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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครจําแนกตาม ปจจัยดานบุคคล (3) เพื่อศึกษาปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อ

สินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ต จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทอสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใชสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใช

วิธีของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตแตกตางกันสวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดดานชอง

ทางการจัดจําหนาย และดานผลิตภัณฑ  มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสนิใจซื้อ; ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is (1) to study the purchasing decision of consumer 

products in supermarkets of people in Bangkok (2) to study the purchasing decision of 

goods in supermarkets of people in Bangkok classified by personal factors (3) to study the 

marketing mix factors that affect the purchasing decision of consumer products in 

supermarkets of people in Bangkok. The sample that was used in this study is the 

population in Bangkok 400 persons who bought consumer goods in supermarkets by using 

questionnaires as a tool to collect data.  The statistic that was used in the descriptive 

analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation.  The hypothesis test was 

used to compare the test statistics by using the t-test to test the hypothesis with one-way 

ANOVA by using LSD methods and multiple regression statistics. 

 The result of hypothesis test showed that population in Bangkok with different 

gender, age, education level, occupation and average monthly income make the 

purchasing decision of consumer products in supermarkets differently.  It also shows that 

marketing mix factors like promotion, place and product affect the purchasing decision of 

people in Bangkok. 

 

Keywords: Purchasing Decision; People In Bangkok 

 

บทนํา 

 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งเสนอขายสินคาอาหารและของใชในครัวเรือนหลายประเภทโดยจัด

จําแนกไวตามแผนก ซูเปอรมารเก็ตทั่วไปประกอบดวยแผนกเนื้อสัตว พืชผัก ผลไม ผลิตภัณฑนม และขนม

ปง พรอมกับพื้นที่บนชั้นซึ่งสงวนไวสําหรับสินคาบรรจุกระปองและสินคาหีบหอ เชนเดียวกับรายการตางๆที่

ไมใชอาหาร เชนผลิตภัณฑทําความสะอาด เภสัชกรรม และสินคาที่เก่ียวของกับสัตวเลี้ยง ซูเปอรมารเก็ต

สวนใหญก็จําหนายผลิตภัณฑในครัวเรือนอื่นๆ ที่มีการบริโภคอยางสม่ําเสมอ เครื่องดื่มแอลกอฮอล (ที่ไดรับ

อนุญาต) อุปกรณการแพทย และเสื้อผา และบางรานก็จําหนายผลิตภัณฑที่ไมใชอาหารโดยกวางขวาง

มากกวาอาหาร 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปใชเปนขอมูลที่สามารถประยุกตใช เปนแนวทาง

ในการพัฒนาเร่ืองการบริการลูกคา การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดหาผลิตภัณฑตางๆใหตรง

ตามความตองการของผูบริโภค รวมถึงการสรางความพึงพอใจใหเกิดกับผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครจําแนกตาม ปจจัยดานบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภค

บริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตงานวิจัย 

 1. ประชากรและตัวอยาง คือ เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่ซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่แนนอน การกําหนดกลุมตัวอยางจึงตองกําหนดโดยการ

เปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 400 คน 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยตางๆ รวมถึงเพ่ือศึกษาคนควาหาวาปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด 

 2. ตัวแปรตาม กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

อุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ดานดังนี้ 

ดานการรับรูปญหาและความตองการ 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) กลาวไววา ผูบริโภคตระหนักถึงความตองและความจําเปนใน

สินคา นักการตลาดกระตุนความตองการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย หรือการสงเสริม

การตลาดเพ่ือผูบริโภคเกิดความตองการในสนิคา 
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Kotler and Keller (2012, อางถึงใน ศิริวัฒน เหมือนโพธิ์, 2560) กลาววา นักการตลาดจําเปนที่

จะตองระบุสถานการณที่จะมาเปนตัวสรางใหเกิดความตองการดวยการเก็บขอมูลจากเหลาผูบริโภค ซึ่งจะ

ทําใหนักการตลาดสามารถพัฒนากลยุทธที่เสริมสรางใหผูบริโภคเกิดความสนใจไดเปนอยางด ี

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับกระบวนตัดสินใจซื้อดานการรับรูปญหาและความตองการหมายถึง การ

