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บทคัดย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ ์รูปแบบการด าเนินชีวติ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์รูปแบบการด าเนินชีวิต และกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์
ของผูบ้ริโภคท่ีเทสโก ้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สถานภาพโสด มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ียอยูท่ี่ 2-4 คน และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
เป็นส่วนใหญ่ กวา่คร่ึงหน่ึงมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-30,000 บาท ผลการวเิคราะห์พบวา่ ประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนัในส่วนของอาย ุการศึกษาและสถานภาพ ในส่วนของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์ราคาของผลิตภณัฑแ์ละมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นกิจกรรมและ
ความคิดเห็น 
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ABSTRACT 
 
 This research on how population, product and lifestyle of the customers (Bangkok based only) 
have influenced toward the decision to buy a television at Tesco Lotus Thailand, is purposed to study their 
general behavior and buying decision. The data is analyzed on 400 surveyors; mostly are male with age 
population between 31-40, Bachelor’s degree, single status, family member between 2-4 persons, 
company employee occupation and salary earning between 15,001-30,000 baht.  
 The research is concluded as follows:  
 1. Population: Age and marital status are the main influences toward the decision in buying 
television at Tesco Lotus.  
 2. Product: Character, price and standard warranty of the product are the influences toward the 
decision in buying television at Tesco Lotus with the aspect of function and decision making. 
 
Keywords : Demography, Product Attribute, Lifestyle, Decision buying process, Television 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โทรทศัน์ถือวา่เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์มีมาอยา่งยาวนานเกือบ 90 ปี และมีววิฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากในอดีตอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีมีความทนัสมยั เช่น หนา้จอแสดงผลเป็นภาพขาว-
ด าไดมี้การพฒันาจนกลายเป็นภาพสี ขนาดท่ีใหญ่และมีน ้าหนกัมากก็มีการพฒันามาเป็นจอท่ีแบนและมี
น ้าหนกัเบา เป็นตน้ โดยพบวา่ท่ีผา่นมาโทรทศัน์ คือ อุปกรณ์การรับชมขอ้มูล ข่าวสารและความบนัเทิง
ประจ าบา้นของสังคมไทยท่ีท าใหส้มาชิกภายในครอบครัวมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัดว้ยการมารับชม
โทรทศัน์ร่วมกนั จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดีงักล่าวท าใหส้ังคมในยคุปัจจุบนัมีเทคโนโลยเีขา้มา
เก่ียวพนัและมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษยม์ากยิง่ข้ึน จนกล่าวไดว้า่เทคโนโลยเีป็น
ปัจจยัท่ี 5 ท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับมนุษยน์ัน่เอง โดยพบวา่ส่วนมากมนุษยห์นัมาใหค้วามสนใจเทคโนโลยท่ีี
สามารถท าใหเ้กิดความสะดวกในการด าเนินชีวติ และเทคโนโลยท่ีีดีตอ้งเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถ
ตอบสนองตามความตอ้งการของมนุษยใ์นทุกมิติ ดงันั้นในปัจจุบนัการท่ีมนุษยจ์ะตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงนั้นยอ่มตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามีส่วนช่วยในการตดัสินใจ เช่น การคน้หาขอ้มูล 
จุดเด่นหรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์การเปรียบเทียบราคาของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดในการซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าวนัน่เอง เรียกไดว้า่เทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้ง
ใหค้วามสนใจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจในอนาคต   
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 ดงัท่ีกล่าวมาท าใหผู้ผ้ลิตโทรทศัน์ตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจและเร่งพฒันาฟังกช์ัน่ของโทรทศัน์ใหมี้
ความทนัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การน าอินเทอร์เน็ตมาเช่ือมต่อเขา้กบัโทรทศัน์ 
เป็นตน้ ท าใหเ้กิดโทรทศัน์รูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ สมาร์ททีว ี(smart TV) กล่าวคือ สมาร์ททีวมีีฟังกช์ัน่การใช้
งานเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน ท าใหก้ารใชโ้ทรทศัน์ใน
ปัจจุบนัไม่ใช่เพียงการรับชมเท่านั้นแต่เป็นโทรทศัน์อจัฉริยะท่ีมีรูปแบบการท างานคลา้ยสมาร์ทโฟน และ
