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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของประชากรศาสตร์ คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ รู ปแบบการดาเนินชีวติ และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชากรศาสตร์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รู ปแบบการดาเนินชีวิต และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์
ของผูบ้ ริ โภคที่เทสโก้ โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สถานภาพโสด มีจานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2-4 คน และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
เป็ นส่ วนใหญ่ กว่าครึ่ งหนึ่งมีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกันในส่ วนของอายุ การศึกษาและสถานภาพ ในส่ วนของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ รู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านกิจกรรมและ
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โทรทัศน์ถือว่าเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่มีมาอย่างยาวนานเกือบ 90 ปี และมีววิ ฒั นาการที่เปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีตอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เช่น หน้าจอแสดงผลเป็ นภาพขาวดาได้มีการพัฒนาจนกลายเป็ นภาพสี ขนาดที่ใหญ่และมีน้ าหนักมากก็มีการพัฒนามาเป็ นจอที่แบนและมี
น้ าหนักเบา เป็ นต้น โดยพบว่าที่ผา่ นมาโทรทัศน์ คือ อุปกรณ์การรับชมข้อมูล ข่าวสารและความบันเทิง
ประจาบ้านของสังคมไทยที่ทาให้สมาชิกภายในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์อนั ดีต่อกันด้วยการมารับชม
โทรทัศน์ร่วมกัน จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวทาให้สังคมในยุคปั จจุบนั มีเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวพันและมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิ นชีวติ ประจาวันของมนุษย์มากยิง่ ขึ้น จนกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีเป็ น
ปัจจัยที่ 5 ที่จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับมนุษย์นนั่ เอง โดยพบว่าส่ วนมากมนุษย์หนั มาให้ความสนใจเทคโนโลยีที่
สามารถทาให้เกิดความสะดวกในการดาเนิ นชีวติ และเทคโนโลยีที่ดีตอ้ งเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ในทุกมิติ ดังนั้นในปั จจุบนั การที่มนุษย์จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นย่อมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจ เช่น การค้นหาข้อมูล
จุดเด่นหรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การเปรี ยบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ดในการซื้ อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนัน่ เอง เรี ยกได้วา่ เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ผจู ้ ดั จาหน่ายต้อง
ให้ความสนใจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุ รกิจในอนาคต

3
ดังที่กล่าวมาทาให้ผผู ้ ลิตโทรทัศน์ตอ้ งหันมาให้ความสนใจและเร่ งพัฒนาฟังก์ชนั่ ของโทรทัศน์ให้มี
ความทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น การนาอินเทอร์ เน็ตมาเชื่ อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
เป็ นต้น ทาให้เกิดโทรทัศน์รูปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า สมาร์ ททีวี (smart TV) กล่าวคือ สมาร์ ททีวมี ีฟังก์ชนั่ การใช้
งานเพิม่ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ทาให้การใช้โทรทัศน์ใน
ปั จจุบนั ไม่ใช่เพียงการรับชมเท่านั้นแต่เป็ นโทรทัศน์อจั ฉริ ยะที่มีรูปแบบการทางานคล้ายสมาร์ ทโฟน และ
เป็ นการรวมฟังก์ชนั่ ของโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเข้าด้วยกัน ทาให้สามารถรับชมสิ่ งต่าง ๆ
นอกเหนือจากการดูโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว เช่น การเล่นเกม การดูหนัง การฟังเพลงหรื อการเล่น
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะหาว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ งที่เข้ามาซื้ อ
โทรทัศน์ในเทสโก้ โลตัสเป็ นบุคคลกลุ่มใด โดยใช้ประชากรศาสตร์ เป็ นตัวพิจารณา ผูบ้ ริ โภคนั้นมีรูปแบบ
การดาเนิ นชีวติ อย่างไรในการเลือกซื้ อ มีการเลือกซื้ อโทรทัศน์จากการเลือกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
อย่างไรบ้าง และมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในแต่ละขั้นตอนอย่างไร เพื่อวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
นามาปรับใช้ในการวางแผนทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละขั้นตอน ซึ่ ง
