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The objectives of this research were to study of behavior and marketing factors 
affecting satisfaction to buy cash register machines of Mass O.A. Trading Co.,Ltd. The 
sample used in this study is 400 customers who use cash register machines using by a
convenience sample. From a list of customers who use the cash register machines.

Results of this study finds that the sample were mostly female, age between 31-40 
; earned Bachelor Degree ; location of the business in Bangkok ; patterns in the use of 
commercial sales ; is the sole owner of the entity ; A business entity, business service 
Operation for a period of 4-6 years ; the number of employees per month 1-10 the income of 
the business under 50,000  to 300,000 THB. Marketing factors that affect the overall buying 
level (mean 3.84) data about satisfaction in buying the overall satisfaction level (mean 3.84) 
by using the majority of the bill by cash payment. Make use of the device MASS SHOP 
collection program motivated me to buy the collection because it is easy to work. The sources 
used for the purchase of a salesperson. Factors used for the purchase of products and
demographic factors and the marketing mix affects satisfaction in buying the machine found 
the Physical Evidence, Products, Gender, Process, Place and Promotion are statistically 
significant at the .05 level.
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บทที� 1
บทนํา

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในสภาวะของการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอย่างรวดเร็วทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีในโลกปัจจุบนัทาํให้ทุกภาคส่วนของสังคมทุกประเทศต่างเล็งเห็นถึงความจาํเป็นที�ตอ้ง
ปรับตวัให้พร้อมกบัสภาวการณ์การเปลี�ยนแปลงดงักล่าว สําหรับภาคส่วนธุรกิจ การสร้างและ
สะสมความสามารถในการแข่งขนับทพื�นฐานของความรู้ (Knowledge-based Competencies) เป็น
ปัจจยัหลกัสําหรับความอยูร่อดทางธุรกิจในระยะยาสําหรับเศรษฐกิจที�ใช้ความรู้เป็นตวัขบัเคลื�อน 
(Knowledge-driven Economy) ดงัเช่นในปัจจุบนั ซึ� งเป็นเรื�องของการตอ้งรู้จกัสร้างและใชค้วาม
รอบรู้ เชี�ยวชาญในการบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์น และความสามารถ อาทิ เงินทุน ทรัพยากร
มนุษย ์เทคโนโลยี ปัจจยัพื�นฐานต่างๆ องค์กรและการบริหารจดัการองค์กร สําหรับเป็นเครื�องมือ
ในการเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ (ชมยัพร วิเศษมงคล, 2552)

จากสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมคา้ปลีกในปัจจุบนัส่งผลให้รูปแบบการคา้ขาย
ของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกไดเ้ปลี�ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของ
ห้างคา้ปลีกสมยัใหม่หรือแมแ้ต่ร้านสะดวกซื�อที�มีจาํนวนสาขามากขึ�นอย่างต่อเนื�องทุกๆปีทาํให้
กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการจบัจ่ายใชส้อยมากขึ�น อนัส่งผลกระทบต่อธุรกิจคา้ปลีกดั�งเดิมที�
มีขนาดเล็ก ดงันั�นเพื�อให้ผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อยสามารถดาํรงอยูไ่ดต้ามสภาวะแวดลอ้มที�
เปลี�ยนไปจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงแนวทางการดาํเนินธุรกิจซึ� งเป็นการปรับตวัเพื�อความ
อยู่รอด อาทิเช่น การนาํเสนอสินคา้ และบริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�เป็น
กลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงรูปแบบการจดัเรียงสินคา้ภายในร้านเพื�อให้สะดวกต่อการเลือกซื�อของ
ผูบ้ริโภคตลอดจนการบริหารและควบคุมต้นทุนซึ� งต้องคาํนึงถึงการจดัการสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพ ปัจจยัต่างๆเหล่านี� เป็นสิ�งที�ผูป้ระกอบการคา้ปลีกควรให้ความใส่ใจเพิ�มมากขึ�น ซึ� ง
จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานการณ์ของตลาดที�เปลี�ยนแปลงไป (บริษทั สยามแม็คโคร 
จาํกดั (มหาชน), 2555)

ปัจจุบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มี
บทบาทในการขบัเคลื�อนทางเศรษฐกิจ เนื�องจากมีโครงสร้างการทาํงานไม่ซบัซ้อนและไดรั้บการ
สนบัสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐให้ผูป้ระกอบการสามารถเป็นผูด้าํเนินกิจการของตนไดแ้ละเกิดการ
จา้งงานต่อไป และสิ�งสําคญัที�จะทาํให้การดาํเนินธุรกิจอยู่รอดและเติบโตนั�น คือ ลูกคา้ แต่จะทาํ
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อยา่งไรให้ลูกคา้ซื�อสินคา้และบริการโดยไม่เลือกซื�อสินคา้หรือบริการจากคู่แข่ง และสามารถรักษา
ลูกคา้เก่าไม่ให้ไปซื�อสินคา้ของคู่แข่งได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที�ใช้ในการบนัทึกการ
ขาย เพื�อบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน เป็นเครื� องมือในการจัดเก็บข้อมูลการขายและ
สะดวกสบายต่อการใชง้านสําหรับการแข่งขนัทางธุรกิจ

Berman and Evans (2007) Dunne and Lusch (2008) และ Levy and Weitz (2004) ได้
กล่าวเกี�ยวกบัทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่าสามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั�นตอนไดแ้ก่ ตวักระตุน้ 
การตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร ประเมินผลทางเลือก การซื�อ และพฤติกรรมหลงั
การซื�อ โดยผูค้า้ปลีกที�ดีจะช่วยเหลือผูบ้ริโภคในแต่ละขั�นของกระบวนการตดัสินใจซื�อ 

เครื�องบนัทึกการเก็บเงิน (Cash Register) เป็นอุปกรณ์เครื�องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์
สาํหรับใชบ้นัทึกการขาย พร้อมติดตั�งลิ�นชกัสําหรับเก็บเงินสด เป็นเครื�องคาํนวณเลขชนิดแป้นเต็ม 
(Full Keyboard Adding Machine) มีลกัษณะเป็นแป้นตวัเลขหลายแถว เรียงตามหมายเลขตาม
แนวดิ�งจากเลข 1 ถึง 9 จาํนวนแถวขึ�นอยู่กบัจาํนวนหลกัที�ตอ้งการ สามารถบวก ลบ คูณ หารไดใ้น
เครื�อง และมีบตัรแสดงรายการ 2 ส่วน ส่วนหนึ�งให้ลูกคา้แทนใบเสร็จรับเงิน อีกส่วนหนึ�งมว้นอยู่
ภายในเครื�องแสดงหลกัฐานการรับเงินโดยพนกังานเก็บเงิน (Cashier) จะตอ้งออกใบเสร็จการขาย
ให้ลูกคา้ทุกครั� ง และเมื�อกดรายการแต่ละครั� ง เครื�องจะบนัทึกจาํนวนเงินทั�งในส่วนของลูกคา้และ
ส่วนที�อยูใ่นเครื�อง เมื�อเสร็จสิ�นการรับเงินในหนึ�งวนั ฝ่ายตรวจสอบจะรวมจาํนวนเงินที�ไดรั้บในแต่
ละวนัจากเครื�อง และตรวจนบัเงินที�ได้รับจริงซึ� งจะตอ้งตรงกนั ถ้าเงินที�รับจริงมีจาํนวนที�ต ํ�ากว่า
จาํนวนเงินจากยอดรวมในเครื� อง พนักงานเก็บเงินจะตอ้งรับผิดชอบจาํนวนเงินที�ขาดหายไป
(สารานุกรมเสรี, 2555)

สําหรับงานวิจยัใกลเ้คียงที�เคยไดรั้บการศึกษาคน้ควา้นี�  ณัฐวรรณ ทองแตม้ (2553) ได้
ศึกษาเรื�อง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อสินคา้
อุตสาหกรรมประเภทระบบควบคุมอตัโนมติัโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ของบริษทั ทีดี
เอส เทคโนโลยี ประเทศไทย (จาํกดั) ในเขตกรุงและปริมณฑล สามล เซี�ยงฉิน (2552) ไดศึ้กษาเรื�อง 
ปัจจยัที�ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กนก
พร จงเจริญ (2552) ไดศึ้กษาเรื�อง พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อการ
เลือกซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร เนื�องจากเครื� องบนัทึกการเก็บเงินเป็นอุปกรณ์ที�ช่วยบริหารงานขายสําหรับ
ผูป้ระกอบการดําเนินธุรกิจของตนเอง และเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที� ช่วยในการบันทึก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3

รายละเอียดของสินคา้ ขอ้มูลการขายสินคา้ เพื�อความรวดเร็วสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคที�ใช้งาน 
ประกอบกบัผูว้ิจยัทาํธุรกิจเกี�ยวกบัอุปกรณ์บริหารการขาย จึงสนใจที�จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 
แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร เพื�อเป็นแนวทางสําหรับการกาํหนดกลยุทธ์การตลาด
ที�เหมาะสม นาํไปใชใ้นการวางแผนและกาํหนดแผนการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป
ในอนาคต

วตัถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ.     

เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร
2. เพื�อศึกษาปัจจยัปัจจยัที�ส่งผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส 

โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดา้นเนื�อหา เนื�อหาในการศึกษาครั� งนี�ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานที�ตั�งของกิจการ รูปแบบในการใช้งาน ประเภทนิติบุคคล ลกัษณะ
ธุรกิจกิจการ ระยะเวลาดาํเนินกิจการ จาํนวนพนกังาน/ลูกจา้ง และระดบัรายไดข้องกิจการต่อเดือน 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Presentation)
และกระบวนการ (Process)

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที�ใชศึ้กษาครั� งนี�  คือ กลุ่มลูกคา้ผูใ้ชเ้ครื�องบนัทึกการ
เก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร อายุระหวา่ง 20-60 ปี

3. ตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� มีดงัต่อไปนี�
    ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่
    3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ แบ่งออกเป็น

3.1.1 เพศ 
3.1.2 อายุ
3.1.3 ระดบัการศึกษา
3.1.4 สถานที�ตั�งของกิจการ
3.1.5 รูปแบบในการใชง้าน
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3.1.6 ประเภทนิติบุคคล
3.1.7 ลกัษณะธุรกิจกิจการ
3.1.8 ระยะเวลาดาํเนินกิจการ
3.1.9 จาํนวนพนกังาน/ลูกจา้ง
3.1.10 ระดบัรายไดข้องกิจการต่อเดือน

    3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น
3.2.1 ผลิตภณัฑ ์
3.2.2 ราคา 
3.2.3 การจดัจาํหน่าย 
3.2.4 การส่งเสริมการตลาด
3.2.5 บุคคล
3.2.6 ลกัษณะทางกายภาพ
3.2.7 กระบวนการ

    ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการ
เก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

4. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาที�ศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัเริ�มศึกษาตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2555 
จนถึงเดือนมีนาคม 2556
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กรอบแนวคิดการวิจัย

แผนภูมิที� 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประโยชน์ที�ได้รับ
ประโยชน์ทางวิชาการ
จากผลการศึกษาเป็นแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้เดิมที�ได้รับจากการศึกษา

บทความและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องพฤติกรรมในการการเลือกซื�อของผูป้ระกอบการร้านคา้ 
เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาด ความพึงพอใจ ทั�งนี� ยงัเป็นแนวทางไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ที�ไดจ้ากการเขา้ไปศึกษาวิจยัพฤติกรรมในการเลือกซื�อของผูป้ระกอบการร้านคา้ โดย
สามารถนาํความความรู้ที�ไดไ้ปประยุกต ์และปรับใชก้บัการวางกลยุทธ์ในธุรกิจอื�นๆ

ปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดบัการศึกษา
- สถานที�ตั�งของกิจการ
- รูปแบบในการใชง้าน
- ประเภทนิติบุคคล
- ลกัษณะธุรกิจกิจการ
- ระยะเวลาดาํเนินกิจการ
- จาํนวนพนกังาน/ลูกจา้ง
- ระดับรายได้ของกิจการต่อ

เดือน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภณัฑ์
- ราคา
- การจดัจาํหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด
- บุคคล
- ลกัษณะทางกายภาพ
- กระบวนการ

พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�อง
บนัทึกการเก็บเงินของบริษทั
แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจในการเลือกซื�อ
เครื�องบันทึกการเก็บเงิน

- ทศันคติ
- สภาพแวดลอ้มภายนอก
- ความสะดวกสบาย
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ประโยชน์ในทางปฏิบติั
ผลการศึกษาทาํให้ผูศึ้กษาทราบถึงปัจจยั องค์ประกอบ ความตอ้งการ ปัญหา และเป็น

ประโยชน์แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งและสนใจที�จะประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั
นิยามศัพท์เฉพาะ

เครื� องบนัทึกการเก็บเงิน หมายถึง อุปกรณ์เครื� องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับใช้
บนัทึกการขาย พร้อมติดตั�งลิ�นชกัสําหรับเก็บ สามารถบวก ลบ คูณ หารได ้และเมื�อกดรายการแต่
ละครั� ง เครื�องจะบนัทึกจาํนวนเงินทั�งในส่วนของลูกคา้และส่วนที�อยู่ในเครื�อง เมื�อเสร็จสิ�นการรับ
เงินในหนึ� งวนั ฝ่ายตรวจสอบจะรวมจาํนวนเงินที�ไดรั้บในแต่ละวนัจากเครื�อง และตรวจนบัเงินที�
ไดรั้บจริงซึ� งจะตอ้งตรงกนั

พฤติกรรมการเลือกซื�อ หมายถึง พฤติกรรมของผูป้ระกอบการของบริษทั แมส โอ.เอ. 
เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานครที�มีการตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื�องมือที�ประสมประสานในการตลาด ที�มี
ผลต่อการตดัสินใจซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของผูป้ระกอบการของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง 
จาํกดั กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สิ�งที�เสนอขายให้กบัตลาด สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ผลิตภณัฑท์ี�เสนอขายอาจจะสัมผสัไดห้รือสัมผสัไม่ได้

ราคา หมายถึง จาํนวนเงินที�ใชแ้ลกเปลี�ยนกบัมูลค่าของผลิตภณัฑ์
การจดัจาํหน่าย หมายถึง สถานที�จดัจาํหน่ายสินคา้ เคลื�อนยา้ยจากผูผ้ลิตหรือผู ้

จาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชใ้นตลาด
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การให้ข้อมูลเพื�อชักชวนให้ผูบ้ริโภคเห็นถึง

ประโยชน์ที�จะไดรั้บตลอดจนกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑไ์ดเ้ร็วขึ�น
บุคคล หมายถึง การขายโดยใช้พนักงานขายปฏิบติัตวัต่อตวัระหว่างกันกับ

ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ศิลปะในการชักจูง กระคุ้นให้เกิดความต้องการ มองเห็น
อรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑแ์ละตดัสินใจซื�อดว้ยความพอใจ

ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ�งภายนอกที�สามารถรับรู้และสัมผสัซึ� งเกี�ยวขอ้ง
กบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการตา่งๆ

กระบวนการ หมายถึง ขั�นตอนการให้บริการ การส่งมอบผลิตภณัฑ์ที�มีคุณภาพ
ให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัการแสดงความรู้สึกของผูป้ระกอบการของบริษทั แมส 
โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร ที�มีต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
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บทที� 2
วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง

ในการศึกษาวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื� องบนัทึกเงินการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกัด 

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใชป้ระกอบในการศึกษาและ

กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัครั� งนี�  โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดงันี�

1. ประวติัความเป็นมาของเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค

3. แนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการตดัสินใจซื�อขององคก์ร

4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

5. ทฤษฎีความพึงพอใจ

6. ประวติัและความเป็นมาของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั

7. งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

1. ประวัตคิวามเป็นมาของเครื�องบันทึกการเก็บเงิน
เครื�องบนัทึกเงินสด (ธุรกิจศึกษาไทย, 2546) เกิดจากผลงานของ James Ritty ร่วมกบั

พี�ชาย John Ritty ทาํการประดิษฐ์เครื�องบนัทึกเงินสดขึ�นเป็นครั� งแรก ซึ� งมีรูปร่างคลา้ยนาฬิกา โดย

มีเข็มที�ใช้บอกจาํนวนเงินดอลล่าร์ และเซนต ์กบัมีแป้นกด แต่ทว่าเครื�องรุ่นแรกและรุ่นที�สองของ

เขา ก็ยงัไม่สามารถทาํงานไดแ้ม่นยาํ และไม่สามารถผลิตออกจาํหน่ายได ้

จนมาถึงเครื�องรุ่นที�สาม ซึ�งไดป้รับปรุงโดยเพิ�มมว้นกระดาษเขา้ไป เพื�อบนัทึกยอดการ

ขาย โดยใช้วิธีการเจาะรูบนมว้นกระดาษ ซึ� งเขาไดข้ายสิทธิบตัรของเครื�องรุ่นนี�  ให้แก่ John H. 

