00
21.80
19.00
18.00
13.30

400

100.00

จากตารางที่ 9 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามเปนประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 112 คนคิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมา ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.80 พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 76 คน คิด
เปนรอยละ 19.00 พอบาน/แมบาน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และ นิสิต/นักศึกษา จํานวน
53 คน คิดเปนรอยละ 13.30 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
187
125
65
23
400

รอยละ
46.80
31.30
16.30
5.80
100.00

จากตารางที่ 10 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 187 คนคิดเปนรอยละ 46.80
รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาปลาย/ปวช. จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.30 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือต่ํากวา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.30 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 23 คน
คิดเปนรอยละ5.80 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดสวนบุคคล
รายไดสวนบุคคล(ตอเดือน)
20,001-30,000 บาท
10,001-20,000 บาท
นอยกวา 10,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกวา 60,000 บาท
50,001-60,000 บา
รวม

จํานวน (คน)
105
90
65
57
44
39
400

รอยละ
26.30
22.50
16.30
14.30
11.00
9.80
100.00

จากตารางที่ 11 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีรายไดตั้งแต 20,00130,000 บาท จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.30 รองลงมามีรายไดตั้งแต 10,001-20,000 บาท
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 รายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ
16.30 รายไดตั้งแต 30,001-40,000 บาท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.30 และมีรายไดมากกวา
60,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และ รายไดตั้งแต 50,001-60,000 บาท จํานวน 39
คน คิดเปนรอยละ 9.80 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
สังฆทานสําเร็จรูป
ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและส ว นประสมทาง
การตลาดที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป ของผู บ ริ โ ภคในเขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร ในดานตางๆ ประกอบดวยปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริ มการจั ด จํา หนาย ลัก ษณะทางกายภาพ บุคคล และกระบวนการ ดัง แสดงในตาราง
ตอไปนี้
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ตารางที่ 12 การแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑที่สงผลตอ
การเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
1. คุณภาพสินคาที่ไดรับ
รองมาตรฐาน ไมใกล
วันหมดอายุ
2. มีเครื่องหมายการคาที่
นาเชื่อถือ แสดงรายการ
สินคาที่ชัดเจน ระบุที่มา
ของสินคา
3. บรรจุภัณฑทันสมัย
สะอาดปลอดภัย
สวยงาม
4. มีหลายชนิด หลายขนาด
ใหเลือกซื้อ
5. สินคาตรงวัตถุประสงค
ใชงานของพระสงฆ

ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

156
145
91
8
(39.00) (36.25) (22.75) (2.00)

-

4.12

0.83

มาก

184
117
78
15
(46.00) (29.25) (19.50) (3.75)

6
(1.50)

4.14

1.09

มาก

17
13
203
145
(3.25) (50.75) (36.25) (4.25)

3.39

1.26

ปานกลาง

3
(0.75)
13
(3.25)

4.00

1.07

มาก

3.36

0.92

ปานกลาง

3.64

1.05

มาก

22
(5.50)

127
111
151
8
(31.75) (27.75) (37.75) (2.00)
35
50
105
197
(12.50) (26.25) (49.25) (8.75)
รวม

จากตารางที่ 12 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีเครื่องหมายการคาที่นาเชื่อถือ แสดงรายการ
สินคาที่ชัดเจน ระบุที่มาของสินคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.14 ระดับนัยสําคัญมาก รองลงมา คือ
คุณภาพสินคาที่ไดรับรองมาตรฐาน ไมใกลวันหมดอายุ คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับนัยสําคัญมาก มี
หลายชนิด หลายขนาดใหเลือกซื้อ คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ระดับนัยสําคัญมาก บรรจุภัณฑทันสมัย
สะอาดปลอดภัย สวยงาม คาเฉลี่ยเทากับ 3.39 ระดับนัยสําคัญปานกลาง และ สินคาตรง
วัตถุประสงคใชงานของพระสงฆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ระดับนัยสําคัญปานกลาง ตามลําดับ สรุป
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 3.64 ระดับนัยสําคัญมาก

44
ตารางที่ 13 การแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ดานราคาที่สงผลตอการ
เลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

ปจจัยดานราคา
216
117
35
27
5
1. ความเหมาะสมของ
ราคาเมื่อเปรียบเทียบ (54.00) (29.25) (8.75) (6.75) (1.25)
กับสินคาที่บรรจุ
ทั้งหมด
224
128
28
12
8
2. ความเหมาะสมของ
ราคาเมื่อเปรียบเทียบ (56.00) (32.00) (7.00) (3.00) (2.00)
กับคุณภาพสินคา
59
54
240
44
3
3. ความเหมาะสมของ
ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ (14.75) (13.50) (60.00) (11.00) (0.75)
คูแขงขัน
รวม

4.21

1.09

มากที่สุด

4.25

1.06

มากที่สุด

3.31

0.88

ปานกลาง

3.99

1.03

มาก

จากตารางที่ 13 พบวาปจจัยดานราคา ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพสินคา และความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาที่บรรจุทั้งหมด มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ 4.25 และ 4.21 ตามลําดับ ระดับนัยสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคา
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน คาเฉลี่ยคือ 3.31 ระดับนัยสําคัญมาก สรุป ปจจัยดานราคา คาเฉลี่ย 3.99
ระดับนัยสําคัญมาก

45
ตารางที่ 14 การแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางจัดจําหนายที่สงผล
ตอการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
ปจจัยสวนประสม
กลาง
ทางการตลาด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
1. สถานที่จําหนายสินคา 191
103
82
13
สังฆทานโดยเฉพาะ
(47.75) (25.75) (20.50) (3.25)
2. สถานที่จําหนายใกลวัด 101
222
32
17
(25.25) (55.50) (8.00) (4.25)
3. การจัดวางผลิตภัณฑ
10
179
174
27
แยกประเภทชัดเจน
(2.50) (44.75) (43.50) (6.75)
มองเห็นไดชัด
4. มีผลิตภัณฑวางขาย
218
108
30
13
ตลอดเวลา
(54.50) (27.00) (7.50) (3.25)
5. สถานที่จัดจําหนาย
187
182
76
30
สะอาด แสงสวาง
(46.75) (20.50) (19.00) (7.50)
เพียงพอ
6. การจัดวางผลิตภัณฑ
46
109
201
35
นาสนใจ/ดึงดูดใจ
(11.50) (27.25) (50.25) (8.75)
รวม