เป็นการรวมฟังกช์ัน่ของโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเขา้ดว้ยกนั ท าใหส้ามารถรับชมส่ิงต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการดูโทรทศัน์เพียงอยา่งเดียว เช่น การเล่นเกม การดูหนงั การฟังเพลงหรือการเล่น
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้  
 จากท่ีกล่าวมาท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะหาวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงท่ีเขา้มาซ้ือ
โทรทศัน์ในเทสโก ้โลตสัเป็นบุคคลกลุ่มใด โดยใชป้ระชากรศาสตร์เป็นตวัพิจารณา ผูบ้ริโภคนั้นมีรูปแบบ
การด าเนินชีวติอยา่งไรในการเลือกซ้ือ มีการเลือกซ้ือโทรทศัน์จากการเลือกคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์
อยา่งไรบา้ง และมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือในแต่ละขั้นตอนอยา่งไร เพื่อวเิคราะห์ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
น ามาปรับใชใ้นการวางแผนทางการตลาดใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละขั้นตอน ซ่ึง
ท าใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายมีโอกาสครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์รูปแบบการด าเนินชีวติ 
และกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ ์รูปแบบการด าเนินชีวิต และกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 (1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ประชากรท่ีก าลงัตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ ประกอบดว้ย ประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์
รูปแบบการด าเนินชีวติและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลา
ในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 (1) ประโยชน์เชิงวชิาการ ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบั
ประชากรศาสตร์คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และรูปแบบการด าเนินชีวิตตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการ
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วจิยัในคร้ังต่อไป (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าใหฝ่้ายการตลาด และฝ่ายจดัซ้ือ
โทรทศัน์ ไดท้ราบถึงประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ในเทสโก ้โลตสั ทั้งน้ีเพื่อใหฝ่้ายการตลาด และฝ่ายจดัซ้ือเกิดความเขา้ใจและสามารถ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 1.  ประชากรศาสตร์ ท าใหส้ามารถก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน เป็นส่ิงท่ีนกัวจิยัและ
นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามสนใจ ดงัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดแ้บ่งตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรช่วยในการก าหนดตลาด
กลุ่มเป้าหมาย และแนวความคิดของพรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2539) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของประชากรศาสตร์ 
ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป โดยความแตกต่างจะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ลกัษณะของ
ประชากรศาสตร์ คือ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) การศึกษา (4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 2.  คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product Attribute) กล่าวคือ คอตเตอร์ (Kotler, 2000) กล่าววไวว้า่ 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(product component) พิจารณาตามคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์หมายถึง ผลิตภณัฑ์
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ประกอบดว้ย
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์(product attributes) องคป์ระกอบมีดงัน้ี (1) รูปแบบของผลิตภณัฑ ์หรือลกัษณะ
ทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์(physical characteristics of goods) เป็นลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นได ้
สามารถรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั (2) คุณภาพของผลิตภณัฑ ์(product 
quality) เป็นการวดัการท างาน และความคงทนของผลิตภณัฑ ์เกณฑใ์นการวดัคุณภาพความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคและคุณภาพท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั (3) ราคาของผลิตภณัฑ ์(price) เป็นเงินท่ีบุคคลจ่ายเพื่อซ้ือ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ ซ่ึงสามารถแสดงเป็นมูลค่า (value) ท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเพื่อแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์หรือบริการ (4) ช่ือเสียงของผลิตภณัฑห์รือตราผลิตภณัฑ ์(brand) ค า (term) สัญลกัษณ์
(symbol) การออกแบบ (design) หรือส่วนประสม เพื่อระบุถึงผลิตภณัฑห์รือบริการของผูจ้  าหน่ายรายท่ี
แสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั (5) บรรจุภณัฑ ์(packaging) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ 
และการผลิตส่ิงบรรจุหรือท่ีห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์(6) การออกแบผลิตภณัฑ ์(design) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รูปแบบลกัษณะการบรรจุหีบห่อ (7) การรับประกนั (warranty) คือ การรับประกนัผลิตภณัฑ ์(Guarantee) มี
ความหมายต่างกนัดงัน้ี (7.1) การรับประกนัหรือใบรับประกนั เป็นเอกสารซ่ึงมีขอ้ความท่ีระบุถึงการ
รับประกนัผลิตภณัฑซ่ึ์งผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายจะชดเชยใหก้บัผูบ้ริโภค เม่ือผลิตภณัฑไ์ม่สามารถท างานไดใ้น
เวลาท่ีก าหนด (7.2) การรับประกนัผลิตภณัฑห์รือบริการ เป็นขอ้ความท่ียนืยนัวา่ผลิตภณัฑส์ามารถท างาน
ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ หรือมีการประกนัวา่ผลิตภณัฑใ์ชไ้ม่ไดย้นิดีคืนเงิน (8) สี (color) สีของผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิง
เชิญชวนและจูงใจใหเ้กิดการซ้ือ เพราะสีท าใหเ้กิดอารมณ์ทางดา้นจิตวทิยา (9) การให้บริการ (service) การ
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ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคบางคร้ังก็ข้ึนอยูก่บันโยบายการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคของผูจ้  าหน่ายหรือผูผ้ลิต 
(10) วตัถุดิบ (raw material) หรือ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต ผูผ้ลิตมีทางเลือกท่ีจะใชว้ตัถุดิบ หรือ วสัดุหลายอยา่ง
ในการผลิต (11) ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์(product safety) และภาระผลิตภณัฑ ์(product liability) ความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์เป็นประเด็นท่ีส าคญัมากท่ีธุรกิจตอ้งเผชิญและยงัเป็นประเด็นปัญหาดา้นจริยธรรม
ทั้งธุรกิจและผูบ้ริโภค (13) ความเขา้กนัได ้(compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหส้อดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคและสามารถน าไปใชไ้ดใ้นทางท่ีดีในทางปฏิบติัโดยไม่เกิดปัญหาในการใชง้าน 
(14) คุณค่าของผลิตภณัฑ ์(product value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑซ่ึ์งผูบ้ริโภค
ตอ้งเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าท่ีเกิดจากความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สูงกวา่ตน้ทุนท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 
(15) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์(variety) ผูบ้ริโภคส่วนมากพอใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีใหเ้ลือก
มากในรูป ของ สี กล่ิน รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ แบบ ลกัษณะและคุณภาพ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
 3.  รูปแบบการด าเนินชีวติ (lifestyle) กล่าวคือ พลมัเมอร์ (Plummer, 1995) กล่าวไวว้า่การด าเนิน
ชีวติ หมายถึง ลกัษณะการใชชี้วติของผูบ้ริโภคของแต่ละคน ซ่ึงเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนใน
สังคมตลอดช่วงชีวิตแต่ละวยั เช่น กลุ่มอา้งอิง ล าดบัชั้นทางสังคม จึงมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวติ
มากเท่ากบัปัจจยัภายใน เช่น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ เป็นตน้ รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแสดงออกมาในรูปแบบ
กอง (1) กิจกรรม (activity : A) เป็นการแสดงถึงพฤติกรรมการแสดงออกท่ีปฏิบติัจนเป็นกิจวตัร (2) ความ
สนใจ (interest : I) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคในดา้นความสนใจจะมุ่งเนน้
ทางดา้นความชอบและการจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ (3) ความคิดเห็น (opinions : O) เป็นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคจะตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบั
ทศันคติและความรู้สึกของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและส่ือต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั เช่น สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ ์อนาคต และวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมีความคิดเห็นต่อส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั การวเิคราะห์ในสามลกัษณะดงักล่าวบางคร้ังเรียกสั้น ๆ วา่ “AIO” 
 4.  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (the buying decision process) กล่าวคือ เคลเลอร์(Kotler, 2003) กล่าว
ไวว้า่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการซ้ือผลิตภณัฑห์รือ
บริการของผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยขั้นตอน ต่าง ๆ 5 
ขั้นตอน อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย (1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ (problem or need 