ที่ผูบริโภครับรูถึงปญหาและความตองการเกิดจากสิ่งกระตุนความตองการทางดานผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย และการสงเสรมิทางการตลาด 

ดานการแสวงหาขอมูล 

 ศิริวัฒน เหมือนโพธิ์ (2560) กลาวไววากระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อถาความตองการถูกกระตุนมากพอ 

และสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลเพ่ือใหเกิด

ความพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 145 อางถึงใน นายสราวุธ หลิมไชยกุล, 2552) กลาวไววาถาความ

ตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่งที่สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการ

เพ่ือใหเกิดความพอใจ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับกระบวนตัดสินใจซื้อดานการแสวงหาขอมูลหมายถึง กอนการทําการ

ตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะตองดําเนินการคนหาขอมูลเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินคา 

ดานการประเมินทางเลือก 

 ปราณี สีน้ําเงิน (2548) กลาวไววา เกณฑที่ใชในการประเมินทางเลือก หมายถึงประเด็นที่ผูบริโภค

ใชพิจารณาเปรียบเทียบขอดีและขอเสยีของผลิตภัณฑหรือบริการตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไปกอนที่จะตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑหรือบริการนั้น 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) กลาวไววา คือคุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ เชนรปูราง รูปทรง การ

ใหประเมินความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ ไดแก เรื่องของราคาเหมาะสม คุณภาพและความ

นาเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา นํามาเปรียบเทียบกับยี่หออื่นๆ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับกระบวนตัดสินใจซื้อดานการประเมินทางเลือกหมายถึง การทําการ

เปรียบเทียบสินคากอนการตัดสินใจซื้อ จากดานราคา คุณภาพ และคุณประโยชนของสินคา 

ดานการตัดสินใจซื้อ 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) กลาวไววา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอันใดอันหนึ่ง หลังจากมีการ

ประเมินผลทางการเลือกตางๆ มาแลวผูบริโภคมักจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตองการมากที่สุด 

 กัลยรัตน โตสุขศรี (2552) ผูบริโภคจะเลือกซื้อผานกระบวนการตัดสินใจจาก ตราสินคา เลือก

ผูขาย ดานปริมาณ ดานเวลา วิธีการชําระเงิน 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับกระบวนตัดสินใจซื้อดานการตัดสินใจซื้อหมายถึง การตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑจากความตองการ ตราสินคา ปริมาณ ตัวแทนขาย สะดวกและรวดเรว็ 
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ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 ปราณี สีน้ําเงิน (2548) ผลิตภัณฑที่ใชสามารถตอบสนองความตองการตามเกณฑที่ตั้งไวเปนอยาง

ดี ผูบรโิภคก็จะรูสึกพอใจในตัวผลิตภัณฑนั้น และเกิดความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑนั้นอีกในคราวตอไป 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย(2556) กลาวไววา เปนความรูสึกพอใจหรอืไมพอใจหลังการซื้อผลิตภัณฑ

ไปใชแลว ถาผูบริโภคพึงพอใจก็มีโอกาสที่จะซื้อซ้ํา ในทางตรงกันขามหากผูบริโภคไมพอใจก็จะมีแนวโนมที่

จะไมซื้อซ้ําคอนขางสูง 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับกระบวนตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังการซื้อหมายถึง ผูบริโภคมีความ

พึงพอใจในผลิตภัณฑ และมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อซ้ํา 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

ดานเพศ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41, อางถึงในปรีชญาเอี่ยมวงคนที, 2557 อางถึงในเฉลิมพลรัตนลาโภ, 

2558: 9) กลาวไววา เพศเปนตัวแปรที่สงผลตอการสื่อสารที่แตกตางกันโดยเพศที่แตกตางกันทําใหผูบริโภค

มีพฤติกรรมที่แตกตางกันนักการตลาดตองศึกษาขอมูลดานเพศเพราะตัวแปรนี้สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2541, หนา 38-39 อางถึงใน ปาณิศรา สิริเอกศาสตร, 2556) กลาวไววา เพศ

หญิงชายมีความแตกตางกันทั้งในดานสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจ อารมณ แสดงใหเห็นถึงความ

แตกตางอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมไดกําหนดบทบาท 

และกิจกรรมของคนสองทั้งเพศไวแตกตางกัน 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับประชากรศาสตรดานเพศหมายถึง เพศเปนปจจัยบุคคลที่สงผลทําให