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
11
(2.75)
28
(7.00)
10
(2.50)

4.13

1.02

มาก

3.88

1.06

มาก

3.38

0.76

ปานกลาง

31
(7.75)
25
(6.25)

4.17

1.19

มาก

3.94

1.23

มาก

9
(2.25)

3.37

0.88

ปานกลาง

3.81

1.09

มาก

จากตารางที่ 14 พบวาปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย การมีผลิตภัณฑวางขายตลอดเวลา
มีคาเฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ 4.17 ระดับนั ย สํา คัญมาก รองลงมาคือ สถานที่จํ า หน ายสิน ค าสั ง ฆทาน
โดยเฉพาะ คาเฉลี่ยคือ 4.13 ระดับนัยสําคัญมาก สถานที่จัดจําหนาย สะอาด แสงสวางเพียงพอ
คาเฉลี่ยคือ 3.94 ระดับนัยสําคัญมาก สถานที่จําหนายใกลวัด คาเฉลี่ยคือ 3.88 ระดับนัยสําคัญมาก
การจัดวางผลิตภัณฑแยกประเภทชัดเจน มองเห็นไดชัด คาเฉลี่ย3.38 ระดับนัยสําคัญปานกลาง การ
จัดวางผลิตภัณฑนาสนใจ/ดึงดูดใจ คาเฉลี่ย 3.38 ระดับนัยสําคัญปานกลาง สรุป ปจจัยดานชองทาง
จัดจําหนาย คาเฉลี่ย 3.81 ระดับนัยสําคัญมาก

46
ตารางที่ 15 การแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป ของผู บ ริ โ ภคในเขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร
ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
ปจจัยสวนประสม
กลาง
ทางการตลาด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1. การประชาสัมพันธ
42
61
261
29
ในรูปแบบตางๆ เชน (10.50) (15.20) (65.25) (7.25)
ปายโฆษณา
2. มีพนักงานขายบริการ
22
198
119
44
ณ จุดขาย
(5.50) (49.50) (29.75) (11.00)
3. การแสดงสินคาใหเลือก 39
83
254
15
ซื้อ ณ จุดขาย
(9.75) (20.75) (63.50) (3.75)
4. มีโปรโมชั่นในการขาย
76
63
201
34
เชน สวนลด ของแถม (19.00) (15.75) (50.25) (8.50)
ฯลฯ
รวม

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
7
(1.75)

3.26

0.81

ปานกลาง

17
(4.25)
9
(2.25)
26
(6.50)

3.36

0.97

ปานกลาง

3.58

0.96

มาก

3.32

1.08

ปานกลาง

3.33

0.90

ปานกลาง

จากตารางที่ 15 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การแสดงสินคาใหเลือกซื้อ ณ
จุดขายมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.58 ระดับนัยสําคัญมาก รองลงมาคือ มีพนักงานขายบริการ ณ จุด
ขาย คาเฉลี่ยคือ 3.36 ระดับนัยสําคัญปานกลาง มีโปรโมชั่นในการขาย เชน สวนลด ของแถม ฯลฯ
คาเฉลี่ยคือ 3.32 มีระดับนัยสําคัญปานกลาง การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน ปายโฆษณา
คาเฉลี่ยคือ 3.26 ระดับนัยสําคัญปานกลาง สรุป ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.33
ระดับนัยสําคัญปานกลาง

47
ตารางที่ 16 การแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป ของผู บ ริ โ ภคในเขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

ปจจัยดานบุคลากร
198
96
60
34
12
1. พนักงานขายแตงกาย
(49.50) (24.00) (15.00) (8.50) (3.00)
สุภาพ สะอาด และ
เรียบรอย
59
118
33
26
2. พนักงานขายสามารถให 164
ขอมูลในการใชสินคา (41.00) (14.75) (29.50) (8.25) (6.50)
ที่เกี่ยวของในการทําบุญ
และพิธีการทางศาสนา
แบบตาง ๆ ไดเปน
อยางดี
218
82
40
23
3. พนักงานขายบริการดวย 37
(9.25) (54.50) (20.50) (10.00) (5.75)
ความสุภาพ เปนมิตร
รวม

4.09

1.12

มาก

3.78

1.26

มาก

3.52

0.99

มาก

3.79

1.15

มาก

จากตารางที่ 16 พบวาปจจัยดานบุคคลากร พนักงานขายแตงกาย สุภาพ สะอาด
เรียบรอย มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.09 ระดับนัยสําคัญมาก รองลงมาคือ พนักงานขายสามารถให
ขอมูลในการใชสินคาที่เกี่ยวของในการทําบุญและพิธีการทางศาสนาแบบตางๆ ไดเปนอยางดี
คาเฉลี่ย 3.78 ระดับนัยสําคัญมาก พนักงานขายบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร คาเฉลี่ย 3.52 ระดับ
นัยสําคัญมาก สรุป ปจจัยดานบุคคลากร มีคาเฉลี่ย 3.79 ระดับนัยสําคัญมาก

48
ตารางที่ 17 การแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ดานกายภาพที่สงผลตอ
การเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ปจจัยดานกายภาพ
42
220
111
17
1. การตกแตงรานคาให
สวยงาม สะอาด แสง (10.50) (55.00) (27.75) (4.25)
สวางเพียงพอ
38
217
100
37
2. มีการจัดรานใหมีพื้นที่
กวาง สะดวกสบายใน (9.50) (54.25) (25.00) (9.25)
การเลือกซื้อ
116
61
165
33
3. รานคามีความดึงดูดใจ
ในการตั้งสินคาขาย นา (29.00) (15.25) (41.25) (8.25)
เลือกซื้อ