ทาให้ผจู ้ ดั จาหน่ายมีโอกาสครองส่ วนแบ่งตลาดเพิม่ มากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของประชากรศาสตร์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รู ปแบบการดาเนินชี วติ
และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ รู ปแบบการดาเนินชีวิต และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ประชากรที่กาลังตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย ประชากรศาสตร์ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และสุ ดท้ายคือ (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลา
ในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ ซึ่ งผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า ผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวกับ
ประชากรศาสตร์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบการดาเนินชีวิตตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการ
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วิจยั ในครั้งต่อไป (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ฝ่ายการตลาด และฝ่ ายจัดซื้ อ
โทรทัศน์ ได้ทราบถึงประชากรศาสตร์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ในเทสโก้ โลตัส ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายการตลาด และฝ่ ายจัดซื้ อเกิดความเข้าใจและสามารถ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1. ประชากรศาสตร์ ทาให้สามารถกาหนดตลาดกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น เป็ นสิ่ งที่นกั วิจยั และ
นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจ ดังแนวความคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ได้แบ่งตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และอาชีพ
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติที่วดั ได้ของประชากรช่วยในการกาหนดตลาด
กลุ่มเป้ าหมาย และแนวความคิดของพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539) ได้กล่าวถึงลักษณะของประชากรศาสตร์
ซึ่ งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่างจะมีอิทธิ พลต่อการสื่ อสาร ลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ คือ (1) เพศ (2) อายุ (3) การศึกษา (4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
2. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Attribute) กล่าวคือ คอตเตอร์ (Kotler, 2000) กล่าววไว้วา่
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (product component) พิจารณาตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด ประกอบด้วย
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (product attributes) องค์ประกอบมีดงั นี้ (1) รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ หรื อลักษณะ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (physical characteristics of goods) เป็ นลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคสามารถมองเห็นได้
สามารถรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง และสัมผัส (2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product
quality) เป็ นการวัดการทางาน และความคงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (3) ราคาของผลิตภัณฑ์ (price) เป็ นเงินที่บุคคลจ่ายเพื่อซื้ อ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ซึ่ งสามารถแสดงเป็ นมูลค่า (value) ที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่
ได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ (4) ชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์หรื อตราผลิตภัณฑ์ (brand) คา (term) สัญลักษณ์
(symbol) การออกแบบ (design) หรื อส่ วนประสม เพื่อระบุถึงผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของผูจ้ าหน่ายรายที่
แสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน (5) บรรจุภณั ฑ์ (packaging) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
และการผลิตสิ่ งบรรจุหรื อที่ห่อหุ ม้ ผลิตภัณฑ์ (6) การออกแบผลิตภัณฑ์ (design) เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับ
รู ปแบบลักษณะการบรรจุหีบห่อ (7) การรับประกัน (warranty) คือ การรับประกันผลิตภัณฑ์ (Guarantee) มี
ความหมายต่างกันดังนี้ (7.1) การรับประกันหรื อใบรับประกัน เป็ นเอกสารซึ่ งมีขอ้ ความที่ระบุถึงการ
รับประกันผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าหน่ายจะชดเชยให้กบั ผูบ้ ริ โภค เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทางานได้ใน
เวลาที่กาหนด (7.2) การรับประกันผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เป็ นข้อความที่ยนื ยันว่าผลิตภัณฑ์สามารถทางาน