พฤติกรรมเกิดขึ้น มีคานิยมในการเลือกบรโิภคตางกัน 

ดานอายุ 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2541, หนา 38-39 อางถึงใน ปาณิศรา สิริเอกศาสตร, 2556) กลาวไววา อายุ

จะเปนตัวกําหนดหรือเปนสิ่งที่บงบอกเก่ียวกับความมีประสบการณในเรื่องตาง ๆของบุคคล คนเราโดยทั่วไป

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ประสบการณสูงข้ึน ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้น วิธีคิดและสิง่ที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลง

ไปดวย 

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548, หนา 22 อางถึงใน ภัทรพร ธนสารโสภิณ, 2558) กลาวไววา อายจุะ

เปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการตางๆ ในแตละชวงวัยก็มีความแตกตางกันดวย  

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับประชากรศาสตรดานหมายถึง อายุเปนปจจัยบุคคลที่ทําใหผูบริโภคมี

ความแตกตางทางดานพฤติกรรม จากประสบการณืตางๆของแตละบุคคล 

ดานระดับการศกึษา 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2541, หนา 38-39 อางถึงใน ปาณิศรา สิริเอกศาสตร, 2556) กลาวไว 

การศึกษาหรือความรู เปนลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร การที่คนไดรับการศึกษาที่ตางกัน 

ในยุคสมัยที่ตางกัน ในระบบการศึกษาที่แตกตางกันจึงยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการ

ที่แตกตางกัน 



6 
 

 Revers Peterson and Jensen (1971, อางถึงใน ปรมะสตะเวทิน, 2541, น. 114) กลาวไววาคน

ที่มีการศึกษาสูงมักมีความรูกวางขวางในหลายเรื่อง เปนผูรับสารที่ดีและสามารถเขาใจสารไดดี มีความ

ไดเปรียบอยางมากเมื่อเทียบกับคนที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวา 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาหมายถึง ระดับการศึกษาเปน

ปจจัยบุคคลที่ทําใหความคิด ทัศนะคติ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ดานอาชีพ 

 ธีรภนัทร เอกผาชัยสวัสดิ์ (2551) กลาวไววา อาชีพของแตละบุคคล สงผลโดยตรงตอความตองการ

สินคาและบรกิารที่แตกตางกัน การตัดสินใจวาสิง่ไหนคือของใชที่มีความจําเปนก็แตกตางกัน  

 ปณณวิชญ พยุหวรรธณะ (2559) กลาวไววา งานที่บุคคลทําในระหวางชวงเวลาและอาชีพจะเปน

ตัวกําหนดงานที่ทําอยูในปจจุบันหรืออาจเคยทํามากอน เพื่อทําการจัดกรรมตองกับความตองการของกลุม

อาชีพนัน้ 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับประชากรศาสตรดานอาชีพหมายถึง ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเพื่อใหตรงตามความตองการของกลุมอาชีพนั้นๆ 

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ศิริวรรณเสรีรัตน (2538: 41, อางถึงในปรีชญาเอ่ียมวงคนที, 2557 อางถึงในเฉลิมพลรัตนลาโภ, 

2558: 9) กลาวไว รายไดเปนตัวแปรที่ชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการซื้อและทําใหทราบพฤติกรรมที่แสดง

ออกมาโดยนักการตลาดจะใชตัวแปรนี้ในการแบงสวนตลาดใหมีความชัดเจนข้ึน 

 ฮาวกินสและมาเธอรบาฟ (Hawakins;&Mothersbaugh. 2010: 116-124 อ างถึงใน  p. L. 