รวม

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
10
(2.50)

3.67

0.82

มาก

8
(2.00)

3.60

0.86

มาก

25
(6.25)

3.57

1.19

มาก

3.60

0.96

มาก

จากตารางที่ 17 พบวาปจจัยดานกายภาพ การตกแตงรานคาใหสวยงาม สะอาด แสง
สวางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.67 ระดับนัยสําคัญมาก รองลงมาคือ มีการจัดรานใหมีพื้นที่
กวาง สะดวกสบายในการเลือกซื้อ คาเฉลี่ยคือ 3.60 ระดับนัยสําคัญมาก รานคามีความดึงดูดใจ ใน
การตั้งสินคาขาย นาเลือกซื้อคาเฉลี่ย 3.57 ระดับนัยสําคัญมาก สรุป ปจจัยดานกายภาพ มีคาเฉลี่ย
3.60 ระดับนัยสําคัญมาก

49
ตารางที่ 18 การแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการที่สงผล
ตอการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น (คน)
มากที่สุด มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)

ปจจัยดานกระบวนการ
66
96
34
9
1. การใหบริการที่รวดเร็ว 195
(48.75) (16.50) (24.00) (8.50) (2.25)
แมนยํา มีมาตรฐาน
การบริการชัดเจน
21
128
217
21
13
2. สามารถสงสินคาให
(5.25) (32.00) (54.25) (5.25) (3.25)
ลูกคาไดที่บาน
27
222
84
49
18
3. มีระบบการชําระเงินที่
นาเชื่อถือ มีมาตรฐาน (6.75) (55.50) (21.00) (12.25) (4.50)
ถูกตอง
รวม

4.01

1.13

มาก

3.31

0.79

ปานกลาง

3.48

0.95

มาก

3.60

1.01

มาก

จากตารางที่ 18 พบวาปจจัยดานกระบวนการ การใหบริการที่รวดเร็ว แมนยํา มี
มาตรฐานการบริการชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.01 ระดับนัยสําคัญมาก รองลงมาคือ มีระบบ
การชําระเงินที่นาเชื่อถือ มีมาตรฐาน ถูกตอง คาเฉลี่ยคือ 3.48 ระดับนัยสําคัญมาก สามารถสงสินคา
ใหลูกคาไดที่บานคาเฉลี่ย 3.31 ระดับนัยสําคัญปานกลาง สรุป ปจจัยดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย
3.60 ระดับนัยสําคัญมาก
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
ตารางที่ 19 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบของสังฆทาน
สําเร็จรูป
รูปแบบของสังฆทานบรรจุสําเร็จรูป
1. เนนสื่อความรู / เครื่องเขียน
2. เนนเครื่องใชประจําวันของพระสงฆ
3. เนนยารักษาโรค
4. เนนไฟฟาแสงสวาง
รวม

จํานวน (คน)
47
163
115
75
400

รอยละ
11.75
40.75
28.75
18.75
100.00

จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญผูบริโภคเลือกซื้อ
สังฆทานบรรจุสําเร็จรูปในรูปแบบ เนนเครื่องใชประจําวันของพระสงฆ จํานวน 163 คน คิดเปน
รอยละ 40.80 รองลงมาเนนยารักษาโรคจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.80 เนนไฟฟาแสงสวาง
จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.80 เนนสื่อความรู / เครื่องเขียน จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ
11.80 ตามลําดับ
ตารางที่ 20 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามโอกาสในการเลือกซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูป
โอกาส
1. วันโกน /วันพระ
2. วันสําคัญทางพุทธศาสนา
3. ไมแนนอน แลวแตโอกาส
รวม

จํานวน (คน)
72
212
116
400

รอยละ
18.00
53.00
29.00
100.00

จากตารางที่ 20 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญผูบริโภคเลือกซื้อ
สังฆทานบรรจุสําเร็จรูปในวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00
รองลงมาไมแนนอน แลวแตโอกาส จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 วันโกน /วันพระจํานวน
72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลสําคัญในการเลือก
ซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
เหตุผล
1. ราคาที่เหมาะสม
2. สินคาที่เหมาะสมแกการใชงาน
3. ผลิตภัณฑที่คณ
ุ ภาพดี ไมใกลวันหมดอายุ
4. สามารถซื้อหาไดงายสะดวก รวดเร็ว
5. ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย
6. บรรจุภัณฑทสี่ ะอาด เหมาะสม ปลอดภัย
รวม

จํานวน (คน)
20
33
14
211
103
19
400

รอยละ
5.00
8.25
3.50
52.75
25.75
4.75
100.00

จากตารางที่ 21 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญผูบริโภคเลือกซื้อ
สังฆทานบรรจุสําเร็จรูปดวยเหตุผลสําคัญ สามารถซื้อหาไดงายสะดวก รวดเร็ว จํานวน 211 คน คิด
เปนรอยละ 52.80 รองลงมาผลิตภัณฑมีความหลากหลาย จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.80
สินคาที่เหมาะสมแกการใชงานจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.30 ราคาที่เหมาะสม จํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 5.00 บรรจุภัณฑที่สะอาด เหมาะสม ปลอดภัยจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00
ตามลําดับ
ตารางที่ 22 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานที่ที่นิยมเลือกซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูป
เหตุผล
1. รานขายสินคาสังฆทานสําเร็จรูปทั่วไป
2. รานขายสินคาสังฆทานสําเร็จรูปใกลวดั
3. ซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา เชน ท็อปส และ
โฮมเฟรชมารท
4. ดีสเคานสโตร เชน บิ๊กซี, โลตัส, คารฟูร
5. ราน 7 – Eleven, แฟมิลี่มารท
รวม