ได้เป็ นที่น่าพอใจ หรื อมีการประกันว่าผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้ยนิ ดีคืนเงิน (8) สี (color) สี ของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ ง
เชิญชวนและจูงใจให้เกิดการซื้ อ เพราะสี ทาให้เกิดอารมณ์ทางด้านจิตวิทยา (9) การให้บริ การ (service) การ
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ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายการให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคของผูจ้ าหน่ายหรื อผูผ้ ลิต
(10) วัตถุดิบ (raw material) หรื อ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ผูผ้ ลิตมีทางเลือกที่จะใช้วตั ถุดิบ หรื อ วัสดุหลายอย่าง
ในการผลิต (11) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (product safety) และภาระผลิตภัณฑ์ (product liability) ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็ นประเด็นที่สาคัญมากที่ธุรกิจต้องเผชิญและยังเป็ นประเด็นปั ญหาด้านจริ ยธรรม
ทั้งธุ รกิจและผูบ้ ริ โภค (13) ความเข้ากันได้ (compatibility) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคและสามารถนาไปใช้ได้ในทางที่ดีในทางปฏิบตั ิโดยไม่เกิดปั ญหาในการใช้งาน
(14) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (product value) เป็ นลักษณะผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงผูบ้ ริ โภค
ต้องเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าต้นทุนที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อ
(15) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (variety) ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากพอใจที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก
มากในรู ป ของ สี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบห่ อ แบบ ลักษณะและคุณภาพ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความ
ต้องการที่แตกต่างกัน
3. รู ปแบบการดาเนินชีวติ (lifestyle) กล่าวคือ พลัมเมอร์ (Plummer, 1995) กล่าวไว้วา่ การดาเนิน
ชีวติ หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคของแต่ละคน ซึ่ งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นใน
สังคมตลอดช่วงชีวิตแต่ละวัย เช่น กลุ่มอ้างอิง ลาดับชั้นทางสังคม จึงมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ
มากเท่ากับปั จจัยภายใน เช่น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ เป็ นต้น รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่แสดงออกมาในรู ปแบบ
กอง (1) กิจกรรม (activity : A) เป็ นการแสดงถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจวัตร (2) ความ
สนใจ (interest : I) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในด้านความสนใจจะมุ่งเน้น
ทางด้านความชอบและการจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวเนื่ องกับรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ (3) ความคิดเห็น (opinions : O) เป็ นการศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของผูบ้ ริ โภคจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับ
ทัศนคติและความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสื่ อต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว เช่น สังคม การเมือง
เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ อนาคต และวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ่ งการดาเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคที่มีความคิดเห็นต่อสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว การวิเคราะห์ในสามลักษณะดังกล่าวบางครั้งเรี ยกสั้น ๆ ว่า “AIO”
4. กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (the buying decision process) กล่าวคือ เคลเลอร์(Kotler, 2003) กล่าว
ไว้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ขั้นตอนการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับการซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยขั้นตอน ต่าง ๆ 5
ขั้นตอน อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย (1) การตระหนักถึงความต้องการ (problem or need
recognition) เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการซื้ อซึ่ งผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการ ผูบ้ ริ โภคมี
ความรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผบู ้ ริ โภคเป็ นอยูจ่ ริ งกับสภาวะที่เขาปรารถนา ความต้องการอาจ
ถูกกระตุน้ โดยตัวกระตุน้ จากภายใน (internal stimuli) กระตุน้ ความต้องการที่มีอยูป่ กติ ในระดับสู งพอที่จะ
กลายเป็ นแรงขับดัน (drive) นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุน้ จากตัวกระตุน้ ภายนอก (external