Alreck. 2000: 891-909, อางถึงใน พรทิพย วิริธนาภรณ, 2557) กลาวไววา ระดับของรายไดในครัวเรือน

รวมกับความมั่งคั่งสะสม จะเปนตัวกําหนดอํานาจในการซื้อ 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนหมายถึง รายไดที่เปนตัวชี้วัด

ในการเลือกซื้อสินคา หากมีรายไดที่แตกตางกัน พฤติกรรมกรซื้อสินคาของผูบรโิภคจะแตกตางกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนศุภร เสรีรัตน และคณะ (2552: 80-81อางถึงใน ณัฐนันท รวมทรัพยทวี,2557) 

กลาวไว สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของ

ผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน

หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา  

 McCarthy (1993, pp. 46 – 50, อางถึงใน จิริฒิพาเรืองกล, 2558) เปนสิ่งที่ตองสรางสรรค 

ออกแบบ พินิจพิจารณา พัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายหลักในตลาด ตอบสนอง

ความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคา หรือ การรับบริการนั้น ๆ ควรมีการ

พัฒนาในตัวผลิตภัณฑ  
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 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑหมายถึง รูปแบบหรือผลิตภณัฑ

ที่ลูกคาสามารถมองเห็นได และรับรูไดจาก รูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัส รูปรางและลักษณะการบรรจุภัณฑ 

และทําใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 McCarthy (1993, pp. 46 – 50, อางถึงใน จิริฒิพาเรืองกล, 2558) กลาวไววา เปนชองทาง 

สถานที่ การนําเสนอผลิตภัณฑ หรือ การใหบริการสูตลาดเปาหมาย ผลิตภัณฑ การใหการบริการ ตอง

สามารถมีไวใหกับลูกคากลุมเปาหมาย ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีความเหมาะสม และตอบสนองความ

ตองการสูงสุดของลูกคาไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย  

 จิริฒิพาเรืองกล(2558) กลาวไววาเปนกิจกรรมซึ่งจะชวยใหผลิตภัณฑสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย 

เมื่อเขาตองการซื้อไมวาเม่ือใดและที่ไหนก็ตาม สะดวกของการติดตอสื่อสารกับลูกคา การพิจารณาตําแหนง

ทําเลที่ตั้งของแหลงจําหนาย 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายหมายถึง การ

ขนสงสินคาจากแหลงผูผลิตไปยังแหลงขายตามทองตลาด เพื่อใหผูบรโิภคเลือกสินคาไดอยางสะดวก มีทําเล

ที่ตั้งอยางเหมาะสม และการวางตําแหนงสินคาใหมีความเหมาะสม 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 

 McCarthy (1993, pp. 46 – 50, อางถึงใน จิริฒิพาเรืองกล, 2558) กลาวไววาเปนการติดตอสง

สารไปยังลูกคากลุมเปาหมาย เพื่อชี้แจง แจงใหทราบถึงขอมูลขาวสาร จูงใจ ลูกคาใหเกิดความสนใจใครรู

ของลูกคาตอการบริการ และยังเปนการเขาถึงของความคิดเห็น ความเขาใจในผลิตภัณฑ  

 จิริฒิพาเรืองกล(2558) กลาวไววา เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอสินคาหรือ

บริการ โดยใชเพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการ วิธีที่ใชในการสื่อสารกับผูบริโภค  

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดหมายถึง 

ผูบริโภคสามารถรับรูขาวสารไดผานทาง สื่อ โฆษณา โทรทัศน วิทยุ หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสเพ่ือเกิดความ

เขาใจในสินคามากขึ้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วราภรณ สงวนศักดิ์ (2554) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวางการซื้อสินคาในตลาดสด

และซุปเปอรมารเก็ตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เคยซื้อสินคา

ในตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ตเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชการหาคาที่ความแปรปรวนทางเดียว ความแตกตางเปน

รายคู และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในตลาดสดและซุปเปอร

มารเก็ตแตกตางกัน ดานการรับรู ดานคุณคาโดยรวม แรงจูงใจโดยรวม ทัศนคติโดยรวมดานผลิตภัณฑแตละ

ประเภท ทัศนคติโดยรวม ดานสวนประสมทางการตลาดและความภักดี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
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สินคาในตลาดสด และซุปเปอรมารเก็ตแตกตางกัน โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

และระดับต่ํา และทัศนคติดานผลรวมผลิตภัณฑแตละประเภทและทัศนคติดานผลรวมสวนประสมทาง

การตลาดแตกตางกัน 

นงรัก บุญเสริฐ (2554) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการเลือกซื้อสินคา

เฮาสแบรนดประเภทสินคาอุปโภค: กรณีศึกษา บิ๊กซี ซุปเปอรเซนเตอร และเทสโกโลตัสซุปเปอรเซนเตอรใน