จํานวน (คน)
151
33

รอยละ
37.75
8.25

102

25.50

80
34
400

20.00
8.50
100.00
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จากตารางที่ 22 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
จากรานขายสินคาสังฆทานสําเร็จรูปทั่วไป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.80 รองลงมาคือ
ซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา เชน ท็อปส และโฮมเฟรชมารท จํานวน 102 คน คิดเปนรอย
ละ 25.50 จากดีสเคานสโตร เชน บิ๊กซี, โลตัส, คารฟูร จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ราน
สะดวกซื้อ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 และรานขายสังฆทานสําเร็จรูปใกลวัด จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 8.30 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 การแสดงจํ า นวน และค า ร อ ยละของกลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามชนิ ด มี อิ ท ธิ พ ลต อ
แนวโนมการตัดสินคาใจซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
ผูมีแนวโนม
1.
2.
3.
4.

ตนเอง
บุคคลในครอบครัว
เพื่อน / คนรูจัก
พนักงานขาย
รวม

จํานวน (คน)
234
45
66
55
400

รอยละ
58.50
11.25
16.50
13.75
100.00

จากตารางที่ 23 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเลือกซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูปดวยตนเอง จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมา คือ จากบุคคลในครอบครัว
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.30 เพื่อน / คนรูจัก จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 พนักงาน
ขาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80 ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 การแสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการตัดสินคาใจ
ซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
ความถี่
1. 1 ครั้งตอสัปดาห
2. 2-3 ครั้งตอสัปดาห
3. 1 ครั้งตอเดือน
4. 2-3 ครั้งตอเดือน
5. 2-3 เดือน / ครั้ง
6. 4-6 เดือน /ครัง้
รวม

จํานวน (คน)
5
19
38
87
208
43
400

รอยละ
1.25
4.75
9.50
21.75
52.00
10.75
100.00

จากตารางที่ 24 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้อมีความถี่ในการซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูปจํานวน 2-3 เดือน/ ครั้ง จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.80 รองลงมาคือจํานวน
2-3 ครั้งตอเดือน จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 จํานวน 1 ครั้ง/ เดือน จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 9.00 จํานวน 2-3 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.80 และ จํานวน 1 ครั้งตอ
สัปดาห จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 ตามลําดับ
ตารางที่ 25 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูปตอครั้ง
จํานวนเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

101 – 200 บาท
201 – 300 บาท
301 – 400 บาท
401 – 500 บาท
501 – 600 บาท
มากกวา 600 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
30
209
121
23
11
6
400