stimuli) (2) การเสาะแสวงหาข้อมูล (search for information) การเสาะแสวงหาข่าวสาร ผูบ้ ริ โภคที่ถูก
กระตุน้ อาจจะหรื อไม่อาจจะเสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ ริ โภคแข็งแกร่ งและ
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ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองอยูใ่ กล้แค่เอื้อม ผูบ้ ริ โภคมักจะทาการซื้ อมัน (3) การประเมินทางเลือก (evaluation
of alternative) การประเมินทางเลือก เราได้เห็นวิธีการที่ผบู ้ ริ โภคใช้ข่าวสารเพื่อให้ได้มาซึ่ งชุดของตราที่
เลือกไว้เพื่อการพิจารณาตัดสิ นใจเป็ นขั้นสุ ดท้าย (4) การตัดสิ นใจซื้ อ (decision marking) ผูบ้ ริ โภคจะ
จัดลาดับความชอบตรายีห่ อ้ ต่าง ๆ ในแต่ละตัวเลือกและจะสร้างความตั้งใจซื้ อขึ้น โดยทัว่ ไปการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคมักจะทาการซื้ อตราที่ชอบมากที่สุด แต่ทว่ามีปัจจัย 2 ประการอาจเข้ามา “ขวาง” ระหว่างความ
ตั้งใจ กับการตัดสิ นใจซื้ อ (5) พฤติกรรมหลังการซื้ อ (post purchase behavior) ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหมายของผูบ้ ริ โภคกับการปฏิบตั ิการของผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่าความคาดหวังผูบ้ ริ โภคจะ
ผิดหวัง ถ้าตรงกับความหมายผูบ้ ริ โภคจะพอใจ ถ้าดีเกินความคาดหมายผูบ้ ริ โภคจะปลื้มปิ ติยนิ ดีมาก
ผูบ้ ริ โภคอิงความคาดหมายไว้จากข่าวสารที่เขาได้รับจากผูจ้ าหน่าย เพื่อน ๆ และแหล่งอื่น ๆ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ศศิวรรณ กลิ่นมาหอม (2559) ศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอาหารทะเลแบบจัดส่ งถึงที่ของร้านอาหาร
แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่นิยมใช้บริ การอาหารทะเลแบบจัดส่ งถึงที่ เป็ นกลุ่มเพศหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี ส่ วนใหญ่อาศัยอยูเ่ มืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อาชีพพนักงานบริ ษทั ระดับการศึกษาอยูร่ ะดับ
ปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน อยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท ปัจจัยด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และการ
สื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอาหารทะเลแบบจัดส่ งถึงที่
พบว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอาหารทะเล
แบบจัดส่ งถึงที่ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาดังนี้ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นประโยชน์หลัก,
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์, องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ควบ,
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดา้ นศักยภาพของผลิตภัณฑ์, การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการ
โฆษณา, การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์, การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการด้านการใช้พนักงานขาย, การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่ งเสริ มการขาย, การ
สื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านสื่ อเคลื่อนที่ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
อาหารทะเลแบบจัดส่ งถึงที่
พรชนก ลี้ภยั รัตน์ (2556) ศึกษาวิถีชีวติ และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคต่อเอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟ
ร้อนท์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า วิถีชีวติ และความ
คาดหวังส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การที่เอเชียทีคเดอะ ริ เวอร์ ฟร้อนท์ แตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่าความ
คาดหวังส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การมากกว่า วิถีชีวติ
ณัชชารี ย ์ บวรชัยกุลพัฒน์ (2558) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายวัยทางานที่มีอายุ
ตั้งแต่ 31-40 ปี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนที่มีรายได้อยูท่ ี่ 20,000-30,000 บาทต่อเดือนปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
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ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ด กลุ่มที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไปให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก ทั้งในเรื่ องของคุณสมบัติของกล้องวงจรปิ ด ความ
หลากหลายในการเลือกซื้ อ รวมทั้งยีห่ อ้ ก็มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ในขณะที่กลุ่มที่เป็ นช่างติดตั้ง
นอกจากจะให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ยังให้ความสาคัญในด้านราคา
กรอบแนวความคิด
ประชากาศาสตร์