Patterson เพื�อนาํไปผลิตออกจาํหน่าย ซึ� งต่อมา Patterson ไดก้ลายเป็นผูก่้อตั�งบริษทั National Cash 

Register (NCR) ซึ� งเป็นบริษทัแรกที�ผลิตและจาํหน่ายเครื�องบนัทึกเงินสด

เครื�องบนัทึกเงินสดในยุคนั�น มีดว้ยกนั 2 ระบบ คือ เครื�องที�ทาํงานดว้ยระบบคนัโยก 

(Lever system) กบัเครื�องที�ทาํงานดว้ยระบบกดแป้น (Key system) 

ในปัจจุบนั ระบบของเครื�องบนัทึกเงินสด ได้ถูกเชื�อมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� ง

เรียกวา่ระบบ Point of Sales (POS.) ทาํให้ไม่เพียงแต่สามารถบนัทึกยอดขาย เก็บเงิน ทอนเงิน ดว้ย



8

ระบบสัญลกัษณ์รหสัแท่ง (Barcode) ที�แม่นยาํแลว้ ยงัมีการเชื�อมโยงฐานขอ้มูลคลงัสินคา้ เพื�อตดั

ยอดสินคา้ที�จาํหน่าย ทาํให้สามารถออกรายงานสินคา้คงเหลือไดเ้ป็นปัจจุบนัอีกดว้ย

คุณสมบัติของเครื�องบันทึกการเก็บเงิน
เครื�องบนัทึกการเก็บเงินจะตอ้งมีคุณสมบติัดงันี� (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี�ยวกบั

ภาษีมลูค่าเพิ�ม (ฉบบัที� 46), 2536)

1. เป็นเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

    1.1 ชนิดไฟฟ้า ECR (Electronic Cash Register) ซึ� งบนัทึกโปรแกรมการขายสินคา้

หรือการให้บริการไวใ้นความจาํชนิดถาวร แบบ ROM (Read Only Memory) หรือแบบ EPROM 

(Erasable Programmable ROM) เป็นส่วนใหญ่ซึ� งตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษของผูข้ายเครื�องบนัทึกการ

เก็บเงินในการแกไ้ขโปรแกรมการขายสินคา้หรือการให้บริการ และตอ้งมิใช่เครื�องบนัทึกการเก็บ

เงินชนิดไฟฟ้า ECR ที�มีหวัพิมพร์ะบบ Drum Matrix ซึ� งไดม้าตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ.2538 เป็น

ตน้ไป หรือ (แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี�ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ�ม (ฉบบัที� 62) ใช้

บงัคบั 1 ตุลาคม 2538 เป็นตน้ไป)

    1.2 ชนิดคอมพิวเตอร์ ซึ� งบนัทึกโปรแกรมการขายสินคา้หรือการให้บริการไวใ้น

ความจาํชนิดชั�วคราวแบบ RAM (Random Access Memory) เป็นส่วนใหญ่ และมีช่องใส่สื�อบนัทึก

ข้อมูล  เ ช่น  Diskette เพื�อบันทึกรายละเอียดของสินค้าหรือบริการและสามารถเขียน

โปรแกรมควบคุมการขายสินคา้หรือการให้บริการได ้หรือในกรณีที�ไม่มีช่องใส่สื�อบนัทึกขอ้มูล 

เช่น Diskette ตอ้งสามารถสั�งเขียนโปรแกรมการขายสินคา้หรือการให้บริการ หรือบนัทึกรายการ

การขายหรือการให้บริการจากเครื�องควบคุมกลางได้

2. เครื�องบนัทึกการเก็บเงินตอ้งใชก้ระดาษออกใบกาํกบัภาษีอย่างย่อให้แก่ผูซื้�อสินคา้

หรือผูรั้บบริการ และจะใช้กระดาษขนาดเดียวกนัเป็นสําเนาซ้อนกบัใบกาํกบัภาษีตวัจริงก็ได ้แต่

ทั�งนี�ตอ้งมีกระดาษเป็นมว้นต่อเนื�องเพื�อบนัทึกรายการประจาํวนั (Daily Transaction Journal) ไว ้

ซึ� งจะใชเ้ป็นสาํเนาใบกาํกบัภาษีแทนกระดาษซ้อนใบกาํกบัภาษีก็ได้

3. เครื�องบนัทึกการเก็บเงินตอ้งสามารถออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ซึ� งมีรายการอยา่งนอ้ย

ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และตอ้งสามารถบนัทึกคาํวา่ “ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่” ไวใ้น

กระดาษใบกาํกบัภาษีอย่างย่อดว้ย หรืออาจจะบนัทึกคาํว่า “TAX INV(ABB)” ในกรณีที�เครื�อง

บนัทึกการเก็บเงินสามารถบนัทึกได ้12 หลกั หรือคาํวา่ “TAX INVOICE(ABB)” ในกรณีที�เครื�อง

บนัทึกการเก็บเงินสามารถบนัทึกได ้16 หลกั แทนก็ได้

4. เครื� องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื� องที�อธิบดี

กรมสรรพากรกาํหนดให้ไวใ้นใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ได้
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5. เครื� องบันทึกการเก็บเงินต้องสามารถบันทึกเลขรหัสประจําเครื� องที�อธิบดี

กรมสรรพากรกาํหนดให้ไวใ้นสําเนาใบกาํกบัภาษี โดยอยา่งนอ้ยตอ้งสามารถบนัทึกเลขรหสัประจาํ

เครื�องไวใ้นตอนตน้และตอนทา้ยของกระดาษเป็นมว้นต่อเนื�องซึ� งบนัทึกรายการประจาํวนั โดย

สาํเนาใบกาํกบัภาษีจะไม่มีชื�อผูป้ระกอบการจดทะเบียน เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี หรือขอ้ความที�ระบุ

วา่ราคาสินคา้หรือบริการไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ�มไวแ้ลว้ก็ไดแ้ละสําหรับรายการของสินคา้หรือบริการ

ในสําเนาใบกาํกบัภาษี จะบนัทึกเป็นรหัสของสินคา้หรือบริการ โดยไม่บนัทึกเป็นรายการของ

สินคา้หรือบริการตามใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ก็ได ้ส่วนคาํวา่ “ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่” จะใชว้ิธีตีพิมพ์

หรือประทับตราไว้ในตอนต้นและตอนท้ายของกระดาษเป็นม้วนต่อเนื�องซึ� งบันทึกรายการ

ประจาํวนัก็ได้

    ในกรณีที�เครื�องบนัทึกการเก็บเงินไม่สามารถบนัทึกเลขรหสัประจาํเครื�องในกระดาษ

เป็นมว้นต่อเนื�องซึ� งบนัทึกรายการประจาํวนัได ้ก็ให้ใช้วิธีบนัทึกเลขรหสัประจาํเครื�อง ณ ตาํแหน่ง

ซึ� งใชบ้นัทึกรายการมูลค่าการขายสินคา้หรือการให้บริการโดยอยา่งนอ้ยตอ้งบนัทึกเลขรหสัประจาํ

เครื�องไวใ้นตอนตน้ของกระดาษเป็นมว้นต่อเนื�องซึ� งบนัทึกรายการประจาํวนัก่อนเริ�มทาํการขาย

สินคา้หรือให้บริการ และในตอนทา้ยของกระดาษเป็นมว้นต่อเนื�องดงักล่าวหลงัจากทาํการขาย

สินคา้หรือให้บริการรายสุดทา้ยและรวมยอดขายสินคา้หรือให้บริการแลว้ และให้แนบใบกาํกบัภาษี

ที�ออกในลกัษณะนี� ติดกบัหวัมว้นกระดาษต่อเนื�องซึ� งบนัทึกรายการประจาํวนัเพื�อเป็นหลกัฐานใน

การตรวจสอบ

6. เครื�องบนัทึกการเก็บเงินแต่ละเครื�องตอ้งสามารถออกผลสรุปรายงานการขายสินคา้

หรือการให้บริการประจาํวนัได้

จากขอ้มูลที�ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า เครื�องบนัทึกการเก็บเงินเหมาะสําหรับลงรายการ

ตวัเลขที�มีจาํนวนมากๆ เช่น การลงรายการสินคา้ในใบเสร็จรับเงิน หรือการลงรายการในใบกาํกบั

ภาษี หรือใชร้วมยอดบญัชีเงินสด 

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินยงัมีคุณสมบติัพิเศษนอกเหนือจากเครื�องคาํนานโดยทั�วไป

สามารถระบุขอ้มูลการคาํนวณแต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจนและตรวจสอบบญัชีขอ้มูลต่างๆไดท้นัที

นอกจากนี� ยงัมีระบบรักษาความปลอดภยั ป้องกนัไม่ให้บุคคลภายนอกที�ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินได ้จึงเป็นเครื�องใชส้ํานกังานที�มีความสําคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน

ของธุรกิจปัจจุบนัอยา่งยิ�ง
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2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจซื�อของผู้บริโภค
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
      ดารา ทีปะปาล (2542: 4) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระทาํใดๆของ

ผูบ้ริโภคที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซื�อ การใชสิ้นคา้และบริการ รวมทั�งกระบวนการ

ตดัสินใจ ซึ� งเป็นตวันาํหรือกาํหนดการกระทาํดงักล่าว เพื�อตอบสนองความจาํและความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพอใจ

      อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550: 5) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ปฏิกิริยาของบุคคล

ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใช้สินคา้และบริการเศรษฐกิจ รวมทั�งกระบวนการต่างๆของ

การตดัสินใจซึ�งเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านั�น

      ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544: 25) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรืออาการ

ต่างๆของสิ�งมีชีวติ ซึ� งบุคคลอื�นสามารถสังเกตได ้เช่น การเดิน การพูด การรับประทาน การสัมผสั 

ฯลฯ เรียกวา่ ฑฤติกรรมภายนอก (Over Behavior) หรือเป็นการกระทาํที�บุคคลอื�นมองไม่เห็ฯดว้ย

ตา เช่น การคิด การฝัน ฯลฯ ตอ้งสังเกตโดยเครื�องมืออื�นๆเขา้ช่วย เช่น การใชเ้ครื�องมือจบัเท็จ การ

ใชเ้ครื�องมือวดัการหายใจเขา้ออก พฤติกรรมนี� เรียกวา่ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)

      ศุภร เสรีรัตน์ (2545: 7) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมของบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อและใช้สินคา้บริการ โดยผา่นการแลกเปลี�ยนที�บุคคลตอ้งตดัสินใจทั�งก่อนและ

หลงัการกระทาํดงักล่าว

      สุกญัญา หมั�นคติธรรม (2548: 10) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคเป็นการแสดงออกของคนที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการคน้หาความตอ้งการ ความรู้สึก การ

รับรู้ต่างๆในการบริโภค โดยมีกระบวนการแลกเปลี�ยนสินคา้และบริการ การตดัสินใจซื�อ การใช้

และสามารถตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั�น

      ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 90) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การคน้ควา้การซื�อ 

การใชก้ารประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคที�

เกี�ยวข้องกับการซื�อและการใช้สินค้า ซึ� งคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตาม

แบบจาํลอง ทฤษฎี เอส-อาร์ ดงัแผนภูมิ ดงันี�
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แผนภูมิที� 2 แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory)

       การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้ทราบเหตุจูงใจที�ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

ตดัสินใจซื�อสินค้าหรือบริการซึ� งเหตุจูงใจมีจุดเริ� มต้นจากการเกิดสิ� งกระตุ้นที�ทาํให้เกิดความ

ต้องการผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซื้� อความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซื� อได้รับอิทธิพลจาก

คุณลกัษณะต่างๆของผูซื้�อและกระบวนการตดัสินใจของผูซื้�อเองทาํให้เกิดการตอบสนองหรือการ

ตดัสินใจซื�อ (Kotler, 1997: 172)

       1. สิ�งกระตุน้เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื�อสินคา้ อาจเป็นเหตุจูงใจดา้นเหตุผลหรือ

ดา้นจิตวิทยาก็ได ้สิ�งกระตุน้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ (Kotler, 1997: 172-173)

   1.1 สิ� งกระตุ้นทางการตลาด เป็นสิ� งกระตุ้นที�เกิดจากการจดัส่วนประสม

การตลาดโดยนกัการตลาด ประกอบดว้ยสิ�งกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาดา้นการจดัจาํหน่าย

และดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น โทรศพัท์เคลื�อนที�ที�มีรูปร่างขนาดเล็ก กาํหนดราคาสินคา้ให้

เหมาะกบัผลิตภณัฑแ์ละกลุ่มเป้าหมายเพื�อกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซื�อ เป็นตน้

สิ�งกระตุ้นภายนอก

สิ�งกระตุน้ตลาด สิ�งกระตน้อื�นๆ

- ผลิตภณัฑ์ - เศรษฐกิจ

- ราคา - เทคโนโลยี

- การจดัจาํหน่าย - การเมือง

- การส่งเสริม - วฒันธรรม

การตอบสนอง

- การเลือกผลิตภณัฑ์

- การเลือกราคา

- การเลือกผูข้าย

- เวลาในการซื�อ

- ปริมาณในการซื�อ

กล่องดาํหรือความรู้สึก

นึกคิดของผูบ้ริโภค

ลกัษณะของผู้บริโภค

- ปัจจยัทางวฒันธรรม

- ปัจจยัทางสังคม

- ปัจจยัส่วยบุคคล

- ปัจจยัทางจิตวิทยา

ลกัษณะการตัดสินใจของผู้บริโภค

- การรับรู้ปัญหา

- การคน้หาขอ้มูล

- การประเมินผลพฤติกรรม

- การตดัสินใจ

- ความรู้สึกภายหลงัการซื�อ
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   1.2 สิ�งกระตุน้อื�น ๆ โดยเป็นสิ�งกระตุน้ที�อยู่ภายนอกที�บริษทัควบคุมไม่ไดไ้ดแ้ก่

สิ�งกระตุน้ด้านเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี กฎหมาย ดา้นการเมืองและดา้นวฒันธรรมเช่น ภาวะ

เศรษฐกิจที�เติบโตรายไดข้องผูบ้ริโภคที�สูงขึ�น ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งที�กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซื�อ

       2. คุณลกัษณะของผูซื้�อ (buyer’s characteristics) ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ 

คือ ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา

   2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (cultural factor) วฒันธรรมเป็นสิ�งที�วฒันธรรมเป็นสิ�ง

ที�มนุษยส์ร้างขึ�นและเป็นที�ยอมรับจากคนรุ่นหนึ� งไปสู่อีกรุ่นหนึ� งวฒันธรรมเป็นตวักาํหนดและ

ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม ค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสังคมและ

กาํหนดความแตกต่างของสังคมหนึ�งจากสังคมหนึ�ง วฒันธรรมแบ่งออกเป็น วฒันธรรมพื�นฐานของ

บุคคลในสังคม วฒันธรรมยอ่ยบุคคลในแต่ละกลุ่มที�มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัซึ� งมีอยูใ่นสังคม

ขนาดใหญ่ และชั�นของสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบัฐานะที�แตกต่างกนั

การกาํหนดกลยุทธ์การตลาดตอ้งให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมในวฒันธรรม

   2.2 ปัจจยัดา้นสังคม (social factor) ปัจจยัทางสังคม ซึ� งประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง

ครอบครัว บทบาทและสถานะจะเป็นสิ�งที�กาํหนดพฤติกรรมการซื�อสินคา้ของผูบ้ริโภคกลุ่มอา้งอิง

เป็นกลุ่มที�บุคคลเขา้ใจเกี�ยวขอ้งดว้ยซึ� งกลุ่มนี� จะมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเป็นและค่านิยมของ

บุคคล ตวัอยา่งกลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื�อนสนิท เพื�อนร่วมงาน กลุ่มบุคคลชั�นนาํในสังคม 

เพื�อนร่วมสถาบนั ดารานกัแสดง เป็นตน้

   2.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factor) การตดัสินใจของผูซื้�อไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลทางด้าน ๆ ได้แก่ อายุ วฏัจกัรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา

รูปแบบการดาํรงชีวติและแนวคิดส่วนบุคคล

   2.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (psychological factor) ปัจจยัทางจิตวิทยาที�มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซื�อ ประกอบดว้ย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื�อและทศันคติ