รอยละ
7.50
52.25
30.25
5.75
2.75
1.50
100.00
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จากตารางที่ 25 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูป 301-400 บาท ตอครั้ง จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.30 รองลงมาคือ 301400 บาท จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 101-200 บาท จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 401-500
บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.80 มากกวา 600 บาทขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50
ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
สังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มี
วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ของสังฆทานสําเร็จรูปที่
ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป ของผู บ ริ โ ภคในเขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร ในเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสามารถสรุปดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ศึกษา
ครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสังฆทานสําเร็จรูปในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พบวากลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากเปนเพศหญิง รอยละ 61.00 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 39.00
สถานภาพสมรสที่มีจํานวนมากที่สุดรอยละ 53.00 ชวงอายุที่ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนมากที่สุด
คือชวงอายุ 46-50 ป รอยละ 30.50 รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 36-45 ป การประกอบอาชีพพบวา
ประกอบธุรกิจสวนตัวมากที่สุดรอยละ 28.00 รองลงมา ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ
21.80 พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 19.00 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 46.80
รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาปลาย/ปวช. รอยละ 31.30 ระดับรายไดตอเดือนมากที่สุด ตั้งแต
20,001-30,000 บาท รอยละ 26.30 รองลงมามีรายไดตั้งแต 10,001-20,000 บาท รอยละ 22.50
2. ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทาน
สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร แยกตามปจจันดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 3.64 ระดับนัยสําคัญมาก
2.2 ปจจัยดานราคา คาเฉลี่ย 3.99 ระดับนัยสําคัญมาก
2.3 ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย คาเฉลี่ย 3.81 ระดับนัยสําคัญมาก
2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.33 ระดับนัยสําคัญปานกลาง
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2.5 ปจจัยดานบุคคลากร มีคาเฉลี่ย 3.79 ระดับนัยสําคัญมาก
2.6 ปจจัยดานกายภาพ มีคาเฉลี่ย 3.60 ระดับนัยสําคัญมาก
2.7 ปจจัยดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 3.60 ระดับนัยสําคัญมาก
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคใน
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร แยกตามดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 ดานรูปแบบของสังฆทานสําเร็จรูป มากที่สุด คือ เนนเครื่องใชประจําวันของ
พระสงฆ รอยละ 40.80 รองลงมาคือ เนนยารักษาโรค รอยละ 28.80 เนนรูปแบบไฟฟาแสงสวาง
รอยละ 18.80 เนนสื่อความรู/เครื่องเขียน รอยละ 11.80 ตามลําดับ
3.2 ดานโอกาสในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป มากที่สุด คือ วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา รอยละ 53.00 รองลงมาคือ ไมแนนอน แลวแตโอกาส รอยละ 29.00 และวันโกน /วันพระ
รอยละ 18.00 ตามลําดับ
3.3 ดานเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปมากที่สุด คือ สามารถซื้อหา
ไดงายสะดวก รวดเร็ว รอยละ52.80 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย รอยละ 25.80 สินคา
ที่เหมาะสมแกการใชงาน รอยละ 8.30 สินคาราคาที่เหมาะสม รอยละ 5.00 บรรจุภัณฑที่สะอาด
เหมาะสม ปลอดภัย รอยละ 4.80 ผลิตภัณฑที่คุณภาพดี ไมใกลวันหมดอายุ รอยละ 3.50 ตามลําดับ
3.4 ดานสถานที่ที่นิยมเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป มากที่สุด คือ รานขายสินคา
สังฆทานสําเร็จรูปทั่วไป รอยละ 37.80 รองลงมาคือ ซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา เชน ท็
อปส และโฮมเฟรชมารท รอยละ 25.50 ดีสเคานสโตร เชน บิ๊กซี, โลตัส, คารฟูร รอยละ 20.00 ราน
7 – Eleven, แฟมิลี่มารท รอยละ 8.50 และ รานขายสินคาสังฆทานสําเร็จรูปใกลวัด รอยละ 8.30
ตามลําดับ
3.5 ดานอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินคาใจซื้อสังฆทานสําเร็จรูป มากที่สุด คือ
ตนเอง รอยละ 58.50 รองลงมาคือ เพื่อน/คนรูจัก รอยละ 16.50 พนักงานขาย รอยละ 13.80 และ
บุคคลในครอบครัว รอยละ 11.30 ตามลําดับ
3.6 ดานความถี่ในการตัดสินคาใจซื้อสังฆทานสําเร็จรูป มากที่สุด คือ 2-3 เดือน /
ครั้ง รอยละ 49.80 รองลงมาคือ 2-3 ครั้งตอเดือน รอยละ 21.00 1 ครั้งตอเดือน รอยละ 9.00 2-3 ครั้ง
ตอสัปดาห รอยละ 7.80 4-6 เดือน /ครั้ง รอยละ 6.30 และ1 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 6.30 ตามลําดับ
3.7 ด า นค า ใช จ า ยโดยเฉลี่ ย ในการซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป ต อ ครั้ ง มากที่ สุ ด คื อ
จํานวน 201–300 บาท รอยละ 52.30 รองลงมาคือ จํานวน 301–400 บาท รอยละ 30.30 จํานวน 101–
200 บาท รอยละ จํานวน 7.50 401–500 บาท รอยละ 5.80 501–600 บาทรอยละ 2.80 และมากกวา
600 บาท ขึ้นไป รอยละ1.50 ตามลําดับ
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การอภิปรายผล
เนื่องจากพื้นที่ในเขตบางกอกนอยที่ทําการสํารวจนั้น มีหนวยงานราชการอยูจํานวน
มากและในบริเวณใกลเคียงกันเปนพื้นที่คาขายจํานวนมากทําใหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ดังนี้ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย ชวงอายุของผูบริโภคที่เลือกสังฆทานสําเร็จรูปมากที่สุดในการเลือกซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูป อยูในชวง 46-50 ป อาชีพของผูตอบแบบสอบถามในพื้นที่ที่ทําการศึกษา สวนใหญมี
อาชีพสวนตัว และเปนพนักงานขาราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิจ ระดับรายไดมากที่สุดสวนใหญ อยู
ในชวง 20,001-30,000 บาท/เดือน
ผลการวิ จัย พบว า ป จจัยส วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการเลือกซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูป มากที่สุดคือ ปจจัยดานราคา ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาที่บรรจุ