recognition) เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ผูบ้ริโภคมี
ความรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาวะท่ีผูบ้ริโภคเป็นอยูจ่ริงกบัสภาวะท่ีเขาปรารถนา ความตอ้งการอาจ
ถูกกระตุน้โดยตวักระตุน้จากภายใน (internal stimuli) กระตุน้ความตอ้งการท่ีมีอยูป่กติ ในระดบัสูงพอท่ีจะ
กลายเป็นแรงขบัดนั (drive) นอกจากนั้นความตอ้งการอาจถูกกระตุน้จากตวักระตุน้ภายนอก (external 
stimuli) (2) การเสาะแสวงหาขอ้มูล (search for information) การเสาะแสวงหาข่าวสาร ผูบ้ริโภคท่ีถูก
กระตุน้อาจจะหรือไม่อาจจะเสาะแสวงหาข่าวสารมากข้ึน ถา้แรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคแขง็แกร่งและ
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ผลิตภณัฑท่ี์จะตอบสนองอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือม ผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือมนั (3) การประเมินทางเลือก (evaluation 
of alternative) การประเมินทางเลือก เราไดเ้ห็นวธีิการท่ีผูบ้ริโภคใชข้่าวสารเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงชุดของตราท่ี
เลือกไวเ้พื่อการพิจารณาตดัสินใจเป็นขั้นสุดทา้ย (4) การตดัสินใจซ้ือ (decision marking) ผูบ้ริโภคจะ
จดัล าดบัความชอบตรายีห่อ้ต่าง ๆ ในแต่ละตวัเลือกและจะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน โดยทัว่ไปการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด แต่ทวา่มีปัจจยั 2 ประการอาจเขา้มา “ขวาง” ระหวา่งความ
ตั้งใจ กบัการตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (post purchase behavior) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
คาดหมายของผูบ้ริโภคกบัการปฏิบติัการของผลิตภณัฑ ์ถา้ผลิตภณัฑน์อ้ยกวา่ความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะ
ผดิหวงั ถา้ตรงกบัความหมายผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหมายผูบ้ริโภคจะปล้ืมปิติยนิดีมาก 
ผูบ้ริโภคอิงความคาดหมายไวจ้ากข่าวสารท่ีเขาไดรั้บจากผูจ้  าหน่าย เพื่อน ๆ และแหล่งอ่ืน ๆ 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศศิวรรณ กล่ินมาหอม (2559) ศึกษาองคป์ระกอบของผลิตภณัฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารทะเลแบบจดัส่งถึงท่ีของร้านอาหาร
แห่งหน่ึงในเมืองพทัยา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชบ้ริการอาหารทะเลแบบจดัส่งถึงท่ี เป็นกลุ่มเพศหญิงท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี ส่วนใหญ่อาศยัอยูเ่มืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี อาชีพพนกังานบริษทัระดบัการศึกษาอยูร่ะดบั
ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน อยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารทะเลแบบจดัส่งถึงท่ี 
พบวา่องคป์ระกอบของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารทะเล
แบบจดัส่งถึงท่ีของร้านอาหารแห่งหน่ึงในเมืองพทัยาดงัน้ี องคป์ระกอบของผลิตภณัฑด์า้นประโยชน์หลกั, 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์, องคป์ระกอบของผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑค์วบ, 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑด์า้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ,์ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการ
โฆษณา, การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการประชาสัมพนัธ์, การส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการดา้นการใชพ้นกังานขาย, การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสริมการขาย, การ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นส่ือเคล่ือนท่ี มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
อาหารทะเลแบบจดัส่งถึงท่ี 

พรชนก ล้ีภยัรัตน์ (2556) ศึกษาวถีิชีวติและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟ
ร้อนท ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ วิถีชีวติและความ
คาดหวงัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีเอเชียทีคเดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์แตกต่างกนั นอกจากน้ีพบวา่ความ
คาดหวงัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากกวา่ วถีิชีวติ 

ณชัชารีย ์บวรชยักุลพฒัน์ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายวยัทางานท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 31-40 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,000-30,000 บาทต่อเดือนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
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ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด กลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริโภค
ทัว่ไปใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก ทั้งในเร่ืองของคุณสมบติัของกลอ้งวงจรปิด ความ
หลากหลายในการเลือกซ้ือ รวมทั้งยีห่อ้ก็มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในขณะท่ีกลุ่มท่ีเป็นช่างติดตั้ง
นอกจากจะใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์แลว้นั้น ยงัให้ความส าคญัในดา้นราคา 

 
กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมติฐานการวจัิย 

(1) ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั (2) คุณลกัษณะของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
โทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3) รูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 

       กระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การตระหนกัถึงความตอ้งการ 
การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

       คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์  
รูปแบบของผลิตภณัฑ ์
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
ราคาของผลิตภณัฑ ์
มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

 

       ประชากาศาสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
สถานะภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

       รูปแบบการด าเนินชีวติ 
กิจกรรม  
ความสนใจ 
ความคิดเห็น 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีคาดวา่จะซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึง
ผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นน าขอ้มูล
ทั้งหมดมาวเิคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) การ
วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด (2) การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั 
(Independent sample T-test ) การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (One-way ANOVA) และ
การวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) 
 

สรุปการวจัิย 
 

 ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 31-40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีจ านวนของสมาชิกใน
ครอบครัวเฉล่ียอยูท่ี่ 2-4 คน ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนประมาณ 15,001-
30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะของโทรทศัน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
กล่าวคือ ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์และดา้นรูปแบบ
ของผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ ดา้นความ
คิดเห็น ดา้นกิจกรรม และดา้นความสนใจ ตามล าดบั สุดทา้ยในส่วนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวม
อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั กล่าวคือ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงั
การซ้ือ ดา้นการเสาะแสวงหาข่าวสาร และดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการ ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ 2 โดยวิเคราะห์ตามสมติฐานขอ้ 1 
ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
โทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส าหรับการวเิคราะห์ตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่คุณลกัษณะของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้
โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดจะเห็นวา่คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์
ดา้นราคามีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นรูปแบบของผลิภณัฑ ์และดา้น
มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ในขณะท่ีดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อมาการวิเคราะห์ตาม
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สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่รูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้
โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดจะเห็นวา่ดา้นความคิดเห็นมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นกิจกรรม ในขณะท่ีดา้นความสนใจไม่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี และมีสมาชิกใน
ครอบครัวประมาณ 2-4 คนมีการระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังาน
เอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 15,001-30,000 บาท กล่าวไดว้า่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความ
สนใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปีท่ีมี
สถานภาพโสด ท าใหใ้ชช่้วงเวลาหลงัเลิกงานเพื่อพกัผอ่นดว้ยการดูรายการโทรทศัน์หรือเล่นเกมส์ ประกอบ
กบัช่วงอายดุงักล่าวเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความส าคญัของหา้งเทสโก ้โลตสั กล่าวคือ หา้งเทสโก ้โลตสั มี