จังหวัดอุบลราชธานี โดยทําการเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวาผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่สอดคลองกับสวนประสมทางการตลาด โดยพบวาสวน

ประสมทางการตลาดเปนตัวกําหนดความตองการของสินคา ดานผลิตภัณฑพบวา ผลิตภัณฑที่มีหลากหลาย

ประเภทกลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนอันดับแรก ดานราคาพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับราคาของ

สินคาเฮาสแบรนดวามีราคาที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนายพบวากลุม

ตัวอยางตองการสถานที่ในการจัดจําหนายที่มีความสะดวกดานการเดินทาง ดานการสงเสริมการตลาด 

พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอเทสโก โลตัส และบิ๊กซี ซึ่งมีการโฆษณาผานสื่ออยางสม่ําเสมอ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจั ยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช เครื่ อ งมือการวิจั ย เป นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แลวทําการวิเคราะหขอมูลวิธีทางสถิติประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยการใชการคํานวณสูตรของ Yamane 

(1967) โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

  1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่ประกอบดวย 5 ดาน ดานเพศ 

ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ 

  1.2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เปนคําถามที่กอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานชองทางการสงเสริมการตลาด มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ 

กําหนดให 5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสําคัญมาก, 3 = คะแนนระดับความสําคัญปาน

กลาง, 2 = คะแนนระดับความสําคัญนอย, 1 = คะแนนระดับความสําคัญนอยที่สุด 

  1.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร เปนคําถามที่ประกอบดวย ดานการรับรูปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมิน

ทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 23 ขอ กําหนดให 

5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสําคัญมาก, 3 = คะแนนระดับความสําคัญปานกลาง, 2 = 

คะแนนระดับความสําคัญนอย, 1 = คะแนนระดับความสําคัญนอยที่สุด 
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  1.4 ขอมูลที่เก่ียวของกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

อุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปด มีจํานวนขอ

คําถาม 1 ขอ 

  1.5 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสําคัญ กําหนดให 4.21-5.00 = ระดับ

ความสําคัญมากที่สุด, 3.41-4.20 = ระดับความสําคัญมาก, 2.61-3.40 = ระดับความสําคัญปานกลาง, 

1.81-2.60 = ระดับความสําคัญนอย, 1.00-1.80 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคาความถี่ (Frequency) และใชคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหตัวแปร 

ดานปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชการวิเคราะห

ตัวแปร ดานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  2.1 ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล จําแนกตาม เพศ 

  2.2 ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติแปรปรวนทางเดี่ยว (One – way ANOVA) เพ่ือศึกษา

กระบวนการตัดสินใจสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน หากพบถึงความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบ

เปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

  2.3 ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression เพื่อศึกษา

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ต

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ระดับความคิดถึงเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ดานการะประเมิน

ทางเลือก ดานการรับรูปญหาและความตองการ และดานการแสวงหาขอมูล ตามลําดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุปการ

วิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตตางกัน 
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 3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย คือ สวนประสมทางการตลาดดาน

การสงเสริมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 

1.1 ดานการรับรูปญหาและความตองการ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใน

ระดับปานกลาง โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในซูเปอรมารเก็ต เพื่อ

ตอบสนองความตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย(2556) กลาวไววา ผูบริโภค

ตระหนักถึงความตองการและความจําเปนในสินคา เพื่อตอบสนอความตองการในตัวบุคคล นักการตลาดจะ

กระตุนความตองการดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

เพ่ือผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012, อางถึงใน ศิ

ริวัฒน เหมือนโพธิ์, 2560)กลาววา นักการตลาดจําเปนที่จะตองระบุสถานการณที่จะมาเปนตัวสรางใหเกิด

ความตองการดวยการเก็บขอมูลจากเหลาผูบริโภค ซึ่งจะทําใหนักการตลาดสามารถพัฒนากลยุทธที่

เสริมสรางใหผูบรโิภคเกิดความสนใจไดเปนอยางด ี

1.2 ดานการแสวงหาขอมูล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 

โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญใชประสบการณที่ผานมาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาใน

ซูเปอรมารเก็ต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวัฒน เหมือนโพธิ์ (2560) กลาวไววากระบวนการที่เกิดขึ้น

เมื่อถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค 

ผูบริโภคจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความพอใจ สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 145 อาง