       3. กระบวนการตดัสินใจของผูซื้�อ (buyer’s decision process) เป็นลาํดบัขั�นตอนใน

การตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ขั�นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล

การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซื�อและพฤติกรรมภายหลงัการซื�อ

       4. การตดัสินใจของผูซื้�อ (buyer’s decisions) ขึ�นอยู่กบัสิ�งกระตุน้และอิทธิพลของ

ปัจจยัต่าง ๆ ดงัที�กล่าวมาแลว้ ในการตดัสินใจซื�อผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่าง ๆ ดงันี� คือ 

การเลือกผลิตภณัฑ์ที�จะซื�อ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกช่วงเวลาในการซื�อ และ

ปริมาณสินคา้ที�จะซื�อ
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2.2 ทฤษฎีการตัดสินใจซื�อของผู้บริโภค
       พิบูลย ์ถาวรโลหะ (2548: 16) กล่าวไวว้า่ การตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคหรือผูซื้�อ 

หมายถึง พฤติกรรมที�มีการแสดงออกมาของผูซื้�อภายหลงัจากมีสิ�งมากระตุน้ ซึ� งก็คือผูบ้ริโภคจะมี

การตดัสินใจในประเด็นต่างๆดงันี�

       1. การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) คือ การที�ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซื�อ

ประเภทของผลิตภณัฑห์นึ�งๆ

       2. การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) คือ การที�ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซื�อตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑป์ระเภทหนึ�งๆ

       3. การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือ การที�ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกผูข้ายเพื�อซื�อ

สินคา้หนึ�งๆซึ� งผูบ้ริโภคมกัคาํนึงถึงสถานที�ขาย การบริการ

       4. การเลือกเวลาในการซื�อ (Purchase Timing) คือ การที�ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือก

เวลาและระยะเวลาเพื�อซื�อสินคา้หนึ�งๆ

       5. การเลือกปริมาณการซื�อ (Purchase Amount) คือ การที�ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือก

ปริมาณสินคา้ที�ตอ้งการซื�อในครั� งหนึ�งๆ

       ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 199) กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั

ในดา้นต่างๆซึ�งมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละ

บุคคล ทาํให้การตดัสินใจซื�อและใชบ้ริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาปัจจยัต่างๆที�จะมีผลต่อการตดัสินใจซื�อและใช้บริการของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสมโดยที�

สามารถแบ่งปัจจยัที�จะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการไดแ้ก่

       1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ได้แก่ ความจาํเป็น ความตอ้งการและความ

ปรารถนา แรงจูงใจบุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้และการเรียนรู้ ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัที�เกิดขึ�นจาก

ตวับุคคลในด้านความคิดและการแสดงออก ซึ� งมีพื�นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆโดยที�ปัจจยั

ภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความจาํเป็น ความตอ้งการและความปรารถนา

           ความจาํเป็น ความตอ้งการและความปรารถนา เป็นคาํที�มีความหมายใกลเ้คียงกนั

และสามารถใช้แทนกนัได้ ซึ� งมกัจะใช้คาํว่าความตอ้งการในการสื�อความเป็นส่วนใหญ่ โดยที�

ตอ้งการสิ�งหนึ�งสิ�งใดของบุคคลจะเป็นจุดเริ�มตน้ของความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ คือ 

เมื�อเกิดความจาํเป็นหรือความตอ้งการ ไม่ว่าในดา้นร่างกายหรือจิตใจขึ�น บุคคลก็จะหาทางที�จะ

สนองความจาํเป็นหรือตอ้งการนั�นๆ
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           อาจกล่าวได้ว่า ความตอ้งการของมนุษย์หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น

เกณฑ์สําหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market 

Concept)

           นอกจากนั�นยงัเป็นปัจจยัสําคญัต่อความอยูร่อด ความสามารถในการสร้างกาํไร

และความเจริญเติบโตของธุรกิจภายใตสิ้�งแวดลอ้มทางการตลาดที�มีการแข่งขนั กล่าวคือ ธุรกิจตอ้ง

สามารถที�จะกําหนดและตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคที�ยงัไม่ได้รับการตอบสนอง 

(Unfulfilled Needs) ไดดี้กวา่และรวดเร็วกวา่คู่แข่ง

           แรงจูงใจ (Motive) เมื�อบุคคลเกิดปัญหาทางกายภาพหรือในจิตใจขึ�น และหาก

ปัญหานั�นไม่รุนแรงบุคคลอาจปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจหรือไม่ทาํการตดัสินใจใดๆ แต่หากปัญหา

นั�นๆขยายตวัหรือเกิดความรุนแรงยิ�งขึ�น บุคคลก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที�จะแกไ้ขปัญหาที�

เกิดขึ�นนั�น ซึ� งเป็นเรื� องสําคญัที�ต้องวิจัยถึงความต้องการและความคิดของผูบ้ริโภค เพื�อสร้าง

แรงจูงใจในการซื�อสินคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภคให้ได้

           บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที�พฒันาขึ�นมาจาก

ความคิด ความเชื�อ อุปนิสัยและสิ�งจูงใจต่างๆระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่างๆซึ� งมีผลต่อการ

กาํหนดรูปแบบในการสนอง (Reation) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันซึ� งจะเป็นลักษณะการ

ตอบสนองในรูปแบบที�คงที� ต่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม เช่น ผู ้ที� มีลักษณะเป็นผู ้นําจะ

แสดงออกหรือตอบสนองต่อปัญหาดว้ยความมั�นใจและกลา้แสดงความคิดเห็น มีความเป็นตวัเอง

สูง ในขณะที�ผูที้�ขาดความมั�นใจในตนเองไม่กลา้เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอื้�นได้

ง่าย จะมีลกัษณะเป็นคนที�ชอบตามผูอื้�น

           ทศันะคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ�งใดสิ� ง

หนึ�งของบุคคลโดยทศันะคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล ดงันั�น เมื�อตอ้งการให้บุคคลใดๆ

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมจะตอ้งพยายามที�จะเปลี�ยนทศันคติของบุคคลนั�นๆก่อน แต่ในความจริง

ทศันคติเป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงไดย้าก เนื�องจากเป็นสิ�งที�ถูกสร้างขึ�นในจิตใจ ดงันั�น การปรับตวัให้

เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ย่อมกระทาํไดง่้ายกว่าการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ� ง

ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ แรงพยายามและระยะเวลาดาํเนินการที�ยาวนาน

           การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือ

การกระทาํของบุคคลอื�น กา้วแรกของการเขา้สู่ความคิดในการสร้างความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค คือ 

ตอ้งการให้เกิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้หรือองคก์ารให้มีคุณค่าในสายตาของ

ผูบ้ริโภค ซึ� งจะเป็นการสร้างการยอมรับได ้เท่ากบัเป็นการสร้างยอดขายนั�นเอง
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           การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั�งที�เกิดจากการ

รับรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซึ� งจะเป็นการเปลี�ยนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดงันั�น หากมี

การรับรู้แต่ยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงที� ก็ยงั

ไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้

       2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม 

วฒันธรรม การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดลอ้ม

           ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัที�เกิดจากสิ�งแวดล้อมรอบตวัของบุคคลซึ� งจะมี

อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอยที�

สาํคญั 6 ประการ ไดแ้ก่

           สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ�งที�กาํหนดอาํนาจซื�อ (Purchasing Power) ของ

ผูบ้ริโภค ทั�งในรูปของตวัเงินและปัจจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

           ครอบครัว (Family) การเลี�ยงดูในสภาพครอบครัวที�แตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมี

ความแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภณัฑ์ของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก

ครอบครัว ซึ� งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลไดสู้งกวา่สถาบนัอื�นๆเนื�องจากบุคคลจะใชชี้วิต

ในวยัเด็ก ซึ� งเป็นวยัซึมซบัและเรียนรู้ลกัษณะอนัก่อให้เป็นนิสัยประจาํ (Habits) ของบุคคลไปตลอด

ชีวิต เป็นตน้

           สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ

บุคคลให้เป็นในทิศทางเดียวกนัของสังคม เพื�อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหนึ�งของสังคม หรือที�เรียกวา่

กระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการดาํรงชีวิต (Liftstyles) 

ค่านิยมของสังคม (Social Values) และความเชื�อ (Believes) นอกจากนี�  สังคมอาจเป็นไดท้ั�งสังคม

อาชีพและสังคมทอ้งถิ�น ทาํให้ตอ้งวิจยัถึงลกัษณะของสังคม เพื�อจะทราบถึงปัจจยัที�มีอิทธิพลของ

สังคมที�มีต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษย ์โดยเฉพาะบรรทดัฐาน (Norms) ที�สังคมกาํหนด

           วฒันธรรม (Culture) เป็นวิถีการดาํเนินชีวิตที�สังคมเชื�อว่าเป็นสิ� งดีงามและ

ยอมรับปฏิบติัมาเพื�อให้สังคมดาํเนินและมีพฒันาการไปไดด้้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้ง

ยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื�อความเป็นหนึ�งของสังคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยม

พื�นฐาน การรับรู้ ความตอ้งการ และพฤติกรรมซึ�งเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว 

ชุมชน และสังคม จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการดาํเนินชีวิตที�คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ 

ประกอบด้วย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใช้วตัถุหรือสิ� งของ หรือแม้กระทั�งวิธีก็เป็น

วฒันธรรมดว้ย
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           การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที�ผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็น

สินคา้หรือบริการนั�นๆ สินคา้ตวัใดที�ผูบ้ริโภครู้จกัและไดพ้บเห็นบ่อยๆก็จะมีความคุน้เคย ซึ� งจะทาํ

ให้ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยินดีที�จะใช้สินคา้นั�น ดงันั�นธุรกิจจึงควรเน้นในเรื�องของ

การทาํให้เกิดการพบเห็นในตราสินคา้ นาํสินคา้เขา้ไปให้ผูบ้ริโภคไดพ้บเห็น ไดรู้้จกั สัมผสั ไดย้ิน

ไดฟั้งดว้ยความถี�สูง สร้างให้บุคลิกเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าใดก็ยิ�งทาํให้ไดป้ระโยชน์

มากขึ�นเท่านั�น

           สภาพแวดลอ้ม (Environment) การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั�วไป เช่น 

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ�าหรือเชื�อเพลิง เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจ

ซื�อของผูบ้ริโภคเปลี�ยนแปลงดว้ยเช่นกนั

       กระบวนการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค

       สุปัญญา ไชยชาญ (2543: 136-140) กล่าววา่ กระบวนการเป็นกรรมวิธีหรือสําดบั

การกระทาํ ซึ� งดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�องจนสําเร็จลงระดบัหนึ� ง ดงันั�นกระบวนการตดัสินใจซื�อของ

ผูบ้ริโภคจึงเป็นระดบัการกระทาํ ซึ� งดาํเนินต่อเนื�องไปจนถึงการซื�อหรือไม่ซื�อนั�นเอง

กระบวนการตดัสินใจซื�อตอ้งผา่นขั�นตอน 5 ขั�นตอน ก่อนการตกัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ แต่ถา้ซื�อเป็น

ปกตินิสัยอยูแ่ลว้ อาจตดัสินใจไปเลยโดยไม่ตอ้งผา่นทกุขั�นตอน

แผนภูมิที� 3 กระบวนการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค

       ทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (decision making theory) ไดก้ล่าวถึงตวัแบบการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค (model of consumer decision making) เป็นการรวมความคิดเกี�ยวกบัการ

ตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซึ� งมีส่วนสําคญั 3 ส่วน คือ (Schiffman and 

Kanuk, 1994: 560-561)

       1. การนาํเขา้ขอ้มูล (input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกที�มีผลต่อค่านิยม ทศันคติ และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ�งมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดที�พยายามสื�อสารไปยงัผูบ้ริโภคที�

มีศกัยภาพ ซึ�งแยกเป็น

การยอมรับ

ปัญหา

การเสาะแสวงหา

สารสนเทศ

การประเมินผล

ทางเลือก

การตดัสินใจ

ซื�อ

พฤติกรรม

หลงัการซื�อ
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   1.1 Marketing inputs คือ กิจกรรมทางการตลาดที�พยายามเขา้ถึงกาํหนดและจูง

ใจผูบ้ริโภคให้ซื�อหรือใชผ้ลิตภณัฑ์ โดยใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใชหี้บห่อ ขนาดการรับประกนัและ

นโยบายดา้นราคาเป็นตน้

   1.2 Socioculture inputs เป็น Inputs ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการคา้ เช่น ความคิดเห็น

ของเพื�อน บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์วฒันธรรม ชั�นทางสังคม ซึ�งเป็นอิทธิพลภายในของบุคคล ที�มี

ผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ์

       2. กระบวนการ (process) เพื�อให้เขา้ใจถึงกระบวนการนี� เราจะพิจารณาถึงอิทธิพล

ของปัจจยัทางจิตวิทยาซึ� งจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้หรือทศันคติ) ที�มีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ

   2.1 การรับรู้ถึงความเสี�ยง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนที�ผูบ้ริโภคเผชิญ

เขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ที�เกิดจากการตดัสินใจซื�อ ดงันั�น ผูบ้ริโภคมกัซื�อสินคา้หรือบริการใน

ที�เดิม ๆ เพื�อหลีกเลี�ยงความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เขาจะเชื�อถือใน

ชื�อเสียงของร้านคา้นั�น ๆ ถา้เกิดความสงสัยผูบ้ริโภคจะซื�อของแพงไวก่้อน เพื�อลดความเสี�ยงเพราะ

เขาคิดวา่ของแพงตอ้งเป็นของดี

   2.2 กลุ่มที�ยอมรับได ้(evoked set) หมายถึง ตราสินคา้ที�ผูบ้ริโภคเลือกซื�อซึ� ง

ประกอบด้วยสินคา้จาํนวนน้อยที�ผูบ้ริโภคคุน้เคย จาํได ้และยอมรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ

          2.2.1 ขั�นความรู้ความตอ้งการ (need recognition) ขั�นรับรู้ความตอ้งการจะ

เกิดขึ�นเมื�อผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหา เช่น การซื�อของจากเครื�องขายอตัโนมติักบัปัญหาซบัซ้อน คือ

ปัญหาที�มีการพฒันาให้ซับซ้อนขึ�น เช่น เมื�อใช้รถไปนาน ๆ ก็มีความคิดที�จะเปลี�ยนรถใหม่เพื�อ

หลีกเลี�ยงค่าซ่อมรถเก่า เป็นตน้

          2.2.2 การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซื�อ (pre-purchase search) ขั�นตอนนี�

จะเริ�มต้นเมื�อผูบ้ริโภครู้ว่าจะได้รับความพอใจจากการซื�อหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจะ

ตอ้งการขอ้มูลเพื�อใชเ้ป็นพื�นฐานในการเลือก (ถา้มีประสบการณ์มาก่อนก็ใช้ไดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีก็ตอ้ง

คน้หา)

          2.2.3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็นขั�นตอนใน

กระบวนการตดัสินใจซื�อซึ� งผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ที�จะได้รับจากแต่ละทางเลือกของ

ผลิตภณัฑท์ี�กาํลงัพิจารณาจะใช้ 2 รูปแบบ คือ ใชร้ายชื�อตราที�เลือกไวแ้ลว้ (evoke set) และเลือกเอา

จากทั�งหมดที�มีในตลาด
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       3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมที�แสดงออก (output) คือ พฤติกรรมการซื�อและการ

ประเมินหลงัการซื�อ วตัถุประสงค์ทั�งสองกิจกรรมนี� เพื�อที�จะเพิ�มความพอใจของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจซื�อของพวกเขา

   3.1 พฤติกรรมการซื�อ (purchase behavior) ผูบ้ริโภคมีประเภทการซื�ออยู่2 

ประเภท คือ ทดลองซื�อ (trial purchase) และซื�อซํ� า (repeat purchase) ถา้ผูบ้ริโภคซื�อสินคา้ชนิด

หนึ�งหรือตราหนึ�งเป็นครั� งแรก และซื�อในปริมาณนอ้ยกวา่ปกติ การซื�อนี� จะถูกพิจารณาว่า เป็นการ

ทดลองซื�อ นั�นคือ การทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซื�อที�ผูบ้ริโภคพยายามที�จะประเมินสินคา้

โดยผา่นการใชโ้ดยตรง ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้ที�มีอยู่แลว้ ถูกคน้พบจากการ

ทดลองใชว้า่ทาํให้เกิดความพึงพอใจมากกวา่ตราสินคา้อื�น หรือตราเดิมที�ใชอ้ยู่ผูบ้ริโภคก็จะทาํการ