รองลงมาคือ สวนของปจจัยทางดานผลิตภัณฑ คุณภาพสินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ไมใกล
วันหมดอายุ การแสดงรายการสินคา ระบุที่มาของสินคา มีผลมากในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
สวนปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย มีผลมากเชนกันในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป โดยนิยม
เลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปในรานที่จําหนายซื้อสังฆทานสําเร็จรูปโดยเฉพาะ และรานจําหนายที่
ใกลวัด โดยควรมีสินคาวางขายตลอดเวลา และมีการจัดวางเรียงสินคาใหดึงดูดนาสนใจในการเลือก
ซื้ อ ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด มี ผ ลปานกลางในการเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป อั น
เนื่องมาจากสังฆทานเปนสินคาที่ผูซื้อไมไดใชเองแตมีความตองการทําบุญ เพื่อความสบายใจตาม
ความเชื่อของคนไทย สวนปจจัยทางดานบุคลากร ดานกายภาพ และดานกระบวนการ มีผลมากใน
การเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปเชนกัน
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการวิจัยของบริษัท นาโน เซิรช จํากัด (2550 : 1) ซึ่งไดทําการ
สํารวจคนกรุงเทพฯเรื่องการเลือกสังฆทานสําเร็จรูปกับสังฆทานที่บรรจุหีบหอดวยตนเองนั้น รอย
ละ 63.2 ยังคงนิยมสังฆทานสําเร็จรูป เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ซื้อหางาย และ
เชื่อวารานคาจัดของใหครบตามตองการและความเชื่อที่มีอยูวา ตองถวายใหครบปจจัย 4 แตใน
ขณะเดียวกัน สิ่งที่ลูกคาบนมากที่สุดในการซื้อเครื่องสังฆทานสําเร็จรูป คือ รอยละ 62.2 เห็นวา
ราคาขายสูงเกินไป รองลงมารอยละ 21.4 เปนเรื่องสินคาที่อยูในสังฆทานสําเร็จรูปเปนของเกา
และอีกรอยละ 16.4 ระบุวาสินคาไมถูกใจ รวมทั้งไมมีความหลากหลายของสินคาใหเลือก ซึ่ง
สอดคลองกับการสํารวจวามีโอกาสมากที่ของในเครื่องสังฆทาน เกา เนื่องจากรอยละ 47.0 สวนใน
ดานปจจัยดานราคา การตั้งราคาขายที่เหมาะสมนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
กับราคาขายมากที่สุด โดย ประเมินทั้งทางดานคุณภาพและตัวสินคาที่บรรจุรวม
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ผลการวิจัยขางตน ยังสอดคลองกับขอมูลการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2550 : 1)
ซึ่งไดทําการสํารวจธุรกิจสังฆทานสําเร็จรูปของคนกรุงเทพฯในระหวางวันที่ 19-23 กุมภาพันธ
2550 พบวากลุมวัยรุนมีคาใชจายเฉลี่ย 100 บาทตอคน กลุมตัวอยางที่อายุ 20-40 ปมีคาใชจายเฉลี่ย
150-200 บาท และกลุมที่มีอายุมากกกวา 40 ปขึ้นไปนั้นมีคาใชจายเฉลี่ย 200-400 บาท ในปจจัยดาน
ชองทางจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปจากรานคาที่
ขายสังฆทานโดยเฉพาะและรานคาใกลวัดเนื่องจากในบริเวณเขตบางกอกนอยมีวัดจํานวนมากใน
พื้นที่ใกลกันทําใหมีรานคาจําหนายสังฆทานสําเร็จรูปตั้งอยูกันไมหางกันมากนัก จึงรองรับความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางดี
จากผลการวิจัย พบวาพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภคในการเลือกซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูป นิยมเลือกซื้อสังฆทานที่บรรจุเครื่องใชประจําวันที่บรรจุปจจัย 4 ของพระสงฆมากที่สุด
รองลงมาคือยารักษาโรค อันเปนผลสืบเนื่องจากความเชื่อในการทําบุญของคนไทยเพื่อผลบุญจะได
สงผลใหตนเองและครอบครัวสุขภาพดี โดยที่โอกาสในการเลือกซื้อในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
มากที่สุด เหตุผลในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป เพราะหาซื้องาย สะดวก รวดเร็ว มากที่สุด
สถานที่ที่นิยมเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปมากที่สุดคือ รานขายสังฆทานสําเร็จรูปทั่วไป มากที่สุด
รองลงมาคือ ซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา และดีสเคานสโตร เชน บิ๊กซี, โลตัส, คารฟู ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา ความนิยมในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปแนวโนมเพิ่มในซุปเปอรมารเก็ตของ
หางสรรพสินคา และดีสเคานสโตร เชน บิ๊กซี, โลตัส, คารฟู ไดตอไปในอนาคต และความถี่ในการ
เลื อ กซื้ อ สั ง ฆทานสํ า เร็ จ รู ป 2-3 เดื อ น/ครั้ ง มากที่ สุ ด ส ว นค า ใช จ า ยในการเลื อ กซื้ อ สั ง ฆทาน
สําเร็จรูปจํานวน 201-300 บาทในแตละครั้ง มากที่สุด
แตอยางไรก็ตามขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปยังขัดแยงกับขอมูล
การสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2551 : 1) ซึ่งไดทําการสํารวจธุรกิจสังฆทานสําเร็จรูปของคน
กรุงเทพฯ พบวารานที่คนกรุงเทพฯนิยมซื้อเครื่องสังฆทานมากที่สุดคือ รานคาปลีกสมัยใหม ราน
จําหนายเครื่องสังฆภัณฑ รองลงมาคือ รานคาทั่วไป และรานคาในวัด เนื่องจากเหตุผลขางตนใน
ดานที่ตั้งของรานจําหนายสังฆทานสําเร็จรูป ตั้งอยูไมหางไกลกันมากนัก เนื่องจากวัดแตละแหงใน
เขตบางกอกนอยตั้งอยูไมหางกันมากนัก จึงเปนไปไดวาผูบริโภคเลือกซื้อที่รานจําหนายสังฆทาน
ใกลวัดสะดวกกวาซื้อในปลีกสมัยใหม
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ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย เรื่องพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ที่กลาวมาขางตน
เปนขอมูลประกอบการดําเนินธุรกิจสําหรับผูประกอบเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม
ใหสามารถตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค ในปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จึงได
เสนอแนะแนวทางใหแกผูประกอบการพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงวางแผนการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนี้
1. การวางกลยุทธดานผลิตภัณ ฑ ผูประกอบการควรคํานึงถึงคุณภาพสินคาให
เหมาะสมกับราคาขายเพื่อใหผูบริโภครูสึกมั่นใจในคุณภาพสินคาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขาย อีก
ทั้ง ในดานขนาดบรรจุ ที่มีใ หเ ลือกหลายขนาด และความหลากหลายของสิน คาที่บรรจุขายใน
สังฆทานสําเร็จรูปก็มีผลอยางมากในการตัดสินใจซื้อ การแสดงวันหมดอายุของสินคา แสดงขอมูล
แหลงที่มาในการผลิตของสินคาทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินคามากขึ้น เนื่องจากสังฆทาน
สํ า เร็ จ รู ป มี ภ าพลั ก ษณ ใ นด า นลบอย า งต อ เนื่ อ ง อั น มี เ หตุ ม าจากการเอารั ด เอาเปรี ย บของ
ผูประกอบการบางราย เมื่อผูประกอบการดําเนินการปรับกลยุทธดานผลิตภัณฑสอดคลองกับผล