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานะภาพ
จานวนสมาชิกในครอบครัว
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ราคาของผลิตภัณฑ์
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตระหนักถึงความต้องการ
การเสาะแสวงหาข่าวสาร
การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้ อ

รูปแบบการดาเนินชีวติ
กิจกรรม
ความสนใจ
ความคิดเห็น

สมติฐานการวิจัย
(1) ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน (2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชากรที่คาดว่าจะซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ งจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความ
เชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตรของคอแครน (Cochran, 1977) ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นนาข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) การ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวความคิด (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน
(Independent sample T-test ) การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (One-way ANOVA) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ เชิงเส้นตรง (multiple liner regression)
สรุ ปการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 31-40 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด มีจานวนของสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2-4 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 15,00130,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของโทรทัศน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กล่าวคือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ และด้านรู ปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ในส่ วนของรู ปแบบการดาเนินชี วติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ด้านความ
คิดเห็น ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ ตามลาดับ สุ ดท้ายในส่ วนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้ อ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการตระหนักถึงความต้องการ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 2 โดยวิเคราะห์ตามสมติฐานข้อ 1
ประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน สาหรับการวิเคราะห์ตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้
โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นว่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ด้านราคามีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือด้านรู ปแบบของผลิภณั ฑ์ และด้าน
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ในขณะที่ดา้ นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่อมาการวิเคราะห์ตาม

9
สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่ารู ปแบบการดาเนิ นชีวติ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้
โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นว่าด้านความคิดเห็นมี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านกิจกรรม ในขณะที่ดา้ นความสนใจไม่มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และมีสมาชิกใน
ครอบครัวประมาณ 2-4 คนมีการระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,001-30,000 บาท กล่าวได้วา่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่มีความ
สนใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ที่มี
สถานภาพโสด ทาให้ใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานเพื่อพักผ่อนด้วยการดูรายการโทรทัศน์หรื อเล่นเกมส์ ประกอบ
กับช่วงอายุดงั กล่าวเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีความสาคัญของห้างเทสโก้ โลตัส กล่าวคือ ห้างเทสโก้ โลตัส มี
นโยบายที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มวัยทางานที่มีระดับรายได้ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสาคัญ เนื่ องจากการเข้าใจความแตกต่างของ
ประชากรทาให้สามารถกาหนดตลาดกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัชชารี ย ์ บวรชัยกุลพัฒน์ (2558) ที่ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่ผซู ้ ้ื อเป็ นเพศชายที่มีอายุต้ งั แต่ 31-40 ปี และเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน ตลอดจนมีรายได้อยูท่ ี่ 20,000-30,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกัน
การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสาคัญมาก เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เวลาเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะตัดสิ นใจจากคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ เช่น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รู ปแบบที่ทนั สมัยหรื อบริ การหลังการขาย เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิ ช และคณะ (2557) ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริ การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของผูบ้ ริ โภค เป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริ โภค มีมูลค่าตราผลิตภัณฑ์และเป็ นตัวเงิน ผลิตภัณฑ์อาจเป็ นได้ท้ งั มีตวั ตนและไม่มีตวั ตน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิวรรณ กลิ่นมาหอม (2559) ที่ทาการศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอาหารทะเลแบบจัดส่ ง
ถึงที่ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา โดยพบว่า คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ โดยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ของผลิตภัณฑ์ และด้านรู ปแบบของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ
ส่ วนรู ปแบบการดาเนินชีวิต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับรู ปแบบการ
ดาเนินชี วติ อยูใ่ นระดับสาคัญมาก เนื่องจากรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการทา
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กิจกรรมที่ทาในแต่ละวัน ความสนใจของตัวผูบ้ ริ โภค และความคิดเห็นที่มีต่อการใช้โทรทัศน์ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของประภาศรี พงศ์ธนาพาณิ ช และคณะ (2557) ที่กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ คือ โครงสร้าง
ของการใช้ชีวติ การใช้เวลาและการใช้จ่ายเงินของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นสิ่ งสะท้อนค่านิยมของผูบ้ ริ โภคผ่าน
กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นตามสถานการณ์ต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรชนก ลี้ภยั
รัตน์ (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง วิถีชีวติ และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคต่อเอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟร้อนท์ ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ
ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยด้านความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรม
และด้านความสนใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ
และในส่ วนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับสาคัญมาก เนื่องจาก
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่ งมีมูลค่ามาก ทาให้ตอ้ งใช้การคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรองก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อลดผลกระทบจากการที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเสาวภา มีถาวรกุล และคณะ (2557) ที่กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึง
ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อและประเมินผลหลังการซื้ อ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัชชารี ย ์ บวรชัยกุลพัฒน์ (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ด โดยด้านการประเมินทางเลือก
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสารและด้านการตระหนักถึงความต้องการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อ 1 พบว่า ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันในด้านอายุ ด้าน
ระดับการศึกษา และด้านสถานภาพ สอดคล้องกับแนวความคิดของพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539) ที่กล่าวว่า
ลักษณะของประชากรศาสตร์ ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปส่ งผลให้การรับรู ้ข่าวสารและการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าไม่เหมือนกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัชชารี ย ์ บวรชัยกุลพัฒน์ (2558) ที่
ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ พบว่า ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไปให้
ความสาคัญต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ เนื่ องจากเป็ นวัยเกษียณอยูบ่ า้ นเป็ นหลัก
กล่าวคือ ช่วงวัยเกษียณต้องการรับชมโทรทัศน์ เปรี ยบเสมือนมีเพื่อนอยูข่ า้ งกาย เพื่อไม่เหงาเวลาอยูบ่ า้ น
ต่อมาด้านระดับการศึกษา การศึกษาปริ ญญาตรี ให้ความสาคัญกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสู งกว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี เนื่ องจากระดับการศึกษาทาให้ทราบถึงรายละเอียดของ
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ผลิตภัณฑ์มากขึ้น กล่าวคือ การศึกษาทาให้บุคคลนั้นมีความรู ้ความเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้น ส่ งผล