ซื�อซํ� าพฤติกรรมการซื�อซํ� านี� ใกลเ้คียงกบัแนวความคิดความภกัดีในตราสินคา้มาก (brand loyalty) 

ซึ� งทุกบริษทัพยายามจะให้มีขึ�นกบัตราสินคา้ของตนเอง การซื�อซํ� านั�นเป็นการบ่งชี� ว่า ผูบ้ริโภค

พอใจในสินคา้

   3.2 การประเมินหลงัการซื�อ (post purchase evaluation) เมื�อผูบ้ริโภคใช้

ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ�งในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะทาํการประเมินในดา้นของสิ�งที�

พวกเขาคาดหวงั ซึ� งผลจากการประเมินนั�นเป็นไปไดที้�จะออกมาใน 3 รูปแบบ ดงันี�

          3.2.1 สินคา้นั�นตรงกบัความคาดหวงัซึ� งจะนาํไปสู่ความรู้สึกที�เป็นธรรมชาติ

          3.2.2 สินคา้นั�นดีเกินความคาดหมาย ซึ� งทาํให้เกิดความรู้สึกที�เป็นบวก

          3.2.3 สินคา้นั�นไม่ดีเกินความคาดหมาย ซึ� งทาํให้เกิดความ รู้สึกที�เป็นลบ

สําหรับผลที�ออกมาในแต่ละขอ้ของ 3 ขอ้นี� แสดงถึงความคาดหวงัและความพอใจของผูบ้ริโภค

เกี�ยวขอ้งกบัการที�ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มที�จะตดัสินประสบการณ์ของเขาเทียบกบัความคาดหวงัเมื�อ

พวกเขาทาํการประเมินหลงัการซื�อ

       จากทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภคที�กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจ ัยสรุปได้ว่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง ผลลพัธ์ของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกี�ยวกบัการซื�อและการใช้สินคา้หรือ

บริการ โดยผา่นกระบวนการทางความคิด ขอ้มูล ประสบการณ์ ทศันคติ จนนาํไปสู่การตดัสินใจซื�อ

เพื�อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง

       แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความสําคญัต่อการศึกษาในครั� งนี� คือ เพื�อ

เขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่ามีปัจจยัอะไรบา้งที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื�อ และลกัษณะหรือ

ชนิดของการซื�อ ซึ� งผูที้�เกี�ยวขอ้งในการตดัสินใจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจแต่ละเรื�องแตกต่างกนั 

นกัการตลาดตอ้งพยายามเขา้ถึงผูที้�มีอิทธิพลต่อการเลือกซื�อให้ไดม้ากที�สุด เพื�อทราบถึงลกัษณะ
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ความตอ้งการและพฤติกรรมการซื�อสินคา้และการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคที�สามารถต่อสนองความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม

3. แนวคิดเกี�ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื�อขององค์กร
ในแต่ละองค์กร การตดัสินใจซื�อสินค้าหรือบริการ มกัจะเกี�ยวข้องกบัพนักงานจาก

หลายๆแผนกหรือจากผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ เชอร์ชิล และคณะ (Churchill and anothers, 1997: 17-

18) พดูถึงการจดัแบ่งผูเ้กี�ยวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจซื�อดงันี�

1. ผูริ้เริ�ม (Initiator) เป็นคนมองเห็นปัญหาและเรียกร้องให้มีการซื�อสินคา้หรือบริการ

นั�นเป็นคนแรก

2. ผูใ้ช ้(User) เป็นคนที�ใชสิ้นคา้หรือบริการนั�น

3. ผูมี้อิทธิพล (Influencer) เป็นคนที�ให้ขอ้มูล คาํแนะนาํในการประเมินทางเลือก มี

บทบาทในการกาํหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะในการกาํหนดสินคา้หรือบริการนั�น

4. ผูดู้แล (Gate Keeper) เป็นคนควบคุมการไหลเวียนขอ้มูลระหวา่งผูที้�เกี�ยวขอ้งในกระ

บานการซื�อ ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัซื�อและตวัแทนขาย

5. ผูซื้�อ (Buyer) เป็นคนที�มีสิทธิในการเจรจาต่อรอง คดัเลือกและสั�งซื�อสินคา้หรือ

บริการนั�น ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื�อ

6. ผูต้ดัสินใจ (Decider) เป็นคนที�มีอาํนาจตดัสินใจในขั�นสุดทา้ยว่าจะซื�อสินคา้หรือ

บริการนั�นหรือไม่

กระบวนการตดัสินใจซื�อขององคก์ร (Organizational Buying Process)

คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 203-208) กล่าวถึงขั�นตอนการตดัสินใจซื�อขององคก์รดงันี�

1. การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการซื�อเริ�มจากมีคนใดคน

หนึ�งในองคก์รตระหนกัถึงปัญหา หรือความจาํเป็นที�ตอ้งใชสิ้นคา้บางอยา่ง ทั�งนี�อาจสืบเนื�องมาจาก

สิ�งกระตุน้ภายในหรือองคก์รภายนอก

2. การกาํหนดรายละเอียดทั�วไป (General Need Description) ผูซื้�อจะตอ้งสามารถระบุ

ลกัษณะทั�วไปของสินคา้และจาํนวนที�ตอ้งการได้

3. การกาํหนดคุณลกัษณะสินคา้ (Product Specification) โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในการ

ซื�อไดส้ร้างขอ้กาํหนดทั�วไปของสินคา้และจาํนวนที�ตอ้งการได้

4. การคน้หาผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier Search) ผูซื้�อจะทาํการคน้หารายชื�อผูจ้ดัจาํหน่ายที�

มีคุณสมบติัเหมาะสม
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5. การเชิญชวนให้ส่งขอ้เสนอ (Supplier Solicitation) ผูซื้�อเชิญชวนให้ผูจ้ดัจาํหน่ายที�

ผา่นเกณฑ์ดงักล่าว ส่งขอ้เสนอในการจดัจาํหน่ายสินคา้

6. การคดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier Selection) ผูซื้�อจะทาํการจดัอนัดบัและประเมิน

คุณค่าของผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละค่าย โดยพิจารณาจากราคา ชื�อเสียงของผูข้าย ความน่าเชื�อถือของตวั

สินคา้ ความน่าเชื�อถือในการให้บริการ ความยืดหยุน่ของผูจ้ดัจาํหน่าย เป็นตน้

7. การกาํหนดรายละเอียดในการสั�งซื�อเป็นประจาํ (Order-Routine Specification) 

หลังจากเลือกผูจ้ ัดจาํหน่ายแล้ว ผูซื้� อจะทาํข้อตกลงในรายละเอียดของสินค้า ปริมาณสั�งซื� อ 

ระยะเวลาในการจดัส่ง เงื�อนการรับประกนัสินคา้

8. การตรวจสอบผลงาน (Performance Review) ผูซื้�อจะทาํการตรวจสอบผลงานของผู ้

จดัจาํหน่ายในแต่ละช่วงเวลา โดยส่วนใหญ่ทุก 3 เดือน เพื�อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที�อาจเกิดขึ�น

เมื�อสินคา้ไปถึงมือลูกคา้รายสุดทา้ย

จากแนวคิดเกี�ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื� อขององค์กร เพื�อเข้าถึงกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อในระดบัองคก์ร โดยมีปัจจยัที�ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื�อ สินคา้หรือบริการนั�น

ผูที้�เกี�ยวข้องในการตดัสินใจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในแต่ละเรื�องแตกต่างกนัและนําไปสู่

อาํนาจในการตดัสินใจที�จะซื�อสินคา้หรือบริการนั�นๆหรือไม่ นกัการตลาดตอ้งพยายามเขา้ถึงผูที้�มี

อิทธิพลต่อการเลือกซื�อให้ได้มากที�สุดและชี� ให้เห็นถึงประโยชน์ของสินคา้หรือบริการที�ผูข้าย

นาํเสนอวา่สามารถแกไ้ขให้กบัปัญหาที�เกิดขึ�นภายในองคก์รได้ เพื�อสร้างความพึงพอใจและความ

เชื�อมั�นแก่ผูบ้ริโภค

แนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการตดัสินใจซื�อขององคก์รมีความสําคญัต่อการศึกษาในครั� งนี�

คือ ทาํให้ทราบถึงที�มาและแนวทางการตดัสินใจซื�อของแต่ละองค์กร และนาํไปใช้อา้งอิงในการ

ออกแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกเงินการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร 

ให้สมบูรณ์

4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ธงชยั สันติวงษ ์(2539: 23-24) ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 

การผสมที�เขา้กนัไดเ้ป็นอย่างดีเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัของการกาํหนดราคา การส่งเสริมการขาย 

ผลิตภณัฑท์ี�เสนอขาย และระบบการจดัจาํหน่ายซึ� งไดมี้การจดัออกแบบเพื�อใช้

เสรี วงษม์ณฑา (2542: 11) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคา้ที�

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายไดร้าคาที�ผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภค
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ยนิดีจ่ายเมื�อมองเห็นวา่คุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจาํหน่าย กระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการ

ซื� อ เพื�อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด

พฤติกรรมการซื�อ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 53-55) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้า่เป็นแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจที�ให้บริการซึ� ง

จะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซึ� ง

ประกอบดว้ย

1.   ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ�งซึ� งสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษย์
ไดคื้อ สิ�งที�ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั�น 

ๆ โดยทั�วไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ที�อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑ์ที�จบั

ตอ้งไม่ได้

2.   ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั�น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะ

ตดัสินใจซื�อ ดงันั�น การกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ

ชดัเจนและง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการที�ต่างกนั

3.   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับบรรยากาศ

สิ� งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซึ� งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของบริการที�นาํเสนอ ซึ�งจะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลที�ตั�ง (Location) และช่องทางใน

การนาํเสนอบริการ (Channels)

4.   ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื�องมือหนึ� งที�มีความสําคญัในการ

ติดต่อสื�อสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ที�แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ

พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจสําคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์

5.   ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ� งตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื�อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆขององค์กร เจา้หน้าที�ตอ้งมี

ความสามารถ มีทศันคติที�สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเริ�ม มีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์ร

6.   ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั�งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื�อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้น
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การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการที�รวดเร็วหรือ

ผลประโยชน์อื�น ๆ ที�ลูกคา้ควรไดรั้บ

7.   ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบติัในดา้นการบริการ ที�นาํเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื�อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว

และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ

ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื�องมือสําคญัในการวางแผน

การตลาดเพื�อตอบสนองความตอ้งการและความพอใจของผูบ้ริโภค เพื�อให้ไดม้าซึ� งผลตอบแทน

ทางธุรกิจ โดยพิจารณาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ผูบ้ริโภคตอ้งการทางด้านผลิตภณัฑ ์

การกาํหนดราคา สถานที�หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนกังาน

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ

โดยในส่วนประสมทางการตลาดนกัการตลาดมีความสําคญัต่อการศึกษาในครั� งนี� ใน

การพิจารณาถึงความแตกต่างทางการแข่งขนัในขอ้เสนอ การส่งมอบ และภาพลกัษณ์ที�นาํเสนอ

รวมทั� งการจดัการคุณภาพการบริการให้เหมาะสม ตรงความต้องการของลูกค้า และสามารถ

ตอบสนองต่อปัญหาที�ลูกคา้ตอ้งการเพื�อให้เกิดความพอใจสูงสุด นาํไปสู่การซื�อซํ� าและภกัดีต่อ

ผลิตภณัฑต่์อไป

5.ทฤษฎีความพึงพอใจ
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
       ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) นั�น พจนานุกรมดา้นจิตวิทยาโดย 

Chaplin (1968: 437) ได้ให้ความหมายไวว้่า หมายถึง ความรู้สึกของผูที้�มารับบริการต่อสถาน

บริการตามประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั�น

       นอกจากนี�  ยงัมีผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลากหลาย อาทิ Vroom 

(1964) กล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจในสิ�งหนึ� งสามารถใช้แทนกนัได ้เนื�องจากสองคาํนี�

หมายถึง ผลที�จะไดจ้ากการที�บุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในสิ�งสิ�งนั�น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็น

สภาพความพึงพอใจในสิ�งนั�น และทศันคติดา้ยลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ

       ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 90-93) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง 

ความสามารถของผลิตภณัฑท์ี�จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เป้าหมาย

       ดังนั� น จากคาํนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของ

ผูใ้ชบ้ริการ หลงัจากที�ไดมี้การใชบ้ริการ เมื�อเปรียบเทียบกบัความตอ้งการที�คาดหวงัไว้
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       ทั�งนี�  ความสําคญัของความพึงพอใจโดย จิตตินนัท ์เตชะคุปต ์(2543: 21) สามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ดงันี�

       1 ความสําคัญต่อผูใ้ห้บริการ จาํเป็นต้องสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

เกี�ยวกบัการบริการและลกัษณะการนาํเสนอบริการที�ลูกคา้ชื�นชอบ เนื�องจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถ

บ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของผูรั้บบริการต่อคุณสมบัติของบริการที�

ผูรั้บบริการตอ้งการ และวิธีการตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะที�ผูรั้บบริการปรารถนา เป็นผลดี

ต่อผูใ้ห้บริการในอนัที�ตระหนกัถึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการและสามารถตอบสนองบริการที�

ตรงกบัลกัษณะและรูปแบบที�ผูรั้บบริการคาดหวงัไวไ้ดจ้ริง

       2. ความสาํคญัต่อผูรั้บบริการ ไดรั้บบริการที�มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการที�ตนคาดหวงัไว ้เนื�องจากธุรกิจตระหนกัถึงความสําคญัของความพึงพอใจของผูน้บับริการ

ต่อความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ จากการรักษาหรือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการ จึง

พยายามคน้หาปัจจยัที�กาํหนดความพึงพอใจของผูรั้บบริการเพื�อนาํเสนอบริการที�เหมาะสม ดนัย 

เทียนพุฒ (2543: 26) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจของลูกคา้ส่งผลต่อกาํไรของธุรกิจใน 4 หนทาง

ดว้ยกนัคือ 1) เพิ�มโอกาสในการซื�อซํ� า 2) สร้างการส่งเสริมการขายเชิงบวกแบบปากต่อปาก 3) เพิ�ม

การใชจ่้ายในขณะที�ทาํการซื�อของผูรั้บบริการ และ 4) มีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน

5.2 ลกัษณะของความพึงพอใจในบริการ
       ความพึงพอใจในบริการที� มีความสําคัญต่อการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลกัษณะทั�วไปมีดงันี� (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2550: 32)

       1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง บุคคลจาํเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความ

ตอ้งการส่วนบุคคลด้วยการตอบโตก้บับุคคลอื�นและสิ�งต่างๆในชีวิตประจาํวนั ทาํให้แต่ละคนมี

ประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการสัมผสับริการต่างๆ หากเป็นไปตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดย

สามารถทาํให้ผูรั้บบริการไดรั้บสิ�งที�คาดหวงัก็ยอ่มก่อให้เกิดความรู้สึกที�ดีและพึงพอใจ

       2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ�งที�คาดหวงักบัสิ�งที�

ไดรั้บจริงในสถานการณ์บริการ ก่อนที�ผูรั้บบริการจะมาใชบ้ริการใดก็ตามมกัจะมีมาตรฐานของการ

บริการนั�นไวใ้นใจอยู่ก่อนแล้ว มีแหล่งอา้งอิงจากคาํหรือเจตคติที�ยึดถือต่อบริการ ประสบการณ์

ดั�งเดิมที�เคยใชบ้ริการ คาํบอกเล่าจากผูอื้�น การรับทราบขอ้มูล การรับประกนัการบริการจากโฆษณา 

การให้คาํมั�นสัญญาของผูใ้ห้บริการ เป็นตน้ อนัเป็นปัจจยัพื�นฐานที�ผูรั้บบริการใชเ้ปรียบเทียบกบั

บริการที�ไดรั้บตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ�งที�ผูรั้บบริการไดรั้บรู้เกี�ยวกบัการบริการก่อนไดรั้บ

การบริการ หรือคาดหวงัในสิ�งที�คิดว่าควรจะไดรั้บ (Expectations) นี� มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการ
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เผชิญความจริงหรือการพบปะระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เนื�องจากผูรั้บบริการ

จะประเมินเปรียบเทียบกบัสิ�งที�ไดรั้บจริงในกระบวนการบริการที�เกิดขึ�น (Performance) กบัสิ�งที�

คาดหวงัไว ้หากสิ�งที�ไดรั้บเป็นไปตามคาดหวงั ถือว่าเป็นการยืนยนัความถูกตอ้ง (Confirmation) 

กบัความคาดหวงัที�มี ทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการดงักล่าว ในทางกลบักนั หาก

ไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั นบัเป็นการยืนยนัที�คลาดเคลื�อน (Disconfirmation) กบัความคาดหวงั

ดงักล่าว ทั�งนี�  ช่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ที�เกิดขึ�นจะชี� ให้เห็นถึงระดบัความพึงพอใจ โดย

หากการยืนยนัเบี�ยงเบนในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ หากเป็นไปในทางลบแสดงถึงความไม่

พึงพอใจ

5.3 ปัจจัยที�ส่งผลต่อความพึงพอใจ
       ฉตัยาพร เสมอใจ (2547: 156-158) กล่าววา่ การศึกษาถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ทาํให้ทราบถึงปัจจยัที�ควรพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข รวมถึงการหาทางป้องกนัปัญหา

ต่างๆที�จะกระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้ที�อาจเกิดขึ�น เพื�อลดความรู้สึกไม่พึงพอใจให้น้อย

ที�สุด และเพิ�มความพึงพอใจสูงสุด สามารถแบ่งปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ออกเป็น 5 

ประการ คือ

       1. คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นความคาดหวงัของลูกคา้ขั�นพื�นฐานที�

ธุรกิจตอ้งตอบสนองให้ได ้เกณฑ์ที�ลกูคา้ใชใ้นการวดัคุณภาพการบริการมีดงันี�

   1.1 สิ�งที�มองเห็นไดใ้นการบริการ (Tangibles)

   1.2 ความเชื�อถือได ้(Reliability)

   1.3 การตอบสนอง (Responsiveness)

   1.4 การรับประกนั (Assurance)

   1.5 การเอาใจใส่ (Empathy)

   รายละเอียดของ 5 เกณฑ์ขา้งตน้ จะไดก้ล่าวถึงในส่วนต่อไป ลูกคา้มกัคาดหวงัวา่

อยา่งนอ้ยคุณภาพการบริการจะตอ้งไดรั้บเท่ากบัที�คาดหวงั หากคุณภาพของการบริการตํ�ากวา่เกณฑ์

ที�คาดหวงัไว ้ลูกคา้จะมองหาบริการจากคู่แข่งขนัในธุรกิจในการแกปั้ญหาครั� งต่อไป

       2. ราคา (Price) เป็นเกณฑ์ขั�นตํ�าที�ลูกคา้ใชเ้ป็นตวักาํหนดคุณภาพของบริการ ลูกคา้

มกัคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บคุณภาพบริการที�เหมาะสมกบัมูลค่าของเงินที�จ่ายไป หากเปรียบเทียบ

คุณค่าของการบริการที�ไดรั้บวา่เหมาะสมกบัราคาของบริการ ก็จะส่งผลให้เกิดการยอมรับ แต่หาก

ไม่ไดรั้บการบริการที�คิดว่าเหมาะสมกบัมูลค่าเงินที�จ่ายไป โดยเฉพาะเมื�อมีบริการรูปแบบเดียวกนั

มาให้เปรียบ ก็จะกลายเป็นความไม่พึงพอใจ ดงันั�น การตั�งราคาจึงควรพิจารณาให้เหมาะสมกบั

คุณภาพของบริการ ความคาดหวงัของลูกคา้ และการแข่งขนั
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       3. สถานการณ์แวดลอ้ม (Environment) ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจที�กระทบต่อผูบ้ริโภค 

ข่าวสารที�เกี�ยวกบัการบริการ การบอกต่อของลูกคา้รายอื�นๆ การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ๆ หรือ

การเปลี�ยนแปลงของคู่แข่งขนั ลว้นส่งผลต่อความนึกคิดและความรู้สึกในการตดัสินใจของลูกคา้ทั�ง

ในแง่บวกและแง่ลบ

       4. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ไม่ว่าจะเป็นทศันคติ ความเขา้ใจต่อการ

บริการ และอารมณ์ของลูกค้าในขณะที�รับบริการ ล้วนส่งผลให้ลูกค้าเกิดความลาํเอียงในการ

ประเมินคุณภาพการบริการและส่งผลให้ประเมินคุณภาพตํ�ากวา่ที�เป็นหรือที�รู้สึกจริงๆ

       5. คุณภาพสินคา้ (Goods Quality) สิ�งหนึ� งที�จะช่วยให้การบริการมีคุณภาพดี คือ 

สินคา้ที�ใช้ควรคู่กบัการบริการ การบริการที�มีคุณภาพและลูกคา้พึงพอใจมกัใช้สินคา้ที�ดีควบคู่กบั

การให้บริการ เช่น ร้านทาํผมที�เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ที�ดีในการให้บริการ ร้านอาหารที�เลือกใชว้ตัถุที�ดี 

เป็นตน้ เป็นไปไดว้่าการบริการตอ้งการสินคา้ที�มีมาตรฐานที�ดีมาใช้ควบคู่กนั ไม่มีลูกคา้รายใดที�

ต้องการสินค้าคุณภาพตํ�าในการบริการที�ตนเองจะได้รับ ดังนั�น ธุรกิจจึงจาํเป็นอย่างยิ�งที�ต้อง

พิจารณาเลือกใชแ้ต่สินคา้ที�มีคุณภาพ มาตรฐาน

       จากปัจจยัดงักล่าว สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยั

แวดล้อมและสถานการณ์ที�เกิดขึ�น ผนัแปรไปตามปัจจยัที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งกับความคาดหวงัของ

บุคคลในแต่ละสถานการณ์ 

       จากแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจมีความสําคญัต่อการศึกษาในครั� งนี� คือ ทาํให้

ทราบวา่ ผูบ้ริโภคอาจจะไม่พอใจต่อสิ�งหนึ�ง เพราะไม่เป็นไปตามที�คาดหวงัไว ้แต่หากสิ�งที�คาดวงั

ไวไ้ดรั้บการตอบสนองอยา่งถูกตอ้ง ก็จะสามารถเปลี�ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ�งนั�นไดอ้ยา่งทนัทีทนัใด 

นอกจากนี�  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที�สามารถแสดงออกในระดบัมากน้อยไดขึ้�นอยู่กบัความ

แตกต่างของบุคคลในการรับประเมินสิ�งที�ไดรั้บจริงกบัสิ�งที�คาดหวงัไว้

6.ประวัติและความเป็นมาของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จํากัด
บริษทั แมส โอ. เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั ไดเ้ปิดดาํเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี ในการเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์  เครื�องคิดเงิน และเครื�องชาํระเงินแบรนด์ของ SHARP ซึ� งการขายสินคา้

เหล่านี� จะตอ้งมีบริการหลงัการขายควบคู่กนัไปดว้ย ทาํให้ทางบริษทัเกิดช่องทางการพฒันาสินคา้ 

ดา้นซอฟท์แวร์ เพื�อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ ที�เป็นเจา้ของกิจการร้านคา้ต่างๆ ทาํให้ทุกวนันี�  บริษทั 

แมส โอ. เอ . มีสินค้าและบริการทั� งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที�พ ัฒนาขึ� นเพื�อการ

บริหารธุรกิจและร้านคา้ หลากหลายประเภท
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7.งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง
กนกพร จงเจริญ (2552) ไดศึ้กษาเรื�องพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�

ส่งผลต่อการเ ลือกซื� อคอมพิว เตอร์แบบพกพาของพนักงานบริษัท เอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี� คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ที�ซื� อคอมพิวเตอร์แบบพกพาจาํนวน 400 คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ละส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

พฤติกรรมการตดัสินใจซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบ

การชาํระเงินแบบเงินผ่อน ยี�ห้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาที�ตดัสินใจซื�อมากที�สุดคือยี�ห้อ ACER 

สถานที�ซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพาคือห้างสรรพสินคา้ ลกัษณะงานที�ใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพาคือ

ใช้งานเชิงการศึกษา เหตุผลในการซื� อคอมพิวเตอร์แบบพกพาคือท่องเว็บไซต์ พูดคุยผ่าน

อินเตอร์เน็ต ขอ้มูลข่าวสารที�ใช้ประกอบการตดัสินใจซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพามากที�สุดมาจาก

บุคคลที�น่าเชื�อถือ ค่าใชจ่้ายในการซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพาอยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท ปัจจยั

ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพามากที�สุดคือตวัสินคา้ นํ� าหนกัที�คิดว่าเหมาะสม

ของคอมพิวเตอร์แบบพกพาควรอยูร่ะหวา่ง 1-1.5 กิโลกรัม

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อการเลือกซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ

กลุ่มตวัอย่างภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์อยู่ใน

ระดบัมากโดยความเร็วในการทาํงานของคอมพิวเตอร์แบบพกพารวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ดา้น

ราคาอยู่ในระดบัมากโดยราคาเหมาะสมกบัความเร็วในการประมวลผลภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ที�สุด ดา้นการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก และในระดบัมากทุกขอ้ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น

ระดบัมากโดยการลดราคาพิเศษภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ดา้นการบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก

โดยในระดบัมากทุกขอ้ ด้านพนักงานขายอยู่ในระดบัปานกลางโดยพนักงานขายมีความรู้เรื� อง

คอมพิวเตอร์ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด ดา้นการให้ข่าวสารอยู่ในระดบัมากโดยคาํปรึกษาจาก

เพื�อน บริษทัผูข้ายมีภาพลกัษณ์ที�ดี การรับข่าวสารมาจากสื�อที�น่าเชื�อถือภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ดา้นพลงัอยูใ่นระดบัปานกลางโดยในระดบัปานกลางทุกขอ้ กลุ่มคนใกลชิ้ดมีผลต่อการตดัสินใจซื�อ

และการชื�นชอบตราสินคา้ส่วนตวัมาก่อนแลว้อยูใ่นระดบัมาก

โกมล ปานแจ่ม (2552) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใช้

บริการของธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการของธนาคาร จาํนวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูล

จากแบบสอบถามโดยใชค้วามถี�ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานในการบรรยายทางสถิติและ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ และเปรียบเทยีบค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่
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ผลการวิจยั พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.73 มาใชบ้ริการดา้นเงินฝาก ตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 40-49 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตํ�ากว่า อาชีพเกษตรกรรม มี

รายไดเ้ฉลี�ย 5,000 บาท/เดือน หรือตํ�ากวา่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในภาพรวมแต่ละดา้นอยู่

ในระดับมาก เรียงลาํดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการปฏิบติัของพนักงาน ด้านเครื� องมือ ด้าน

สถานที� และดา้นการบริการตอ้นรับ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ที�

ต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมและความพึงพึงพอใจทั�ง 4 ดา้นไม่ต่างกนั ส่วนระดบัการศึกาที�

ต่างกนั ความพึงพอใจด้านการให้บริการตอ้นรับ ดา้นการปฏิบติัของพนกังาน และดา้นเครื�องมือ

ต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัที�ระดบั 0.05 ส่วนความพึงพึงพอใจโดนรวม และความพึงพึงพอใจ

ดา้นสถานที�ไม่ตา่งกนั

ปิยรัตน์ ยุทธวิสุทธิ, มสัยามาศ ว่องสุรีย ์และอติรัตน์ สุรัตน์จนัทร์กุล (2552) ไดศึ้กษา

เรื�องการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซื�อและปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกซื�อคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กเพื�อใช้งานส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั� งนี� มีจาํนวน 400 คน ประกอบด้วย 4 

กลุ่มอาชีพ คือ ผูรั้บราชการ/รัฐวิสาหกิจ, นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั, พนักงานบริษทัเอกชน และ

นกัศึกษา ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบการประมาณค่าสัดส่วนหรือร้อยละของขอ้มูล และการสุ่ม

ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

แบบสอบถามแลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที�ใชคื้อ 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) และการทดสอบความแปรปรวน (One-Way ANOVA)

ผลการวิจยัคน้ควา้พบว่า ผูบ้ริโภคที�เลือกซื�อคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื�อใช้งานส่วน

บุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีช่วง

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,000-19,999 บาท การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคที�เลือกซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาเพื�อใชง้านส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์แบบพกพาที�ใชเ้ป็นประจาํจาํนวน 1 เครื�อง ซึ� ง

เป็นเครื�องใหม่(มือ1) ยี�ห้อ ACER ราคาโดยประมาณ 20,000-30,000 บาท โดยจะซื�อเมื�อเครื�อง

คอมพิวเตอร์ที�ใชอ้ยู่เสีย ไม่สามารถใชง้านได ้ซึ� งจะซื�อจากศูนยค์อมพิวเตอร์เนื�องจากคอมพิวเตอร์

แบบพกพามีขนาดเล็ก พกพาสะดวกใชใ้นการทาํงาน/การวิจยั โดยตดัสินใจซื�อดว้ยตวัเอง คือ ไม่ได้

รับอิทธิพลจากผูอื้�น และส่วนใหญ่การหาขอ้มูลข่าวสารจะหาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์

จากการวิเคราะห์การให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดและความสัมพนัธ์

ภายในกลุ่มของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การขายที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื�อใช้งานส่วนบุคคล พบวา่ ผู ้

ซื�อเครื� องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื�อใช้งานส่วนบุคคลได้ให้ระดับความสําคญัของปัจจยัทาง

การตลาดทั�ง 4 ดา้น โดยเฉลี�ยอยู่ในระดบัสูง ในดา้นผลิตภณัฑ์พบว่าผูซื้�อไดพ้ิจารณาถึงความเร็ว
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ของเครื� องเป็นสิ� งสําคญัสุด  ในด้านราคาผูซื้� อได้พิจารณาเรื� องราคาเหมาะสมเมื�อเปรียบเทียบ

คุณภาพเป็นสิ�งสําคญัสุด ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายพบว่าผูซื้�อไดพ้ิจารณาถึงเรื�องมีศูนยซ่์อม

เป็นสิ�งสําคญัสุด และในดา้นการส่งเสริมการขายผูซื้�อไดพ้ิจารณาเรื�องการบริการหลงัการขายเป็น

สิ�งสําคญัสุด จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ที�แตกต่างกนักบัพฤติกรรมการเลือกซื�อ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื�อใช้งานบุคคลพบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อใช้งานส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง

เป้าหมายกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาเพื�อใชง้านส่วนบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเป้าหมายมีระดบัความสําคญัของปัจจยัที�มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื�อใชง้านส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั

สามล เซี�ยงฉิน (2552) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�ส่งต่อการเลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชีใน

การจดัทาํบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

Method) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งที�

ใชใ้นการศึกษา คือผูป้ระกอบธุรกิจที�จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจาํนวน 400 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั� งนี� ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุ 36-45 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นกรรมการ/หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ประกอบธุรกิจบริการ 

มีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 5-10 ปี โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000,001-5,000,000 บาท มี

ผูรั้บผิดชอบดา้นบญัชีตํ�ากวา่ 5 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดา้นบญัชีและใชบ้ริการ

สํานกังานบญัชีที�อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ� งปัจจยัทางการตลาดบริการที�ส่งผลต่อปัจจยัในการ

เลือกใช้สํานักงานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจประกอบดว้ยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ ผลจากการวิเคราะห์

พบว่าอยู่ในระดบัความสําคญัมาก โดยมีปัจจยัด้านกระบวนการมีระดบัความสําคญัสูงสุด ซึ� งมี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.15 ขณะที�ปัจจยัดา้นราคามีระดบัความสําคญัตํ�าสุด โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.31 ส่วน

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของสํานกังานบญัชีในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่ง

เลือกที�จะใชบ้ริการของสํานกังานบญัชี และในหวัขอ้อื�นๆกลุ่มตวัอยา่งเลือกที�จะใชบ้ริการดา้นภาษี

และหาผูต้รวจสอบบญัชี การวิเคราะห์ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการของ

สํานกังานบญัชีพบวา่อยูใ่นระดบัมาก คือกลุ่มตวัอยา่งเลือกให้ความสําคญัในเรื�องความรับผิดชอบ

และการตรงต่อเวลา มนุษยสัมพนัธ์ของพนกังาน การเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ การให้คาํแนะนาํ

ในการจดัทาํบญัชี การรวบและการตรวจสอบขอ้มูลขั�นตน้ การติดต่อเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ สถาน
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ที�ตั�งของสํานกังานบญัชี และค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูงเกินไป ส่วนระดบัความสําคญัปาน