สํ า รวจ ทําผู บริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจในการการเลื อ กซื้อสังฆทานสํ า เร็จ รูปมากขึ้น ส งผลให
ยอดขายสูงขึ้นอีกได
2. การวางกลยุทธดานราคา ผูประกอบการควรคํานึงถึง การกําหนดราคาสังฆทาน
สําเร็จรูปใหเหมาะสมกับสินคาที่บรรจุ จากขอมูลการสํารวจพบวาราคามีผลมากที่สุดในการเลือก
ซื้อสังฆทานสําเร็จรูปเปนเพราะวาเปนสินคาที่ไมไดใชเองแตซื้อไปถวายพระทําใหการเลือกซื้อ
ราคามีผลมากที่สุดในการเลือกซื้อ ทั้งนี้ ในป 2550 สํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดให
สิน คาชุด สังฆทานและชุ ดไทยธรรมเปน สินคาที่ควบคุมฉลาก ซึ่งหมายถึงผูจําหนา ยสิน คาชุด
สังฆทานตองติดฉลากบอกรายละเอียดตั้งแตวันผลิต สวนประกอบ วันหมดอายุ และราคา อีกทั้ง
กรมการคาภายในไดมีมาตรการเขมงวดในการออกตรวจผูประกอบการขายสังฆทานสําเร็จรูป
เนื่องจากมีผูบริโภครองเรียนไปยังกรมจํานวนมากถึงเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของผูประกอบในการ
บรรจุสินคาที่ไมไดคุณภาพและตั้งราคาขายเกินจริงทําใหผูบริโภคหลงเชื่อคิดวาสินคามีคุณภาพ
เหมาะสมกันราคาขาย ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค สรางความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินคามีการแสดงรายการสินคาอยางชัดเจนมีการระบุที่มาของสินคาอยางชัดเจน และบรรจุ
ใหโปรงใสมองเห็นไดอยางชัดเจน เปนการสรางภาพลักษณที่ดีในการจําหนายสังฆทานสําเร็จรูป
อีกทางหนึ่ง อันเปนผลดีในการจํานายสังฆทานสําเร็จรูปอยางมาก
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3. การวางกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรคํานึงถึงการตําแหนง
ที่ตั้งในการจําหนายสังฆทานสําเร็จรูปใกลวัดเปนหลัก อีกทั้ง จัดตั้งเปนรานจําหนายสังฆทาน
โดยเฉพาะ เพื่อวางตําแหนงผลิตภัณฑใหชัดเจน ไมใหผูบริโภคเกิดความสับสนในการซื้อ
4. การวางกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาการสงเสริมการตลาด
ไมคอยมี ปจ จัยในการเลือ กซื้อของผูบริโภคมากนัก เนื่องจากการทําบุญเกิ ดจากความต องการ
สังฆทานเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบกับการนําสังฆทานไปถวายพระผูบริโภคไมไดใช
สินคาเหลานั้นเองจึงไมไดใชความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดมากนัก
5. การวางกลยุทธดานบุคลากร ผูประกอบการควรคํานึงถึงความมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ของบุคลากร และควรเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานขายในเรื่องการใหขอมูลการใชเครื่องใช
ตางๆ ในการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนของผูบริโภคในการ
ทําบุญ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนพนักงานที่ใหบริการ
6. การวางกลยุทธดานกายภาพ สภาพแวดลอม ผูประกอบการควรตกแตงรานคาใหดู
สะอาด แสงสวางเพียงพอ มีพื้นที่ใหเดินเลือกซื้อไดอยางเพียงพอไมรูสึกอึดอัด ทําใหเกิดแรงดึงดูด
ใจใหลูกคาเขาเลือกซื้อในรานไดเปนอยางดี
7. การวางกลยุทธดานกระบวนการ ผูประกอบการควรคํานึงถึงมาตรฐานในการบริการ
ขาย ที่ชัดเจน รวดเร็วแมนยํา อันเนื่องจากสินคาสังฆทานมีหลายหลายชนิดการติดปายราคาที่
ชัดเจนแนนอน และมีระบุการชําระเงินที่นาเชื่อถือ มีมาตรฐาน ทําใหลูกคามั่นใจในกระบวนการ
การใหบริการอยางมากทําใหเกิดความประทับใจ และกลับมาซื้อซ้ําอีกเพราะมั่นใจในการใหบริการ
ที่ไดมาตรฐาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบกับเขตอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง เชน เขตพระนคร เขตบางกอก
ใหญ เขตบางแค เพื่อเปรียบเทียบผลตอไป
2. ในการทําวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในจํานวนที่มากขึ้นเพื่อใหมี
หนวยตัวอยางที่เหมาะสมเปนตัวแทนของกลุมประชากรและครอบคลุมเพียงพอ
3. ควรขยายเวลาในการศึกษามากขึ้นเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลในดานปจจัยที่สําคัญใน
การตัดสินใจซื้อไดอยางครบถวนและครอบคลุมอยางทั่วถึง
4. ขอบเขตของงานวิจัย ควรมีการขยายพื้นในการศึกษาในวงกวางขึ้นอาจเพิ่มขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อใหขอมูลมีประสิทธิภาพและมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
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เลขที่…………….
แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
ของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อสังฆทาน
สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ทางด า นประชากรศาสตร ข องผู บ ริ โ ภคในเขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
คําชี้แจง แบบสอบถามแบงเปน 3 สวนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร
ตอนที่ 2 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน
คําถามคัดกรอง ทานเคยซื้อสังฆทานสําเร็จรูปหรือไม
()
1. เคย
( ) 2. ไมเคย
ตอบขอ 1 โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามตอตอบขอ 2 ใหสงแบบสอบถามกลับคืน
สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง
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2. อายุ
( ) 1. 18-25 ป
( ) 2. 26-35 ป
( ) 3. 36-45 ป
( ) 4. 45-50 ป.
( ) 5. 51-55 ป
( ) 6. ตั้งแต 55 ปขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. หมาย/หยาราง
4. ระดับการศึกษาสูงสุดที่จบ
( ) 1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
( ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
( ) 3. ปริญญาตรี
( ) 4. สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพปจจุบัน
( ) 1. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 2. ธุรกิจสวนตัว
( ) 3. พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 4. นักเรียน/นิสิต
( ) 5. พอบาน/แมบาน
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) 1. นอยกวา 10,000 บาท
( ) 2. 10,001-20,000 บาท
( ) 3. 20,001-30,000 บาท
( ) 4. 30,001-40,000 บาท
( ) 5. 50,001-60,000 บาท
( ) 6. มากกวา 60,000 บาท
สวนที่ 2 ป จ จั ย ทางด า นส ว นประสมทางการตลาดต อ ไปนี้ ท า นให ค วามสํ า คั ญ ในแต ล ะป จ จั ย
เพียงใดในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.1 คุณภาพสินคาที่ไดรับรองมาตรฐาน ไมใกลวันหมดอายุ
1.2 มีเครื่องหมายการคาที่นาเชือ่ ถือ แสดงรายการสินคาที่
ชัดเจน ระบุทมี่ าของสินคา
1.3 บรรจุภัณฑทันสมัย สะอาดปลอดภัย สวยงาม
1.4 มีหลายชนิด หลายขนาดใหเลือกซื้อ
1.5 สินคาตรงวัตถุประสงคใชงานของพระสงฆ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