ให้การตัดสิ นใจซับซ้อนมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่ากว่า ด้านสถานภาพ ผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพสมรสให้ความสาคัญกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสู งกว่าผูต้ อบแบบสอบถามสถานภาพโสด
เนื่องจากการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์เพื่อตนและคนในครอบครัวทาให้ตอ้ งมีการคิดที่มากกว่าการซื้ อเพื่อใช้
เพียงคนเดียว กล่าวคือ การซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อตนเองไม่ตอ้ งใช้กระบวนการตัดสิ นใจมากนัก แต่เมื่อซื้ อเพื่อใช้
สาหรับบุคคลที่ใช้มากกว่า 1 คน อาทิ พ่อ แม่ หรื อลูก ทาให้ตอ้ งคานึงถึงการใช้งานมากขึ้น เช่น การใช้งานที่
ง่าย ดูแล้วถนอมสายตา เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อ 2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านรู ปแบบของผลิตภัณฑ์และด้าน
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของแม็คคาร์ ธี (McCarthy, 1990) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์โดยการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่า กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคทาการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจคุณภาพ
ของสิ นค้า หากพบว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกันมักเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีราคาต่าที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ
พบว่า ด้านราคาของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ควมสนใจมากที่สุด เนื่ องจากเมื่อผ่าน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมาถึงขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อแล้วนั้น ราคาเป็ นสิ่ งที่ให้ความสาคัญมากที่สุด
กล่าวคือ โทรทัศน์เป็ นสิ นค้าจัดอยูใ่ นสิ นค้าแบบเดียวกันที่ซ้ื อโดยเปรี ยบเทียบ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่เห็นตราสิ นค้า
แล้วเห็นว่ามีมาตรฐานเดียวกัน ต้องการจะซื้ อในราคาต่าที่สุด เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกว่า
เป็ นการคุม้ เวลาและความพยายามที่จะทาการสารวจตรวจสอบอย่างระมัดระวัง และทาการเปรี ยบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ราคาของสิ นค้าลดลงเพียงเล็กน้อยจะพยายามจับจ่ายเพื่อให้ได้ในราคาที่ดีที่สุด
รองลงมาคือด้านรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคแต่บุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกัน อาทิ ด้าน
การใช้งาน ขนาดของหน้าจอ เป็ นต้น กล่าวคือ การซื้ อโทรทัศน์จาเป็ นต้องดูรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสม
กับความต้องการ เช่น ระยะห่างระหว่างที่นงั่ กับโทรทัศน์ หรื อขนาดของพื้นที่ที่จะตั้งโทรทัศน์เป็ น
ตัวกาหนดขนาดของหน้าจอ ถ้าต้องการต่ออินเทอร์ เน็ตก็จาเป็ นต้องใช้สมาร์ ททีวี เป็ นต้น และด้านมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปั จจุบนั นิยมดูมาตรฐานการผลิต เพื่อป้ องกันการใช้งานแล้วเกิดปั ญหาจากการผลิต
กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคต้องการความมัน่ ใจการใช้งานว่าจะไม่เกิดปั ญหาจากการใช้งานหรื อการผลิต เมื่อ
ผลิตภัณฑ์เกิดปั ญหาสามารถเคลมผลิตภัณฑ์ได้จากการรับประกัน หรื อร้องเรี ยนผูผ้ ลิตจากผลิตภัณฑ์ไม่มี
คุณภาพได้
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อ 3 รู ปแบบการดาเนิ นชี วติ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อพิจารณา
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รายละเอียด พบว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านกิจกรรมและด้านความคิดเห็นมีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ
พบว่า ด้านความคิดเห็นเป็ นสิ่ งที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสนใจมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบนั การเปิ ดโลก
กว้างผ่านการใช้อินเทอร์ เน็ต กล่าวคือ สามารถเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นโดยไม่จาเป็ นต้องออกไปข้างนอก
เพียงแค่กดเข้าไปในอินเทอร์ เน็ตก็สามารถหาทุกอย่างที่ตอ้ งการ และเปิ ดขึ้นจอโทรทัศน์ขยายให้ใหญ่ข้ ึน
หรื อรับชมภาพยนต์ก็เหมือนนาโรงภาพยนต์มาอยูใ่ นบ้านและด้านกิจกรรมเนื่ องจากปั จจุบนั เป็ นสังคมไร้
เงินสดและเป็ นสังคมติดจอ กล่าวคือ การใช้จ่ายต่าง ๆ ในปั จจุบนั ใช้บตั รบัตรเครดิต/บัตรเงินผ่อนเพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อถึงต้นเดือนเป็ นช่วงเงินเดือนออก ผูบ้ ริ โภคจึงเข้ามาชาระค่าสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ตาม