กลางคือการให้คาํแนะนาํในการจดัทาํบญัชี การรวบรวมและการตรวจสอบขอ้มูลขั�นตน้

เกษรา พูลศรี (2553) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัแห่งความสําเร็จของแฟรนไชส์โทรศพัทมื์อถือ 

DTAC กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี� คือ ผูม้าใชบ้ริการร้าน DTAC

สาขาแฟรนไชส์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชนชั�นตาม

สัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัทางประชากรณ์ศาสตร์ไม่มีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ แต่เราสามารถนาํขอ้มูลด้านนี� มาพฒันาปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพขึ�นได ้

ขณะที�ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยั

ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัดา้นกระบวนการ มีผลต่อความสําเร็จของแฟรน

ไชส์ และสามารถนํามาพฒันาการให้บริการสําหรับธุรกิจแฟรนไชส์โทรศพัท์เคลื�อนที�ให้เกิด

ความสําเร็จได ้หากเนน้และให้ความสําคญักบัปัจจยัดงักล่าว

ณัฐวรรณ ทองแตม้ (2553) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อสินคา้ อุตสาหกรรม ประเภทระบบควบคุมอตัโนมติัโปรแกรมเม

เบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ของบริษทั ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ซึ�งกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� คือกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชร้ะบบควบคุมอตัโนมติัโปรแกรม

เมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ของบริษทั ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 300 บริษทั

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ อยู่ในระดบัมากที�สุดเมื�อ

พิจารณารายขอพบว่า โดยส่วนใหญ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในเรื�องความ

มั�นใจคุณภาพของสินคา้ ความทนต่อเทคโนโลยีของสินคา และ ความยืดหยุน่ของจาํนวน I/O มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซื�ออยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นราคาพบวา่ โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ

อยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่าในเรื�อง ความคุม้ค่าเงินเมื�อเทียบกบัสินคา้ ระยะการคงราคา

เดิม และระยะเวลาการชาํระเงิน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�ออยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นชองทางการ

จดัจาํหน่ายพบว่า โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ อยู่ในระดบัมากที�สุด โดยส่วนใหญ่เห็นวา่

ในเรื�องความสะดวกในการสั�งซื�อสินคา้ สถานที�ตั�งของตวัแทนจาํหน่ายและความสะดวกในการ

ติดต่อ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�ออยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวาโดยรวมมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซื� ออยู่ในระดับมากที�สุด โดยส่วนใหญ่เห็นว่าในเรื� องการจัดรายการ

ส่งเสริมการขาย การจดัฝึกอบรมให้กบัลูกคา้และการโฆษณาในสื�อต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซื�ออยูใ่นระดบัมากที�สุด ดา้นพนกังานพบวา่ โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�ออยู่ในระดบัมาก
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ที�สุด โดยส่วนใหญ่เห็นว่าดา้นพนกังานทมผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อในเรื�องพนกังานมีความรู้

พนกังานมีอธัยาศยัและทศันคติดี และพนกังานมีความกระตือรือร้น มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ

อยู่ในระดบัมากที�สุด ดา้นกระบวนการทาํงานพบว่า โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ อยู่ใน

ระดบัมากที�สุด โดยส่วนใหญ่เห็นว่าในเรื�องความถูกตอ้งในการนัดชาํระเงิน ความถูกต้องของ

ใบกาํกบัภาษี ความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการวางบิล มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�ออยู่ในระดบั

มากที�สุด ด้านลกัษณะทางกายภาพพบวา โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อ อยู่ในระดบัมาก

ที�สุด โดยส่วนใหญ่เห็นว่าในเรื�องสิ� งอาํนวยความสะดวก การตกแต่งสถานที�บริการและความ

สะอาดของจุดรับบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�ออยูใ่นระดบัมากที�สุด

สุรพงศ ์จนัทร์วฒันกุล (2553) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อความตอ้งการซื�ออาวุธปืน

สั�นของผูป้ระกอบการขนาดเล็กในเขตจงัหวดันครปฐม โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบการ

ขนาดเล็กออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การผลิต การบริการ และการคา้ส่งคา้ปลีก สถิติที�ใชใ้นการวิจยั 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ความเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบไคกาํลงัสอง (Chi-Square)  และ

ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาทศันคติของผูป้ระกอบการขนาดเล็กเกี�ยวกบัการเลือกซื�อ

อาวุธปืนสั� นของผูป้ระกอบการขนาดเล็กในเขตจังหวดันครปฐม พบว่าอยู่ในระดับมาก โดย

วตัถุประสงคข์องการเลือกซื�ออาวุธปืนสั�นส่วนใหญ่ เพื�อป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์น

การวิ เคราะห์ปัจจัยที� ส่งผลต่อทัศนคติต่อความต้องการซื� ออาวุธปืนสั� นของ

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กในเขตจงัหวดันครปฐม โดยทดสอบแบบไคกาํลงัสองที�ระดบันยัสําคญั 

0.05 พบว่า ชนิดของอาวุธปืนสั� นที�ตอ้งการซื�อ ราคาของอาวุธปืนสั�นที�ตอ้งการซื�อ และยี�ห้อของ

อาวุธปืนสั�นที�ตอ้งการซื�อ มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการเลือกซื�ออาวุธปืนสั�นของผูป้ระกอบการ

ในจงัหวดันครปฐมที�ระดบันยัสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผูป้ระกอบการขนาดเล็กมีความสัมพนัธ์กบั

ความตอ้งการเลือกซื�ออาวุธปืนสั� น โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณที�ระดับ

นยัสําคญั 0.05 พบวา่ ส่วนประสมการตลาดทั�ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบันยัสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งที�กล่าวมาขา้งตน้ แนวคิดและทฤษฎี

ที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ Kotler (1997) เป็นแบบที�จะช่วยให้

เกิดการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร ใน

ส่วนของการวดัขอ้มูลการตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม



31

แนวคิดและทฤษฎีที� เกี�ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผู ้วิจ ัยได้นําแนวคิดของ             

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ซึ� งเป็นแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดสมยัใหม่ อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ� ง

ปัจจยัเหล่านี�มีส่วนสําคญัที�ช่วยให้ทราบถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที�นาํไปสู่การเลือกซื�อเครื�อง

บนัทึกการเก็บเงินบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกัด กรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยจึงนํามาใช้เป็น

ปัจจยัพื�นฐานในการสนบัสนุนแนวคิดในการวิจยัครั� งนี�
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บทที� 3
วธิีการดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการซื� อเครื� องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท  แมส  โอ . เอ .  เทรดดิ�ง  จํากัด 
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูล เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูล
และสถิติที�ใช้และระยะเวลาการศึกษาดงันี�

1. ระเบียบวิธีการวจิยั
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
4. การสร้างและพฒันาเครื�องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล
6. การวิเคราะห์ขอ้มูล

1. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยัในครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากลูกคา้ของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร 
ซึ� งเป็นประชากรเป้าหมายของการวิจัยครั� งนี�  และนําแบบสอบถามที�ได้จากการเก็บข้อมูลไป
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถี� ค่า
ร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ที�ใช้เครื�องบนัทึก

การเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร
2.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ กลุ่มคนที�เป็นตวัแทนของประชากรทั�งหมดที�

ตอ้งการศึกษาวิจยัโดยขอ้มูลของประชากรที�สําคญัคือ กลุ่มลูกคา้ที�ใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงินของ
บริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความ
สะดวก (Convenient Sampling) จากรายชื�อลูกคา้ที�ใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.
เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร
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ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sampling Size) ผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างโดยคาํนวณจาก
สูตรเทโร ยามาเน (เทโร ยามาเน, 1973: 887, อา้งถึงใน ศิริกลัยา พิจิตรธรรม, 2551: 19) ไดจ้าํนวน
ทั�งสิ�น 400 คน

สูตร n = N
1+N (e²)

เมื�อ n แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
N แทนขนาดของประชากร
e แทนความคลาดเดลื�อนของการสุ่มตวัอยา่ง

3. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย
เครื� องมือที�ใช้ในการวิจยัพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการซื� อเครื� องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท  แมส  โอ . เอ .  เทรดดิ�ง  จํากัด 
กรุงเทพมหานครครั� งนี� คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชค้าํถามปลายปิดและปลายเปิดโดย
แบ่งขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) ดงันี�

ส่วนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานที�ตั�งของกิจการ รูปแบบในการใช้งาน ประเภทนิติบุคคล 
ลกัษณะธุรกิจกิจการ ระยะเวลาดาํเนินกิจการ จาํนวนพนกังาน/ลูกจา้ง และระดบัรายไดข้องกิจการ
ต่อเดือน

ส่วนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
ของผูผู้ป้ระกอบการร้านคา้โดยใชปั้จจยั 7 P’s ของการบริการ โดยพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในแต่ละดา้น 

ส่วนที� 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ระกอบการร้านคา้ 
ลกัษณะของแบบสอบถามส่วนที� 2 และ 3 เป็นแบบมาตราริเคอร์ท (Likert Scale) แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ซึ� งกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

ระดบัความสําคญัมากที�สุด 5 คะแนน
ระดบัความสําคญัมาก 4 คะแนน
ระดบัความสําคญัปานกลาง 3 คะแนน
ระดบัความสําคญันอ้ย 2 คะแนน
ระดบัความสําคญันอ้ยที�สุด 1 คะแนน
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สาํหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี�ยในแต่ละระดบัชั�น ใชสู้ตรการคาํนวณช่วงกวา้งของ
ชั�น ดงันี�

ความกวา้งของช่วงระดบัความคิดเห็น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด
จาํนวนชั�น

= 5 – 1
   5

= 0.8
เกณฑ์การประเมินผลใชเ้กณฑ์การประเมินดงัต่อไปนี�

ค่าเฉลี�ย 4.20 – 5.00 แปลผลวา่ มากที�สุด
ค่าเฉลี�ย 3.40 – 4.19 แปลผลวา่ มาก
ค่าเฉลี�ย 2.60 – 3.39 แปลผลวา่ ปานกลาง
ค่าเฉลี�ย 1.80 – 2.59 แปลผลวา่ นอ้ย
ค่าเฉลี�ย 1.00 – 1.79 แปลผลวา่ นอ้ยที�สุด

ส่วนที� 4 พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของผูป้ระกอบการของผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นคาํถามปลายปิด (Interval Scale)

4. การสร้างและพัฒนาเครื�องมือ
1. ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีจากเอกสาร ตาํราวิชาการ และผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมา

สร้างพฒันาและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัตวัแปรที�จะศึกษา
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบที�กําหนด  โดยให้ครอบคลุมถึง

วตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยการประยุกต์มาจากแบบสอบถามจากงานวิจยัของปณัฐติยา แก้ว
หนองเสม็ด (2549)

3. สร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามที�มีเนื�อหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการ
วิจยัและตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื�อหา (Content Validity) โดยนําแบบทดสอบและ
แบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเสนออาจารยที์�ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระและผูท้รงคุณวุฒิรวม
ทั�งสิ�น 3 ท่าน เพื�อตรวจสอบเนื�อหาและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์

4. นาํแบบสอบถามดงักล่าวทดสอบเบื�องตน้กบักลุ่มลูกคา้ที�ใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
ของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยการทดลองเก็บขอ้มูลจาํนวน 30 ชุดกบั
กลุ่มทดลอง
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5. หลังจากการทดสอบและแบบสอบถามที�ตามจํานวนที�กําหนดไว้ และรับ
แบบสอบถามคืนแลว้ ไดน้าํมาทดสอบความเชื�อมั�นของเครื�องมือ ดว้ยการหาค่าความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถามโดยใชว้ิธีสัมประสิทธิ� แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2546: 449) ไดอ้อกมาเท่ากบั .954
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่งต่างๆ ดงันี�
1. โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ข้อมูล และงานศึกษาที�เกี�ยวข้องกบักรอบ

แนวคิดในการศึกษา
2. นาํแบบสอบถามที�สมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มลูกคา้ที�ใช้เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของ

บริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยวิธีใชแ้บบสอบถามโดย
เก็บรวบรวมขอ้มูล ตั�งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนัธ์ 2556

6.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistic Package for 

Social Science) โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี�
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที�ตั� งของกิจการ 

รูปแบบในการใช้งาน ประเภทนิติบุคคล ลกัษณะธุรกิจกิจการ ระยะเวลาดาํเนินกิจการ จาํนวน
พนกังาน/ลูกจา้ง และระดบัรายไดข้องกิจการต่อเดือน โดยใชก้ารแจกแจงความถี� และค่าร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน 
โดยใชก้ารแจกแจงความถี�ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการร้านคา้ โดยใชก้ารแจกแจงความถี�ร้อย
ละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

4. การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.
เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารแจกแจงความถี� และค่าร้อยละ 

5. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื� องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกัด 
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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บทที� 4
การวิเคราะห์ข้อมูล

งานศึกษาวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการซื� อเครื� องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท  แมส  โอ . เอ .  เทรดดิ�ง  จํากัด 

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด ที�ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ นาํมา

วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื�อการวิจยั โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปนี�

ส่วนที� 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากร ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการ

นาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใชค้า่ความถี� และค่าร้อยละ

ส่วนที� 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยใช้

ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าส่วยเบี�ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนที� 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บ

เงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยใชค้วามถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และ

ค่าส่วยเบี�ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนที� 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยการนาํมาคาํนวณวิเคราะห์คา่สถิติโดยใชค้า่ความถี� และร้อยละ

ส่วนที� 5 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร

ส่วนที� 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถาน

ที�ตั�งของกิจการ รูปแบบในการใช้งาน ประเภทนิติบุคคล ลกัษณะธุรกิจกิจการ ระยะเวลาดาํเนิน

กิจการ จาํนวนพนกังาน/ลูกจา้ง และระดบัรายไดข้องกิจการต่อเดือนโดยการนาํขอ้มูลมาคาํนวณ

วิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใชค้า่ความถี� และค่าร้อยละ รายละเอียดดงัต่อไปนี�
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ตารางที� 1  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ
ชาย

หญิง
174

226

43.50

56.50

รวม 400 100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ56.50  และเพศชาย จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50

ตารางที� 2  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามอายุของกลุ่มตวัอยา่ง

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ
20-30 ปี

31-40 ปี
41-50 ปี

51- >60 ปี

75

175

117

33

18.80

43.80

29.30

8.30

รวม 400 100

จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นมีอายุระหวา่ง 

31-40 ปี จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 รองลงมากลุม่ตวัอยา่งมีอายุระหว่าง41-50 ปี  จาํนวน  

117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 อายุระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และอายุ

ระหวา่ง 51- >60 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามลาํดบั

ตารางที� 3  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามระดบัการศึกษาของกลุม่ตวัอยา่ง

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ
ตํ�ากวา่มธัยมศึกษา

มธัยมศึกษา , ปวช.

อนุปริญญา , ปวส.

ปริญญาตรี
สูงกวา่ปริญญาตรี

4

26

118

234

18

1.00

6.50

29.50

58.50

4.50

รวม 400 100
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จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษา อนุปริญญา, 

ปวส. จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา, ปวช จาํนวน 26 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.50 ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และระดบัการศึกษา

ตํ�ากวา่มธัยมศึกษา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาํดบั

ตารางที� 4  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามสถานที�ตั�งของกิจการของกลุ่มตวัอยา่ง

สถานที�ตั�งของกิจการ จํานวน (คน) ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร
จงัหวดัอื�นๆ .................