นโยบายท่ีมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้กลุ่มวยัท างานท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2538) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความส าคญั เน่ืองจากการเขา้ใจความแตกต่างของ
ประชากรท าใหส้ามารถก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ณชัชารีย ์บวรชยักุลพฒัน์ (2558) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่ผูซ้ื้อเป็นเพศชายท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปี และเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ตลอดจนมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,000-30,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกนั 
 การใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เวลาเลือกซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ จะตดัสินใจจากคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญั เช่น 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์รูปแบบท่ีทนัสมยัหรือบริการหลงัการขาย เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ
ประภาศรี พงศธ์นาพาณิช และคณะ (2557) ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ และความปรารถนาของผูบ้ริโภค เป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริโภค มีมูลค่าตราผลิตภณัฑแ์ละเป็นตวัเงิน ผลิตภณัฑ์อาจเป็นไดท้ั้งมีตวัตนและไม่มีตวัตน และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิวรรณ กล่ินมาหอม (2559) ท่ีท าการศึกษาองคป์ระกอบของผลิตภณัฑแ์ละการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาหารทะเลแบบจดัส่ง
ถึงท่ีของร้านอาหารแห่งหน่ึงในเมืองพทัยา โดยพบวา่ คุณลกัษณะผลิตภณัฑส่์งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ โดยดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา
ของผลิตภณัฑ ์และดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการท า
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กิจกรรมท่ีท าในแต่ละวนั ความสนใจของตวัผูบ้ริโภค และความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชโ้ทรทศัน์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของประภาศรี พงศธ์นาพาณิช และคณะ (2557) ท่ีกล่าววา่ รูปแบบการด าเนินชีวติคือ โครงสร้าง
ของการใชชี้วติ การใชเ้วลาและการใชจ่้ายเงินของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นค่านิยมของผูบ้ริโภคผา่น
กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นตามสถานการณ์ต่าง ๆ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรชนก ล้ีภยั
รัตน์ (2556) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง วถีิชีวติและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยดา้นความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นกิจกรรม 
และดา้นความสนใจมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 และในส่วนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัส าคญัมาก เน่ืองจาก
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึงซ่ึงมีมูลค่ามาก ท าใหต้อ้งใชก้ารคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองก่อน
การตดัสินใจซ้ือ เพื่อลดผลกระทบจากการท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2557) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง 
ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การตระหนกัถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและประเมินผลหลงัการซ้ือ และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณชัชารีย ์บวรชยักุลพฒัน์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด โดยดา้นการประเมินทางเลือก 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้นการเสาะแสวงหา
ข่าวสารและดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 จากการวเิคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ 1 พบวา่ ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัในดา้นอาย ุดา้น
ระดบัการศึกษา และดา้นสถานภาพ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของพรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2539) ท่ีกล่าววา่ 
ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปส่งผลใหก้ารรับรู้ข่าวสารและการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไม่เหมือนกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณชัชารีย ์บวรชยักุลพฒัน์ (2558) ท่ี
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ พบวา่ ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ61 ปีข้ึนไปให้
ความส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ช่วงอายอ่ืุน ๆ เน่ืองจากเป็นวยัเกษียณอยูบ่า้นเป็นหลกั 