ถึงใน นายสราวุธ หลิมไชยกุล, 2552) กลาวไววาถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่งที่สามารถสนอง

ความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจ 

1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปาน

กลาง โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญพิจารณาถึงคุณสมบัติและประโยชนของสินคากอนการ

ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปราณี สีน้ําเงิน(2548) กลาวไววาเกณฑที่ใชในการประเมิน

ทางเลือก หมายถึงประเด็นที่ผูบริโภคใชพิจารณาเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของผลิตภัณฑหรือบริการตั้งแต 

2 ชนิดข้ึนไปกอนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑหรือบริการนั้น สอดคลองกับแนวคิดของ วิภาวรรณ มโน

ปราโมทย(2556) กลาวไววา จากขอมูลที่ไดในขั้นที่สองนํามาพิจารณาเลือกผลิตภัณฑตางๆ หลักเกณฑที่ใช

ในการพิจารณา คือคุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ เชนรูปราง รูปทรง การใหประเมินความสําคัญสําหรับ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ ไดแก เรื่องของราคาเหมาะสม คุณภาพและความนาเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา นํามา

เปรียบเทียบกับยี่หออื่นๆ 
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1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 

โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญคิดวาซูเปอรมารเก็ตตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม สะดวกและ

รวดเร็วในการเลือกซื้อสินคาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) กลาวไววา การ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอันใดอันหนึ่ง หลังจากมีการประเมินผลทางการเลือกตางๆ มาแลวผูบริโภคมักจะ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตองการมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ กัลยรตัน โตสุขศร ี(2552) ผูบริโภค

จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุดทะศนคติที่เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนมี 2 ดาน ทัศนะคติดานบวกและ

ทัศนะคติดานลบ ผูบริโภคจะเลือกซื้อผานกระบวนการตัดสินใจจาก ทําเลที่ตั้ง ตราสินคา เลือกผูขาย ดาน

ปริมาณ ดานเวลา วิธีการชําระเงิน 

1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปาน

กลาง โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีโอกาสกลับไปซื้อสินคาหรอืบริการที่ซูเปอรมารเก็ตอีก

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปราณี สีน้ําเงิน (2548) กลาวไววา ผลิตภัณฑที่ใชสามารถตอบสนองความ

ตองการตามเกณฑที่ตั้งไวเปนอยางดี ผูบริโภคก็จะรูสึกพอใจในตัวผลิตภัณฑนั้น และเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑนั้นอีกในคราวตอไป สอดคลองกับแนวคิดของวิภาวรรณ มโนปราโมทย(2556) กลาวไววา เปน

ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจหลังการซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ความพอใจขึ้นอยูกับคุณสมบัติของสินคาตรงกับ

ความตองการของผูบริโภคหรือไม ถาผูบริโภคพึงพอใจก็มีโอกาสที่จะซื้อซ้ํา ในทางตรงกันขามหากผูบริโภค

ไมพอใจก็จะมีแนวโนมที่จะไมซื้อซ้ําคอนขางสูง 

 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุป

ไดดังนี ้

  2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

อุปโภคบริโภคโดยรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีเพศที่ตางกัน 

มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่แตกตางกัน ซึ่งเพศที่แตกตางกันจะเปนตัวกําหนดวา

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่ตางกัน อันเนื่องมาจากในปจจุบันเพศหญิงจะมีทักษะ มี

ประสบการณในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคมากกวา และมีความละเอียดออนในการเลือกซื้อสินคามากกวา

เพศชาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณเสรีรัตน (2538: 41, อางถึงในปรีชญาเอ่ียมวงคนที, 2557 

อางถึงในเฉลิมพลรัตนลาโภ, 2558: 9) กลาวไววา เพศเปนตัวแปรที่สงผลตอการสื่อสารที่แตกตางกันโดย

เพศที่แตกตางกันทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่แตกตางกันนักการตลาดตองศึกษาขอมูลดานเพศเพราะตัวแปร

นี้สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ  

  2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

อุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ต โดยรวมตางกัน ซึ่ งผูวิ จัยมีความเห็นวา การที่ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครมีอายุที่ตางกัน มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่แตกตางกัน ซึ่งอายุที่