   ไดแ้ก่  กาญจนบุรี กาํแพงเพชร ขอนแก่น จนัทรบุรี ฉะเชิงเทรา 

ชยันาท ชุมพร เชียงรายเชียงใหม่ ตาก  นครปฐมนครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์นนทบุรี น่าน บุรีรัมย ์ปทุมธานี 

ประจวบคีรีขนัธ์ ปัตตานี พงังา พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ 

ภูเก็ต มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลาํปาง 

ลาํพูน เลย สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี 

สุพรรณบุรี สุราษฎร์ หนองคาย อยุธยา อ่างทอง อุดรธานี 

อุบลราชธานี

273

127

68.60

31.40

รวม 400 100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีสถานที�ตั�งของ

กิจการในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 และรองลงมากลุ่มตวัอย่างมีมี

สถานที�ตั�งของกิจการจงัหวดัอื�นๆ ไดแ้ก่ กาญจนบุรี กาํแพงเพชร ขอนแก่น จนัทรบุรี ฉะเชิงเทรา 

ชัยนาท ชุมพร เชียงรายเชียงใหม่ ตาก  นครปฐมนครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์

นนทบุรี น่าน บุรีรัมย ์ปทุมธานี ประจวบคีรีขนัธ์ ปัตตานี พงังา พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ 

ภูเก็ต มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ หนองคาย อยุธยา อ่างทอง อุดรธานี 

อุบลราชธานีจาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ31.40 ตามลาํดบั
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ตารางที� 5  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามรูปแบบในการใชง้านของกลุ่มตวัอยา่ง

รูปแบบในการใช้งานในองค์กร จํานวน (คน) ร้อยละ
ใชใ้นองคก์ร

ประกอบการขายเพื�อการพาณิชย์
111

289

27.80

72.20

รวม 400 100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นมีรูปแบบใน

การใช้งานแบบประกอบการขายเพื�อการพาณิชย์ จาํนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 รองลงมา

กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบในการใช้งานแบบใช้ในองค์กร จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 

ตามลาํดบั

ตารางที� 6  แสดงจาํนวน คา่ร้อยละ จาํแนกตามประเภทนิติบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง

ประเภทนิติบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ
เจ้าของคนเดียว
ห้างหุน้ส่วนจาํกดั

บริษทั จาํกดั

บริษทั มหาชน

ไม่ระบุ

254

86

50

6

4

63.50

21.50

12.50

1.50

1.00

รวม 400 100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นประเภทนิติ

บุคคลแบบเจา้ของคนเดียว จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งประเภทนิติ

บุคคลแบบห้างหุน้ส่วนจาํกดั จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 แบบบริษทั จาํกดั จาํนวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.50 และบริษทั มหาชน จาํกดั จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั
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ตารางที� 7  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามลกัษณะธุรกิจกิจการของกลุ่มตวัอยา่ง

ลกัษณะธุรกจิกิจการ จํานวน (คน) ร้อยละ
ธุรกิจบริการ

ธุรกิจพาณิชยกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม

อื�นๆ (โปรดระบุ) …เช่น  Franchise เกษตรกร ขายของ

ชาํร่วย จาํหน่ายสี สถาบนัการเงิน

233

140

21

6

58.30

35.00

5.30

1.50

รวม 400 100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีลกัษณะธุรกิจ

กิจการแบบธุรกิจบริการ จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมากลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะ

ธุรกิจกิจการแบบธุรกิจพาณิชยกรรม จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ลกัษณะธุรกิจกิจการ

แบบ ธุรกิจอุตสาหกรรม จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และอื�นๆ ไดแ้ก่ Franchise เกษตรกร 

ขายของชาํร่วย จาํหน่ายสี สถาบนัการเงิน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั

ตารางที� 8  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามระยะเวลาดาํเนินกิจการของกลุ่มตวัอยา่ง

ระยะเวลาดําเนินกิจการ จํานวน (คน) ร้อยละ
ตํ�ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี

4-6 ปี
7-9 ปี

มากกวา่ 9 ปี

127

146

60

67

31.80

36.50

15.00

16.80

รวม 400 100

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาดาํเนิน

กิจการ 4-6 ปี  จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมากลุม่ตวัอยา่งมีระยะเวลาดาํเนินกิจการ  

ตํ�ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80  มีระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกวา่ 9 ปี  

จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 และมีระยะเวลาดาํเนินกิจการ 7-9 ปี จาํนวน 60 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 15.00 ตามลาํดบั
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ตารางที� 9  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามจาํนวนพนกังาน/ลูกจา้งของกลุ่มตวัอยา่ง

จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง จํานวน (คน) ร้อยละ
1-10 คน
11-20 คน

21-30 คน

มากกวา่ 30 คน

272

77

25

26

68.00

19.30

6.30

6.50

รวม 400 100

จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีจาํนวนพนกังาน/

ลูกจา้ง 1-10 คน จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมากลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนพนกังาน/

ลูกจา้ง 11-20 คน จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 มีจาํนวนพนักงาน/ลูกจา้งมากกว่า 30 คน 

จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และมีจาํนวนพนกังาน/ลูกจา้ง 21-30 คน จาํนวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.30 ตามลาํดบั

ตารางที� 10  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ จาํแนกตามระดบัรายไดข้องกิจการต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง

ระดับรายได้ของกิจการ จํานวน (คน) ร้อยละ
ตํ�ากว่า 50,000-300,000 บาท
300,001-600,000 บาท

600,001-900,000 บาท

900,000 บาทขึ�นไป

173

118

62

47

43.30

29.50

15.50

11.80

รวม 400 100

จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายไดข้องกิจการ

ต่อเดือนตํ�ากวา่ 50,000-300,000 บาท จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งมี

รายไดข้องกิจการต่อเดือน300,001-600,000 บาท จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีรายไดข้อง

กิจการต่อเดือน 600,001-900,000 บาท จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และมีรายไดข้องกิจการ

ต่อเดือน 900,000 บาทขึ�นไป จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามลาํดบั
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ส่วนที� 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�อง
บันทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จํากัด กรุงเทพมหานคร 

ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ โดยวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  รายละเอียดดงัต่อไปนี�

เกณฑ์การประเมินผลใชเ้กณฑ์การประเมินดงัต่อไปนี�

ค่าเฉลี�ย 4.20 – 5.00 แปลผลวา่ มากที�สุด

ค่าเฉลี�ย 3.40 – 4.19 แปลผลวา่ มาก

ค่าเฉลี�ย 2.60 – 3.39 แปลผลวา่ ปานกลาง

ค่าเฉลี�ย 1.80 – 2.59 แปลผลวา่ นอ้ย

ค่าเฉลี�ย 1.00 – 1.79 แปลผลวา่ นอ้ยที�สุด

ตารางที� 11  แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มี

ผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�อง

บนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด ! S.D. ระดับ   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นราคา 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ด้านกระบวนการ

4.03

3.67

3.65

3.71

4.02

3.74

4.07

0.62

0.72

0.80

0.73

0.64

0.86

0.67

มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก

มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก

มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก

มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก

มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก

มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก

มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก

รวม 3.84 0.61 มีผลต่อการเลือกซื�อในระดับมาก
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จากการวเิคราะห์ตารางที� 11 พบวา่ ระดบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อการเลือก

ซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั      

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จํากัด กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีผลต่อการเลือกซื� อในระดับมาก                   

( ! = 3.84, S.D. = 0.61) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการมีผลต่อการเลือกซื�อมากที�สุด คือ มีผลต่อการเลือกซื�อในระดับมาก ( ! = 4.07,                     

S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( ! = 4.03, S.D. = 0.62) ดา้นบุคคล ( ! = 4.02, S.D. = 0.64) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( ! = 3.74, S.D. = 0.86) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( ! = 3.71, S.D. = 0.73) 

ดา้นราคา ( ! = 3.67, S.D. = 0.72) และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการ

เลือกซื�อนอ้ยที�สุด ( ! = 3.65, S.D. = 0.80)

ตารางที� 12  แสดงค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์

ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ)

! S.D.
ระดับการ
เลือกซื�อมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที�สุด
1. ชื�อเสียงยี�หอ้ของสินคา้ 98

(24.50)

193 

(48.30)

103

(25.80)

5 

(1.30)

1

(0.30)

3.96 0.76 มาก

2. ความมั�นใจในคุณภาพ

ของสินคา้

140

(35.00)

212 

(53.00)

48

(12.00)
- -

4.23 0.65 มากที�สุด

3. ความแข็งแรง ทนทาน 128

(32.00)

179 

(44.80)

93 

(23.30)
- -

4.09 0.74 มาก

4. ออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ 103

(25.80)

177 

(44.30)

89 

(22.30)

27

(6.80)

4

(1.00)

3.87 0.91 มาก

5. สามารถต่ออุปกรณ์เสริม

ได้ (เช่น สแกนเนอร์,ปริ�น

เตอร์)

105

(26.30)

206

(51.50)

83 

(20.80)

6

(1.50) -

4.03 0.73 มาก

รวมผลิตภัณฑ์ 4.03 0.62 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 12 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 
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แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีผลต่อ

การตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ( ! = 4.03, S.D. = 0 .62) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ความ

มั�นใจในคุณภาพของสินคา้ ส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก อนัดบัแรก ( ! = 4.23, S.D. = 

0.65) รองลงมา ความแข็งแรง ทนทาน ( ! = 4.09, S.D. = 0.74) สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ (เช่น 

สแกนเนอร์,ปริ�นเตอร์) ( ! = 4.03, S.D. = 0.73) ชื�อเสียงยี�ห้อของสินคา้ ( ! = 3.96, S.D. = 0.76)

และออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ส่งผลต่อการเลือกซื�อนอ้ยที�สุด ( ! = 3.87, S.D. = 0.91) ตามลาํดบั

ตารางที� 13  แสดงค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ดา้นราคา

ด้านราคา
ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ)

! S.D.
ระดับการเลือก

ซื�อมาก
ที�สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที�สุด

1. ความคุม้ค่าเมื�อเทียบกบั

สินคา้

100 

(25.00)

183

(45.80)

116

(29.00)

1

(0.30)

- 3.96 0.74 มาก

2. ราคาของอุปกรณ์

สิ�นเปลือง (มว้นกระดาษ)

72 

(18.00)

155

(38.80)

144

(36.00)

28

(7.00)

1

(0.30)

3.67 0.86 มาก

3. ราคาเมื�อเทียบกบั

คุณภาพการให้บริการ

99 

(24.80)

177

(44.30)

120

(30.00)

4

(1.00)

- 3.93 0.76 มาก

4. ราคาขายต่อ 63

(15.80)

83

(20.80)

144

(36.00)

90

(22.50)

5

(5.00)

3.20 1.11 ปานกลาง

5. ค่าซ่อมหลงัหมด

รับประกนั

69 

(17.30)

129

(32.30)

184

(46.00)

15

(3.80)

3

(0.80)

3.62 0.84 มาก

รวมด้านราคา 3.67 0.72 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 13 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นราคา โดยภาพรวมมีผลต่อการ

ตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ( ! = 3.67, S.D. = 0.72) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ความคุม้ค่า

เมื�อเทียบกบัสินคา้ ส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก อนัดบัแรก ( ! = 3.96, S.D. = 0.74) 

รองลงมา ราคาเมื�อเทียบกบัคุณภาพการให้บริการ ( ! = 3.93, S.D. = 0.76) ราคาของอุปกรณ์
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สิ�นเปลือง (มว้นกระดาษ) ( ! = 3.67, S.D. = 0.86) ค่าซ่อมหลงัหมดรับประกนั ( ! = 3.62, S.D. = 

0.84) และราคาขายต่อส่งผลต่อการเลือกซื�อนอ้ยที�สุด ( ! = 3.20, S.D. = 1.11) ตามลาํดบั

ตารางที� 14  แสดงค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการจดัจาํหน่าย

ด้านการจัดจําหน่าย
ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ)

! S.D.
ระดับการ
เลือกซื�อมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที�สุด
1. สถานที�จดัจาํหน่ายใกลที้�

พกัอาศยั

69

(17.30)

113 

(28.30)

114

(28.50)

74

(8.50)

30

(7.50)

3.29 1.17 ปาน

กลาง

2. เดินทางสะดวกสบาย 68

(17.00)

125 

(31.30)

124

(31.00)

58

(14.50)

25

(6.30)

3.38 1.12 ปาน

กลาง

3. สถานที�ตั�งร้านโดดเด่น 

สะดุดตา

68

(17.00)

122

(30.50)

124

(31.00)

67

(16.80)

19

(4.80)

3.38 1.10 ปาน

กลาง

4. บริการส่งสินคา้นอก

สถานที� (บา้น,ร้านคา้,ฯลฯ)

111

(27.80)

235

(58.80)

46

(11.50)

6

(1.50)

2

(0.50)

4.12 0.70 มาก

5. บริการผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศพัท์

,อินเตอร์เน็ต)

100

(25.00)

230

(57.50)

63

(15.80)

4

(1.00)

3

(0.80)

4.05 0.72 มาก

รวมด้านการจัดจําหน่าย 3.65 0.80 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 14 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมมี

ผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ( ! = 3.65, S.D. = 0.80) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ 

บริการส่งสินคา้นอกสถานที� (บา้น, ร้านคา้,ฯลฯ) ส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก อนัดบัแรก     

( ! = 4.12, S.D. = 0.70) รองลงมา บริการผา่นอิเล็กทรอนิกส์ (โทรศพัท,์อินเตอร์เน็ต) ( ! = 4.05, 

S.D. = 0.72) เดินทางสะดวกสบาย ( ! = 3.38, S.D. = 1.12) สถานที�ตั�งร้านโดดเด่น สะดุดตา ( ! = 

3.38, S.D. = 1.10) และสถานที�จดัจาํหน่ายใกลที้�พกัอาศยัส่งผลต่อการเลือกซื�อนอ้ยที�สุด ( ! = 3.29, 

S.D. = 1.12) ตามลาํดบั
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ตารางที� 15  แสดงค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ)
! S.D.

ระดับการ
เลือกซื�อมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด

1.จดัโปรโมชั�นในการขาย 70

(17.50)

138

(34.50)

142

(35.50)

46

(11.50)

4

(1.00)

3.56 0.94 มาก

2. การให้ขอ้มูลทางสื�อ

โฆษณา,แผ่นพบั

77

(19.30)

141

(35.30)

127

(31.80)

50

(12.50)

5

(1.30)

3.59 0.98 มาก

3. ขอ้มูล รายละเอียดการ

บริการโฆษณาทาง

อินเตอร์เน็ต

79

(19.80)

211

(52.80)

100

(25.00)

9

(2.30)

1

(0.30)

3.90 0.74 มาก

4. สิทธิพิเศษ ลูกคา้เก่า 66

(16.50)

114

(28.50)

189

(47.30)

30

(7.50)

1

(0.30)

3.54 0.86 มาก

5. บริการจดัสาธิตสินคา้แก่ผู ้

ที�สนใจ

103

(25.80)

191

(47.80)

97

(24.30)

8

(2.00)

1

(0.30)

3.97 0.78 มาก

รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.71 0.73 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 15 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดโดย

ภาพรวมมีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ( ! = 3.71, S.D. = 0.73) เมื�อพิจารณาในแต่ละ

ขอ้ พบว่า บริการจดัสาธิตสินค้าแก่ผูที้�สนใจส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก อนัดบัแรก  

( ! = 3.97, S.D. = 0.78) รองลงมา ขอ้มูล รายละเอียดการบริการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ( ! = 3.90, 

S.D. = 0.74) การให้ขอ้มูลทางสื�อโฆษณา, แผน่พบั ( ! = 3.59, S.D. = 0.98) จดัโปรโมชั�นในการขาย

( ! = 3.56, S.D. = 0.94)  และสิทธิพิเศษ ลูกคา้เก่าส่งผลต่อการเลือกซื�อนอ้ยที�สุด ( ! = 3.54, S.D. =

0.86) ตามลาํดบั
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ตารางที� 16  แสดงค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคล

ด้านบุคคล
ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ)

! S.D.
ระดับการ
เลือกซื�อมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที�สุด
1. ความรวดเร็วในการ

ให้บริการ

94

(23.50)

193

(48.30)

109

(27.30)

4

(1.00)
-

3.94 0.74 มาก

2. ความชาํนาญ ความถูกตอ้ง

ในการใหบ้ริการ

131

(32.80)

220

(55.00)

48

(12.00)

1

(0.30)
-

4.20 0.65 มากที�สุด

3. ความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ

100

(25.00)

182

(45.50)

115

(28.80)

3

(0.80)
-

3.95 0.75 มาก

4. ความสุภาพ มีอธัยาศยัที�ดี 100

(25.00)

175

(43.80)

117

(29.30)

8

(2.00)
-

3.92 0.79 มาก

5. การตดัสินใจการแกปั้ญหา

ให้ผูรั้บบริการ

106

(26.50)

229

(57.30)

61

(15.30)

4

(1.00)
-

4.09 0.67 มาก

รวมด้านบุคคล 4.02 0.64 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 16 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล โดยภาพรวมมีผลต่อการ

ตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ( ! = 4.02, S.D. = 0.64) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่า ความ

ชาํนาญ ความถูกตอ้งในการให้บริการส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก อนัดบัแรก ( ! = 4.20, 

S.D. = 0.65) รองลงมา การตดัสินใจการแกปั้ญหาให้ผูรั้บบริการ ( ! = 4.09, S.D. = 0.67) ความ

กระตือรือร้นในการให้บริการ ( ! = 3.95, S.D. = 0.75) ความรวดเร็วในการให้บริการ ( ! = 3.94, 

S.D. = 0.74)  และความสุภาพ มีอธัยาศยัที�ดีส่งผลต่อการเลือกซื�อนอ้ยที�สุด ( ! = 3.92, S.D. = 0.79)

ตามลาํดบั
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ตารางที� 17  แสดงค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ด้านลักษณะทางกายภาพ ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ)
! S.D.