กล่าวคือ ช่วงวยัเกษียณตอ้งการรับชมโทรทศัน์ เปรียบเสมือนมีเพื่อนอยูข่า้งกาย เพื่อไม่เหงาเวลาอยูบ่า้น 
ต่อมาดา้นระดบัการศึกษา การศึกษาปริญญาตรีใหค้วามส าคญักระบวนการตดัสินใจซ้ือสูงกวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี เน่ืองจากระดบัการศึกษาท าใหท้ราบถึงรายละเอียดของ
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ผลิตภณัฑม์ากข้ึน กล่าวคือ การศึกษาท าใหบุ้คคลนั้นมีความรู้ความเขา้ใจในรายละเอียดเชิงลึกมากข้ึน ส่งผล
ใหก้ารตดัสินใจซบัซอ้นมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม
สถานภาพสมรสใหค้วามส าคญักระบวนการตดัสินใจซ้ือสูงกวา่ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพโสด 
เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์เพื่อตนและคนในครอบครัวท าใหต้อ้งมีการคิดท่ีมากกวา่การซ้ือเพื่อใช้
เพียงคนเดียว กล่าวคือ การซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อตนเองไม่ตอ้งใชก้ระบวนการตดัสินใจมากนกั แต่เม่ือซ้ือเพื่อใช้
ส าหรับบุคคลท่ีใชม้ากกวา่ 1 คน อาทิ พอ่ แม่ หรือลูก ท าใหต้อ้งค านึงถึงการใชง้านมากข้ึน เช่น การใชง้านท่ี
ง่าย ดูแลว้ถนอมสายตา เป็นตน้ 
 จากการวเิคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ 2 คุณลกัษณะของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑมี์อิทธิพล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ คุณลกัษณะผลิตภณัฑด์า้นราคาของผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละดา้น
มาตรฐานของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมค็คาร์ธี (McCarthy, 1990) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์ดยการเปรียบเทียบความคุม้ค่า กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท าการเปรียบเทียบผลิตภณัฑเ์พื่อตรวจคุณภาพ
ของสินคา้ หากพบวา่มีคุณภาพใกลเ้คียงกนัมกัเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด เม่ือพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ 
พบวา่ ดา้นราคาของผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วมสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากเม่ือผา่น
กระบวนการตดัสินใจซ้ือมาถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือแลว้นั้น ราคาเป็นส่ิงท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
กล่าวคือ โทรทศัน์เป็นสินคา้จดัอยูใ่นสินคา้แบบเดียวกนัท่ีซ้ือโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีเห็นตราสินคา้
แลว้เห็นวา่มีมาตรฐานเดียวกนั ตอ้งการจะซ้ือในราคาต ่าท่ีสุด เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่
เป็นการคุม้เวลาและความพยายามท่ีจะท าการส ารวจตรวจสอบอยา่งระมดัระวงั และท าการเปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง ราคาของสินคา้ลดลงเพียงเล็กนอ้ยจะพยายามจบัจ่ายเพื่อใหไ้ดใ้นราคาท่ีดีท่ีสุด
รองลงมาคือดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคแต่บุคคลมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั อาทิ ดา้น
การใชง้าน ขนาดของหนา้จอ เป็นตน้ กล่าวคือ การซ้ือโทรทศัน์จ าเป็นตอ้งดูรูปแบบการใชง้านท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการ เช่น ระยะห่างระหวา่งท่ีนัง่กบัโทรทศัน์ หรือขนาดของพื้นท่ีท่ีจะตั้งโทรทศัน์เป็น
ตวัก าหนดขนาดของหนา้จอ ถา้ตอ้งการต่ออินเทอร์เน็ตก็จ  าเป็นตอ้งใชส้มาร์ททีว ีเป็นตน้ และดา้นมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากปัจจุบนันิยมดูมาตรฐานการผลิต เพื่อป้องกนัการใชง้านแลว้เกิดปัญหาจากการผลิต 
กล่าวคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการความมัน่ใจการใชง้านวา่จะไม่เกิดปัญหาจากการใชง้านหรือการผลิต เม่ือ
ผลิตภณัฑเ์กิดปัญหาสามารถเคลมผลิตภณัฑไ์ดจ้ากการรับประกนั หรือร้องเรียนผูผ้ลิตจากผลิตภณัฑไ์ม่มี
คุณภาพได ้
 จากการวเิคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ 3 รูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
โทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณา
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รายละเอียด พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมและดา้นความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ 
พบวา่ ดา้นความคิดเห็นเป็นส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนัการเปิดโลก
กวา้งผา่นการใชอิ้นเทอร์เน็ต กล่าวคือ สามารถเห็นมุมมองท่ีกวา้งข้ึนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปขา้งนอก 
เพียงแค่กดเขา้ไปในอินเทอร์เน็ตก็สามารถหาทุกอยา่งท่ีตอ้งการ และเปิดข้ึนจอโทรทศัน์ขยายใหใ้หญ่ข้ึน 
หรือรับชมภาพยนตก์็เหมือนน าโรงภาพยนตม์าอยูใ่นบา้นและดา้นกิจกรรมเน่ืองจากปัจจุบนัเป็นสังคมไร้
เงินสดและเป็นสังคมติดจอ กล่าวคือ การใชจ่้ายต่าง ๆ ในปัจจุบนัใชบ้ตัรบตัรเครดิต/บตัรเงินผอ่นเพิ่มมาก