ห้างสรรพสิ นค้า และช่วงหลังเลิกงานหรื อวันหยุดมักรับชมข่าว ละคร หรื อภาพยนต์กบั ครอบครัวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลากับครอบครัว
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
1. คุณลักษณะผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสในเขต
กรุ งเทพมหานคร ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขายควรให้ความสาคัญในรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับช่องทางการชาระเงินเป็ นอันดับแรก เพราะฉะนั้นควรเพิ่มช่อง
ทางการชาระเงินให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้บริ การได้อย่างหลากหลาย เช่น เงินสด คิวอาร์ โค๊ด บัตรเดบิต
หรื อบัตรเครดิต เป็ นต้น โดยเฉพาะในส่ วนของบัตรเครดิตที่ตอ้ งให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ และควรจัด
กิจกรรมส่ งเสริ การขายที่มีการพิจารณาระยะเวลาการผ่อนที่เหมาะสมตามราคาของสิ นค้า เนื่องจากผูบ้ ริ โภค
ที่ซ้ื อสิ นค้าดังกล่าวส่ วนมากมีรายได้ในระดับปานกลาง เช่น ราคาโทรทัศน์ 5,000–10,000 บาท ควรมี
ระยะเวลาการผ่อนชาระ 6 เดือน หรื อราคาโทรทัศน์ 10,001–20,000 บาท ควรมีระยะเวลาการผ่อนชาระ 10
เดือน เป็ นต้น (2) ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับลาโพงและระบบเสี ยงให้
คุณภาพเสี ยงที่ชดั เจน เพราะฉะนั้นควรเปิ ดการสาธิ ตเสี ยงลาโพงโทรทัศน์ทีละตัว เพื่อไม่ให้เสี ยงตีกนั ผูฟ้ ัง
จะสามารถรับฟังเสี ยงโดยไม่ตอ้ งแยกแยะเสี ยง หรื ออาจสร้างห้องที่ปิดกั้นเสี ยงจากภายนอก เมื่อมีผทู ้ ี่ตอ้ ง
ทดลองการใช้งาน ให้นาโทรทัศน์ที่ตอ้ งการมาทดลองในห้องนั้นแทน (3) ด้านรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับรู ปแบบการทางานและขนาดของหน้าจอมากที่สุด เพราะฉะนั้นในส่ วนของ
รู ปแบบการทางานควรมีให้ผบู ้ ริ โภคเลือกทั้งทีวีอนาล็อก ดิจิตอลทีวี สมาร์ ททีวี และแอนดรอยด์ทีวี เพื่อให้
เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล ส่ วนของขนาดหน้าจอนั้นควรมีขนาดหลัก ๆ ให้สามารถเลือกได้ เช่น
ขนาด 24 นิ้ว, 32 นิ้ว, 40 นิ้ว, 50 นิ้ว เป็ นต้น (4) ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมาตรฐานและมีการรับประกันสิ นค้า เพราะฉะนั้น ผูจ้ ดั จาหน่ายควรตรวจสอบมาตรฐาน
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ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ก่อนวางจาหน่าย และสามารถเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสิ นค้าให้นานขึ้นเป็ น 3-5 ปี
เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการซื้ อว่าผลิตภัณฑ์มีการรับประกันที่ยาวกว่าปกติ
2. รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสในเขต
กรุ งเทพมหานคร ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขายควรให้ความสาคัญในรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านกิจกรรม
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความถี่เดินห้างในช่วงต้นเดือนเพื่อจับจ่าย และชาระบัตรเครดิต/บัตรเงินผ่อน ฉะนั้นทางผู ้
จัดจาหน่ายควรทาโปรโมชัน่ โทรทัศน์ขนาดใหญ่ เพราะเป็ นช่วงที่ผบู ้ ริ โภคมีกาลังซื้ อมากที่สุด
(2) ด้านความสนใจ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจการดูข่าว ละคร และภาพยนต์ ฉะนั้นผูจ้ ดั จาหน่ายสามารถ
ดึงดูดผูบ้ ริ โภคเข้ามาโดยเปิ ดละครหรื อภาพยนต์ที่เป็ นกระแสในขณะนั้น (3) ด้านความคิดเห็น พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นจากการต่ออินเทอร์ เน็ต มีฟังก์ชนั่
การทางานที่มากขึ้น ฉะนั้นทางผูจ้ ดั จาหน่ายควรจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิ ญชวนผูบ้ ริ โภคเข้ามา เช่น การสาธิ ต
การใช้งานฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ จัดบูธกิจกรรมการเล่นเกมส์ที่เชื่ อมต่อกับโทรทัศน์ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูท้ ี่คาดว่าจะซื้ อโทรทัศน์ที่เทสโก้ โลตัสในเขต
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในทุกพื้นที่ ควรทาการวิจยั ทั้งประเทศ แบ่งตามโซน
หรื อภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
2. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะในส่ วนของโทรทัศน์เท่านั้น ซึ่ งในการวิจยั ครั้งต่อไปสามารถ
ขยายไปในส่ วนของเครื่ องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ
3. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาในส่ วนของประชากรศาสตร์ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบการ
ดาเนินชี วติ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งการนาไปปฏิบตั ิหรื อวิเคราะห์ในเชิ งลึก ควรทาการวิจยั ใน
ตัวแปรอื่น ๆ เพิม่ เติม เช่น คุณค่าตราสิ นค้า แรงจูงใจหรื อความพึงพอใจ เป็ นต้น
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