แตกตางกันจะเปนตัวกําหนดวาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ อดุลย จาตุรงคกุล (2541, หนา 38-39 อางถึงใน ปาณิศรา สิริเอกศาสตร, 2556) กลาวไววา อายุจะ
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เปนตัวกําหนดหรือเปนสิ่งที่บงบอกเก่ียวกับความมีประสบการณในเร่ืองตางๆของบุคคล คนเราโดยทั่วไปเมื่อ

อายุเพ่ิมข้ึน ประสบการณสูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไป

ดวย 

  2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตโดยรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา จะมีกระบวนการคิดที่มากกวาประชากรที่มีระดับ

การศึกษาที่ต่ํากวา และมีประสบการณในการเลือกซื้อไดมากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรง

คกุล (2541, หนา 38-39 อางถึงใน ปาณิศรา สิริเอกศาสตร, 2556) กลาวไววา การศึกษา (Education) 

การศึกษาหรือความรู เปนลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร การที่คนไดรับการศึกษาที่ตางกัน 

ในยุคสมัยที่ตางกัน ในระบบการศึกษาที่แตกตางกันจึงยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการ

ที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ Revers Peterson and Jensen (1971, อางถึงใน ปรมะสตะเวทิน, 

2541, น. 114) กลาวไววาคนที่มีการศึกษาสูงมักมีความรูกวางขวางในหลายเรื่อง เปนผูรับสารที่ดีและ

สามารถเขาใจสารไดดี มีความไดเปรียบอยางมากเมื่อเทียบกับคนที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวา 

  2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตโดยรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรที่มีอาชีพที่แตกตาง

กันมีกระบวนกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตตางกัน เนื่องมากจากผูที่มีอาชีพ

ในแตะละอาชีพมีความตองการซื้อสินคาแตละชนิดไมเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธีรภันทร เอก

ผาชัยสวัสดิ์ (2551) กลาวไววา อาชีพของแตละบุคล สงผลโดยตรงตอความตองการสินคาและบริการที่

แตกตางกัน การตัดสินใจวาสิ่งไหนคอืของใชที่มีความจําเปนก็แตกตางกัน 

  2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตโดยรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนมากกวา กับประชากรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา มีกระบวนกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ตตางกัน เนื่องมากจากผูที่มีรายไดเฉลี่ยนอยกวา จะซื้อสินคาที่มีความ

จําเปน พิจารณาถึงราคาเปนหลัก ซึ่งทําใหผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา อาจจะตัดสินใจซื้อสินคา

ที่ผลิตภัณฑมากกวาราคาเพราะมีอํานาจในการซื้อสินคามากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณเสรี

รัตน (2538: 41, อางถึงในปรีชญาเอี่ยมวงคนที, 2557 อางถึงในเฉลิมพลรัตนลาโภ, 2558: 9) กลาวไววา 

รายไดเปนตัวแปรที่ชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการซื้อและทําใหทราบพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยนักการ

ตลาดจะใชตัวแปรนี้ในการแบงสวนตลาดใหมีความชัดเจนข้ึน 

3. ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา

อุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ต ซึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ

กับดานผลิตภัณฑ มีมาตราฐานรบัรองสินคาจาก อย.สินคาตรงกับความตองการสินคามีคุณประโยชน ขอมูล
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ทางโภชนาการครบถวน และมีคุณคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนศุภร เสรีรัตน และคณะ 

(2552: 80-81 อางถึงใน ณัฐนันท รวมทรัพยทว,ี 2557) กลาวไว สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การ

จัดหาการใชหรือการบริโภคที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) 

ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียง

ของผูขาย ผลิตภัณฑ อาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรอืความคดิ ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมี

ตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึง

จะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได สอดคลองกับแนวคิดของ McCarthy (1993, pp. 46 – 50, อางถึง

ใน จิริฒิพา เรืองกล, 2558) เปนสิ่งที่ตองสรางสรรค ออกแบบ พินิจพิจารณา พัฒนาใหตรงกับความตองการ

ของลูกคากลุมเปาหมายหลักในตลาด ตอบสนองความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ

ในสินคา หรือ การรับบรกิารนั้น ๆ ควรมีการพัฒนาในตัวผลิตภณัฑ 

3.2 สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ต ซึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให

ความสําคัญกับดานชองทางการจัดจําหนาย สินคาหาซื้อไดงายและมีความสะดวกสบายในการหาซื้อ 

ซูเปอรมารเก็ตตั้งอยูในแหลงชุมชน เดินทางสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ McCarthy (1993, pp. 46 – 50, อางถึงใน จิริฒิพาเรอืงกล, 2558) กลาวไววา เปนชองทาง 

สถานที่ การนําเสนอผลิตภัณฑ หรือ การใหบริการสูตลาดเปาหมาย ผลิตภัณฑ การใหการบริการ ตอง

สามารถมีไวใหกับลูกคากลุมเปาหมาย ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีความเหมาะสม และตอบสนองความ

ตองการสงูสุดของลูกคาไดอยางรวดเรว็ สะดวกสบาย การกําหนดชองทางในการกระจายสินคา ชองทางการ

ใหบริการใหครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อการบริการใหแกลูกคาอยางทั่วถึง สอดคลองกับแนวคิดของ จิริฒิ

พา เรืองกล (2558) กลาวไววาเปนกิจกรรมซึ่งจะชวยใหผลิตภัณฑสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย เมื่อเขา

ตองการซื้อไมวาเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม กิจกรรมในชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ความสะดวก

ของการติดตอสื่อสารกับลูกคา การพิจารณาตําแหนงทําเลที่ตั้งของแหลงจําหนาย 

3.3 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในซูเปอรมารเก็ต ซึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให

ความสําคัญกับดานการสงเสริมทางการตลาด โดยการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซนเตอร และใชการ

โฆษณาผาน ปายบิวบอรด สื่อ โทรทัศน วิทยุ สื่อ Social network เพื่อสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ McCarthy (1993, pp. 46 – 50, อางถึงใน จิริฒิพาเรืองกล, 2558) กลาวไววา

เปนการติดตอสงสารไปยังลูกคากลุมเปาหมาย เพื่อชี้แจง แจงใหทราบถึงขอมูลขาวสาร จูงใจ ลูกคาใหเกิด

ความสนใจใครรูของลูกคาตอการบริการ และยังเปนการเขาถึงของความคิดเห็น ความเขาใจในผลิตภัณฑ 

สอดคลองกับแนวคิดของ จิริฒิพา เรืองกล (2558) กลาวไววา เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึง

พอใจตอสินคาหรือบริการ โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ วิธีที่ใชในการสื่อสารกับผูบริโภค เชน 

นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือปายโฆษณา การตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการขายทางโทรศัพท 

ขอเสนอแนะ 
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ปจจัยสวนบุคคล 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันไมไดสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภค

บริโภคในซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัทผูประกอบการจึงไมควรเนนปจจัย

สวนบุคคล เพราะเนื่องจากสินคาอุปโภคบริโภคเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําที่ขาดไมได 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน

ซูเปอรมารเก็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสําคัญในดาน ชื่อเสียงของผูประกอบการ และไมให

เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ เนนสะอาด เนนความสดและใหมอยูเสมอ รวมไปถึง

ผลิตภัณฑที่มําการนําเสนอสินคาใหมๆใหกับลูกคา  

2. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานทําเลที่ตั้ง สะดวกตอการ

เดินทาง ใชเวลาไมนาน ลูกคาสามารถเขาถึงไดงาย มีหลายชองทางในการจําหนายสินคา  

 3. ดานสงเสริมทางการตลาด ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการสงเสริมทางการตลาด เชน 

การโฆษณาสินคาผานปายบิวบอรด สื่อโทรทัศน วิทยุ Social network หรือการนําเอาบุคคลที่มีชื่อเสียง

เปนพรีเซนเตอรเพ่ือสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคา  

 

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรจะขยายเขตพื้นที่ที่จะศึกษาใหเพ่ิมมากขึ้น ที่มีประชากรที่เหมาะสม เพื่อทําการศึกษาปจจัย

ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของกลุมประชากรชุดใหม เพื่อทําใหเกิดผลลัพธใน

การศึกษาชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 2. ควรนําสถิติอื่นมาใชในการวิเคราะห การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เชนการสัมภาษณเชิงลึก 

และจัดการสัมภาษณแบบกลุม ควบคูกับการแจกแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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