ข้ึน เม่ือถึงตน้เดือนเป็นช่วงเงินเดือนออก ผูบ้ริโภคจึงเขา้มาช าระค่าสินคา้และบริการต่าง ๆ ตาม
หา้งสรรพสินคา้ และช่วงหลงัเลิกงานหรือวนัหยดุมกัรับชมข่าว ละคร หรือภาพยนตก์บัครอบครัวเพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจและใชเ้วลากบัครอบครัว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 
 1.  คุณลกัษณะผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายควรใหค้วามส าคญัในรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี (1) ดา้นราคาของ
ผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัช่องทางการช าระเงินเป็นอนัดบัแรก เพราะฉะนั้นควรเพิ่มช่อง
ทางการช าระเงินใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น เงินสด คิวอาร์โคด๊ บตัรเดบิต
หรือบตัรเครดิต เป็นตน้ โดยเฉพาะในส่วนของบตัรเครดิตท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ และควรจดั
กิจกรรมส่งเสริการขายท่ีมีการพิจารณาระยะเวลาการผอ่นท่ีเหมาะสมตามราคาของสินคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ท่ีซ้ือสินคา้ดงักล่าวส่วนมากมีรายไดใ้นระดบัปานกลาง เช่น ราคาโทรทศัน์ 5,000–10,000 บาท ควรมี
ระยะเวลาการผอ่นช าระ 6 เดือน หรือราคาโทรทศัน์ 10,001–20,000 บาท ควรมีระยะเวลาการผอ่นช าระ 10 
เดือน เป็นตน้ (2) ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัล าโพงและระบบเสียงให้
คุณภาพเสียงท่ีชดัเจน เพราะฉะนั้นควรเปิดการสาธิตเสียงล าโพงโทรทศัน์ทีละตวั เพื่อไม่ใหเ้สียงตีกนั ผูฟั้ง
จะสามารถรับฟังเสียงโดยไม่ตอ้งแยกแยะเสียง หรืออาจสร้างหอ้งท่ีปิดกั้นเสียงจากภายนอก เม่ือมีผูท่ี้ตอ้ง
ทดลองการใชง้าน ใหน้ าโทรทศัน์ท่ีตอ้งการมาทดลองในหอ้งนั้นแทน (3) ดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ ์พบวา่ 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการท างานและขนาดของหนา้จอมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นในส่วนของ
รูปแบบการท างานควรมีใหผู้บ้ริโภคเลือกทั้งทีวีอนาล็อก ดิจิตอลทีว ีสมาร์ททีว ีและแอนดรอยดที์ว ีเพื่อให้
เหมาะกบัการใชง้านของแต่ละบุคคล ส่วนของขนาดหนา้จอนั้นควรมีขนาดหลกั ๆ ใหส้ามารถเลือกได ้เช่น 
ขนาด 24 น้ิว, 32 น้ิว, 40 น้ิว, 50 น้ิว เป็นตน้ (4) ดา้นมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
กบัผลิตภณัฑท่ี์ผา่นมาตรฐานและมีการรับประกนัสินคา้ เพราะฉะนั้น ผูจ้ดัจ  าหน่ายควรตรวจสอบมาตรฐาน
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ของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ก่อนวางจ าหน่าย และสามารถเพิ่มระยะเวลาการรับประกนัสินคา้ใหน้านข้ึนเป็น 3-5 ปี 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการซ้ือวา่ผลิตภณัฑมี์การรับประกนัท่ียาวกวา่ปกติ 
 2.  รูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายควรใหค้วามส าคญัในรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี (1) ดา้นกิจกรรม 
พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความถ่ีเดินหา้งในช่วงตน้เดือนเพื่อจบัจ่าย และช าระบตัรเครดิต/บตัรเงินผอ่น ฉะนั้นทางผู ้
จดัจ  าหน่ายควรท าโปรโมชัน่โทรทศัน์ขนาดใหญ่ เพราะเป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือมากท่ีสุด 
(2) ดา้นความสนใจ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความสนใจการดูข่าว ละคร และภาพยนต ์ฉะนั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายสามารถ
ดึงดูดผูบ้ริโภคเขา้มาโดยเปิดละครหรือภาพยนตท่ี์เป็นกระแสในขณะนั้น (3) ดา้นความคิดเห็น พบวา่ 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีท าใหเ้กิดมุมมองท่ีกวา้งข้ึนจากการต่ออินเทอร์เน็ต มีฟังกช์ัน่
การท างานท่ีมากข้ึน ฉะนั้นทางผูจ้ดัจ  าหน่ายควรจดัแสดงผลิตภณัฑเ์ชิญชวนผูบ้ริโภคเขา้มา เช่น การสาธิต
การใชง้านฟังกช์ัน่ต่าง ๆ จดับูธกิจกรรมการเล่นเกมส์ท่ีเช่ือมต่อกบัโทรทศัน์ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือโทรทศัน์ท่ีเทสโก ้โลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกพื้นท่ี ควรท าการวจิยัทั้งประเทศ แบ่งตามโซน
หรือภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  
 2.  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของโทรทศัน์เท่านั้น ซ่ึงในการวจิยัคร้ังต่อไปสามารถ
ขยายไปในส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ  
 3.  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในส่วนของประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์และรูปแบบการ
ด าเนินชีวติท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการน าไปปฏิบติัหรือวเิคราะห์ในเชิงลึก ควรท าการวจิยัใน
ตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น คุณค่าตราสินคา้ แรงจูงใจหรือความพึงพอใจ เป็นตน้ 
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