นอย
ที่สุด
1
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2. ปจจัยดานราคา
2.1 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาที่บรรจุ
ทั้งหมด
2.2 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
สินคา
2.3 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย
3.1 สถานที่จําหนายสินคาสังฆทานโดยเฉพาะ
3.2 สถานที่จําหนายใกลวัด
3.3 การจัดวางผลิตภัณฑแยกประเภทชัดเจน ตําแหนงที่
มองเห็นไดชัด
3.4 มีผลิตภัณฑวางขายตลอดเวลา
3.5 สถานที่จัดจําหนาย สะอาด แสงสวางเพียงพอ
3.6 การจัดวางผลิตภัณฑนาสนใจ/ดึงดูดใจ
4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
4.1 การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน ปายโฆษณา
4.2 มีพนักงานขายบริการ ณ จุดขาย
4.3 การแสดงสินคาใหเลือกซื้อ ณ จุดขาย
4.4 มีโปรโมชั่นในการขาย เชน สวนลด ของแถม ฯลฯ
5. ปจจัยดานบุคลากร
5.1 พนักงานขายแตงกาย สุภาพ สะอาด เรียบรอย
5.2 พนักงานขายสามารถใหขอมูลในการใชสินคาที่เกี่ยวของ
ในการทําบุญและพิธีการทางศาสนาแบบตางๆ ไดเปน
อยางดี
5.3 พนักงานขายบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
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6. ลักษณะทางกายภาพ
6.1 การตกแตงรานคาใหสวยงาม สะอาด แสงสวางเพียงพอ
6.2 มีการจัดรานใหมพี ื้นที่กวาง สะดวกสบายในการเลือกซื้อ
6.3 รานคามีความดึงดูดใจ ในการตั้งสินคาขาย นาเลือกซือ้
7. กระบวนการ
7.1 มีการใหบริการที่รวดเร็ว แมนยํา มีมาตรฐานการบริการที่
ชัดเจน
7.2 สามารถสงสินคาใหลูกคาไดที่บาน
7.3 มีระบบการชําระเงินที่นา เชื่อถือ มีมาตรฐาน ถูกตอง
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ( ) เพียงขอเดียวที่ตรงกับพฤติกรรมการซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
1. ทานตัดสินใจซื้อสังฆทานสําเร็จรูป แบบใดมากที่สุด (กรุณาเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว)
( ) 1.สังฆทานบรรจุสําเร็จรูป เนนสื่อความรู / เครื่องเขียน
( ) 2.สังฆทานบรรจุสําเร็จรูป เนนเครื่องใชประจําวันของพระสงฆ
( ) 3.สังฆทานบรรจุสําเร็จรูป เนนยารักษาโรค
( ) 4.สังฆทานบรรจุสําเร็จรูป เนนไฟฟาแสงสวาง
2. ทานมักซื้อสังฆทานสําเร็จรูปในวันใดมากที่สุด
( ) 1.วันโกน /วันพระ
( ) 2.วันสําคัญทางพุทธศาสนา
( ) 3.ไมแนนอน แลวแตโอกาส
3. เหตุผลที่สําคัญที่สุด ในการเลือกซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
( ) 1.ราคาที่เหมาะสม
( ) 2.สินคาที่เหมาะสมแกการใชงาน
( ) 3.ผลิตภัณฑที่คุณภาพดี ไมใกลวันหมดอายุ ( ) 4.สามารถซื้อหาไดงาย สะดวก รวดเร็ว
( ) 6.บรรจุภัณฑที่สะอาด เหมาะสม ปลอดภัย
( ) 5.ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย
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4. ทานมักซื้อสังฆทานสําเร็จรูปจากสถานที่จําหนายใดมากที่สุด
( ) 1.รานขายสินคาสังฆทานสําเร็จรูปทั่วไป
( ) 2.รานขายสินคาสังฆทานสําเร็จรูปใกลวัด
( ) 3.ในซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา เชน ท็อปส และโฮมเฟรชมารท
( ) 4.Discount Store เชน บิ๊กซี, โลตัส, คารฟูร
( ) 5.Convince Store เชน 7 – Eleven, แฟมิลี่มารท
5. บุคคลใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสังฆทานสําเร็จรูป
( ) 1.ตนเอง
( ) 2.บุคคลในครอบครัว
( ) 4.พนักงานขายสินคา
( ) 3.เพื่อน / คนรูจัก
6. ทานซื้อสังฆทานสําเร็จรูปโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด
( ) 1.) 1 ครั้งตอสัปดาห
( ) 2.) 2-3 ครั้งตอสัปดาห
( ) 3.) 1 ครั้งตอเดือน
( ) 4.) 2 – 3 ครั้งตอเดือน
( ) 5.) 2-3 เดือน / ครั้ง
( ) 6.) 4-6 เดือน /ครั้ง
7. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อสังฆทานสําเร็จรูปตอครั้ง
( ) 1.) 101 – 200 บาท
( ) 2.) 201 – 300 บาท
( ) 3.) 301 – 400 บาท
( ) 4.) 401 – 500 บาท
( ) 5.) 501 – 600 บาท
( ) 6.) มากกวา 600 บาทขึ้นไป
ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานที่ใหขอมูลในครั้งนี้
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2551

กําพล ตันติปญญาเทพ
68 หมูบานโชคชัยปจทรัพย ซ.บรมราชนนี 111 แขวงศาลาธรรมสพน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โรงพิมพธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย

สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
หาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538-ปจจุบัน โรงพิมพธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย
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