ระดับการ
เลือกซื�อมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด

1. ภาพลกัษณ์ที�ดีของบริษทั

ผูข้าย

87

(21.80)

170

(42.50)

133

(33.30)

10

(2.50)

- 3.84 0.79 มาก

2. การตกแต่งสถานที�จดั

จาํหน่าย

78

(19.50)

130

(32.50)

101

(25.30)

78

(19.50)

13

(3.30)

3.46 1.11 มาก

3. ความสะอาดเป็นระเบียบ

ของสถานที�

80

(20.00)

141

(35.30)

96

(24.00)

62

(15.50)

21

(5.30)

3.49 1.13 มาก

4. ความพร้อมของเครื�องมือ 

เครื�องใชเ้พื�อบริการลูกคา้

98

(24.50)

208

(52.00)

86

(21.50)

7

(1.80)

1

(0.30)

3.99 0.74 มาก

5. สิ�งอาํนวยความสะดวก 90

(22.50)

192

(48.00)

111

(27.80)

6

(1.50)

1

(0.30)

3.91 0.76 มาก

รวมด้านลักษณะทางกายภาพ 3.74 0.86 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 17 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกัด กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพโดย

ภาพรวมมี  ผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ( ! = 3.74, S.D. = 0.82) เมื�อพิจารณาในแต่ละ

ขอ้ พบว่า ความพร้อมของเครื�องมือ เครื�องใช้เพื�อบริการลูกคา้ส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบั

มาก อนัดบัแรก ( ! = 3.99, S.D. = 0.74) รองลงมา สิ�งอาํนวยความสะดวก ( ! = 3.91, S.D. = 0.76)  

ภาพลกัษณ์ที�ดีของบริษทัผูข้าย ( ! = 3.84, S.D. = 0.79)  ความสะอาดเป็นระเบียบของสถานที�     

( ! = 3.49, S.D. = 1.13)  และการตกแต่งสถานที�จดัจาํหน่ายส่งผลต่อการเลือกซื�อน้อยที�สุด        

( ! = 3.46, S.D. = 1.11) ตามลาํดบั
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ตารางที� 18  แสดงค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการ

ด้านกระบวนการ
ระดับการตัดสินใจ (ร้อยละ)

! S.D.
ระดับการ
เลือกซื�อมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที�สุด
1. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 108

(27.00)

162

(40.50)

128

(32.00)

2

(0.50)

- 3.94 0.78 มาก

2. ความรวดเร็วในการติดตั�ง 110

(27.50)

184

(46.00)

97

(24.30)

9

(2.30)

- 3.99 0.78 มาก

3. ความรวดเร็วในการใชง้าน 138

(34.50)

185

(46.30)

76

(19.00)

1

(0.30)

- 4.15 0.72 มาก

4. ความถูกตอ้งของขอ้มูลใน

การสรุปยอด

160

(40.00)

184

(46.00)

54

(13.50)

2

(0.50)

- 4.26 0.70 มาก

ที�สุด

5. การบริการหลงัการขาย 120

(30.00)

179

(44.80)

97

(24.30)

3

(0.80)

1

(0.30)

4.04 0.77 มาก

รวมด้านกระบวนการ 4.07 0.67 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 18 พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั 

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะดา้นกระบวนการ โดย

ภาพรวมมี  ผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ( ! = 4.07, S.D. = 0.67) เมื�อพิจารณาในแต่ละ

ขอ้ พบวา่ ความถูกตอ้งของขอ้มูลในการสรุปยอดส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก อนัดบัแรก 

( ! = 4.26, S.D. = 0.70) รองลงมา ความรวดเร็วในการใชง้าน ( ! = 4.15, S.D. = 0.72) การบริการ

หลงัการขาย ( ! = 4.04, S.D. = 0.77) ความรวดเร็วในการติดตั�ง ( ! = 3.99, S.D. = 0.78) และความ

รวดเร็วในการจดัส่งส่งผลต่อการเลือกซื�อนอ้ยที�สุด ( ! = 3.94, S.D. = 0.78) ตามลาํดบั
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ส่วนที� 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบันทึกการเก็บเงินของ
บริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จํากัด กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรด

ดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร ซึ�งประกอบดว้ย ทศันคติ สภาพแวดลอ้มภายนอก และความสะดวกสบาย

แสดงผลดว้ยค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดงัต่อไปนี�

ตารางที� 19  แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�อง

บนัทึกการเกบ็เงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางจิตวิทยา ! S.D. ระดับ   

ทศันคติ

สภาพแวดลอ้มภายนอก

ความสะดวกสบาย

4.01

3.55

3.97

0.74

0.91

0.74

มีความพึงพอใจระดบัมาก

มีความพึงพอใจระดบัมาก

มีความพึงพอใจระดบัมาก

รวม 3.84 0.74 มีความพึงพอใจระดับมาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 19 พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการ

เก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดบั

มาก ( ! = 3.84, S.D. = 0.74) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทศันคติ มีความพึงพอใจในระดบั

มาก ( ! = 4.01, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ดา้นความสะดวกสบาย ( ! = 3.97, S.D. = 0.74) และดา้น

สภาพแวดลอ้มภายนอก มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ( ! = 3.55, S.D. = 0.91) ตามลาํดบั

ตารางที� 20  แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของทศันคติที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�อง

บนัทึกการเกบ็เงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ทัศนคติ
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)

!
S.D

.

ระดับความ
พึงพอใจมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที�สุด
1. ตรงตามวตัถุประสงค์

ในการซื�อ

129

(32.30)

163

(40.80)

108

(27.00)

- - 4.0

5

0.7

7

มาก

2. ระบบง่ายต่อการใชง้าน 126

(31.50)

168

(42.00)

98

(24.50)

8

(2.00)

- 4.0

3

0.8

0

มาก

3. ใส่ใจต่อรายละเอียด

ความตอ้งการของผูซื้�อ

127

(31.80)

157

(39.30)

114

(28.50)

2

(0.50)

- 4.0

3

0.7

9

มาก
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4. ความคุม้ค่าเทียบกบั

ความตอ้งการใชง้าน

125

(31.30)

146

(36.50)

127

(31.80)

2

(0.50)

- 3.9

9

0.8

1

มาก

5. แกปั้ญหา อุปสรรคที�

เกิดขึ�นได้

119

(29.80)

151

(37.80)

125

(31.30)

3

(0.80)

2

(0.50)

3.9

6

0.8

3

มาก

ทัศนคติ 4.0

1

0.7

4

มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 20 พบวา่ ทศันคติที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บ

เงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง 

จาํกดั กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( ! = 4.01, S.D. = 0.74) เมื�อพิจารณาในแต่ละ

ขอ้ พบว่า ตรงตามวตัถุประสงค์ในการซื�อ มีคะแนนเฉลี�ยมากที�สุด ( ! = 4.05, S.D. = 0.77) 

รองลงมา ระบบง่ายต่อการใชง้าน ( ! = 4.03, S.D. = 0.80) ใส่ใจต่อรายละเอียดความตอ้งการของผู ้

ซื�อ ( ! = 4.03, S.D. = 0.79) แกปั้ญหา อุปสรรคที�เกิดขึ�นได้ ( ! = 3.99, S.D. = 0.81) และแกปั้ญหา 

อุปสรรคที�เกิดขึ�นได้ มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ( ! = 3.96, S.D. = 0.82) ตามลาํดบั

ตารางที� 21  แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอ้มภายนอกที�มีผลต่อการ

เลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร

พแวดล้อมภายนอก
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)

!
S.D

.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที�สุด

1. คนใกลชิ้ดมีผลต่อการ

ตดัสินใจซื�อ

77

(19.30)

140

(35.00)

132

(33.00)

43

(10.80)

8

(2.00)

3.59 0.98 มาก

2. กระแสสังคมที�เกิดขึ�น 75

(18.80)

112

(28.00)

101

(25.30)

78

(19.50)

34

(8.50)

3.29 1.13 ปาน

กลาง

3. มาจากแหล่งขอ้มูลที�

น่าเชื�อถือ

95

(23.80)

190

(47.50)

102

(25.50)

12

(3.00)

1

(0.30)

3.92 0.79 มาก

4. ชื�นชอบตราสินคา้

ส่วนตวั

81

(20.30)

124

(31.00)

114

(28.50)

62

(15.50)

19

(4.80)

3.47 1.12 มาก

5. ภาพลกัษณ์ที�ดีขึ�นของผู ้

ซื�อ

77

(19.30)

125

(31.30)

125

(31.30)

63

(15.80)

10

(2.50)

3.49 1.05 มาก

สภาพแวดล้อมภายนอก 3.55 0.91 มาก
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จากการวิเคราะห์ตารางที� 21 พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�อง

บันทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื� อเครื� องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท           

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( ! = 3.55, S.D. = 0.91)

เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ มาจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ มีคะแนนเฉลี�ยมากที�สุด ( ! = 3.92, 

S.D. = 0.79) รองลงมา คนใกลชิ้ดมีผลต่อการตดัสินใจซื�อ ( ! = 3.59, S.D. = 0.98) ภาพลกัษณ์ที�ดีขึ�น

ของผูซื้�อ ( ! = 3.49, S.D. = .1.05) ชื�นชอบตราสินคา้ส่วนตวั ( ! = 3.47, S.D. = .1.12) และกระแส

สังคมที�เกิดขึ�นมีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ( ! = 3.29, S.D. = 1.13) ตามลาํดบั

ตารางที� 22  แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความสะดวกสบายที�มีผลต่อการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ความสะดวกสบาย ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
! S.D.

ระดับความ
พึงพอใจมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด

1. ส่งมอบตามเวลาที�

นดัหมาย

113

(28.30)

168

(42.00)

115

(28.80)

4

(1.00)
-

3.98 0.78 มาก

2. บรรจุภณัฑใ์นสภาพ

สมบูรณ์

142

(35.50)

181

(45.30)

69

(17.30)

7

(1.80)

1

(0.30)

4.14 0.78 มาก

3. พกพาหรือ

เคลื�อนยา้ยสะดวก

109

(27.30)

126

(31.50)

132

(33.00)

31

(7.80)

2

(0.50)

3.77 0.95 มาก

4. ดูแลการขนยา้ย ติดตั�ง 

สอนวิธีการใชง้าน

124 

(31.00)

174

(43.50)

98

(24.50)

3

(0.80)

1

(0.30)

4.04 0.78 มาก

5. มาตรฐานเปรียบเทียบ

กบับริษทัอื�น

116

(29.00)

145

(36.30)

138

(34.50)

1

(0.30)
-

3.94 0.80 มาก

ความสะดวกสบาย 3.97 0.74 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที� 22 พบว่า ความสะดวกสบายที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื� อง

บันทึกการเก็บเงินที� ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เครื� องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท           

แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( ! = 3.97, S.D. = 0.74)

เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ บรรจุภณัฑ์ในสภาพสมบูรณ์ มีคะแนนเฉลี�ยมากที�สุด ( ! = 4.14, 

S.D. = 0.78) รองลงมา ดูแลการขนยา้ย ติดตั�ง สอนวิธีการใชง้าน ( ! = 4.04, S.D. = 0.78) ส่งมอบ

ตามเวลาที�นดัหมาย ( ! = 3.98, S.D. = 0.78) มาตรฐานเปรียบเทียบกบับริษทัอื�น ( ! = 3.94, S.D. = 

0.80) และ พกพาหรือเคลื�อนยา้ยสะดวก มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ( ! = 3.77, S.D. = 0.95) ตามลาํดบั
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ส่วนที� 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบันทึกการเก็บเงินของกลุ่ม
ตัวอย่าง

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของผูต้อบแบบสอบถามที�

ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครั� งนี�  จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน รายละเอียดดงัต่อไปนี�

ตารางที� 23  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

โดยจาํแนกตามแบบการชาํระเงิน

แบบการชําระเงิน จํานวน (คน) ร้อยละ
ชําระแบบเงินสด
ชาํระผา่นบตัรเครดิต

ชาํระแบบเงินผอ่น

311

86

3

77.80

21.50

0.80

รวม 400 100

จากการวิเคราะห์ตารางที� 23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินโดยชาํระเงินแบบเงินสด  จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.80 รองลงมา

กลุ่มตวัอยา่งใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงินโดยชาํระเงินแบบชาํระผา่นบตัรเครดิต จาํนวน 86 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.50 และใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงินโดยชาํระเงินแบบเงินผอ่น จาํนวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.80 ตามลาํดบั 

ตารางที� 24  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

โดยจาํแนกตามยี�ห้อของเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

ยี�ห้อของเครื�องบันทึกการเก็บเงิน จํานวน (คน) ร้อยละ
โปรแกรม MASS SHOP

SAM4S

SHARP

โปรแกรม MASS POST

อื�นๆ (โปรดระบุ)...ไดแ้ก่

       รับชาํระ ร้านแก็ส ร้านถ่ายรูป ฯลฯ        

143

100

76

64

17

35.80

25.00

19.00

16.00

4.30

รวม 400 100
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จากการวิเคราะห์ตารางที� 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ใช้

ยี�ห้อของเครื�องบนัทึกการเก็บเงินแบบโปรแกรม MASS SHOP จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ

35.80 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งใชย้ี�ห้อของเครื�องบนัทึกการเก็บเงินแบบ SAM4S จาํนวน 100 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.00 ยี�ห้อของเครื�องบนัทึกการเก็บเงินแบบ SHARP จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.00 ใชย้ี�ห้อของเครื�องบนัทึกการเก็บเงินแบบโปรแกรม MASS POST จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.00 และใชป้ระเภทอื�นๆ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามลาํดบั

ตารางที� 25  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

โดยจาํแนกตามสาเหตุการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

สาเหตุการซื�อเครื�องบันทึกการเก็บเงิน จํานวน (คน) ร้อยละ
สะดวก รวดเร็วในการทํางาน
ตรวจสอบยอดสินคา้ในสต็อก

ควบคุมรายรับ-จ่าย ยอดขายสินคา้

ป้องกนัความปลอดภยัแก่ทรัพยสิ์น

249

62

84

5

62.30

15.50

21.00

1.30

รวม 400 100

จากการวิเคราะห์ตารางที� 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

สาเหตุการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินเพราะสะดวก รวดเร็วในการทาํงาน จาํนวน 249 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.30 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งมีสาเหตุการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินเพราะควบคุมรายรับ-

จ่าย ยอดขายสินคา้ จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีสาเหตุการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

เพราะตรวจสอบยอดสินคา้ในสต็อก จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และมีสาเหตุการซื�อเครื�อง

บนัทึกการเก็บเงินเพราะป้องกนัความปลอดภยัแก่ทรัพยสิ์น จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

ตามลาํดบั
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ตารางที� 26  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

โดยจาํแนกตามแหล่งขอ้มูลที�ใชป้ระกอบการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

แหล่งข้อมูล จํานวน (คน) ร้อยละ
บุคคลที�ท่านเชื�อถือ

สื�อสิ�งพิมพ ์นิตยสาร แผน่พบั

พนักงานขาย
อินเตอร์เน็ต

98

40

164

98

24.50

10.00

41.00

24.50

รวม 400 100

จากการวิเคราะห์ตารางที� 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ใช้

แหล่งขอ้มูลที�ใชป้ระกอบการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินจากพนกังานขาย จํานวน 164 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.00 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งใช้แหล่งขอ้มูลที�ใช้ประกอบการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บ

เงินจากบุคคลที�ท่านเชื�อถือ และอินเตอร์เน็ต จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และใช้

แหล่งขอ้มูลที�ใชป้ระกอบการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินจากสื�อสิ�งพิมพ ์นิตยสาร แผน่พบั จาํนวน 

40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาํดบั

ตารางที� 27  แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ ของพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

โดยจาํแนกตามปัจจยัที�ใชป้ระกอบการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

ปัจจัยที�ใช้ประกอบการเลือกซื�อ จํานวน (คน) ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ราคา ส่วนลด ของแถม

ร้านคา้/ผูจ้ดัจาํหน่าย

บริการหลงัการขาย

อื�นๆ (โปรดระบุ)..............

213

30

101

56

-

53.30

7.50

25.30

14.00

-

รวม 400 100

จากการวิเคราะห์ตารางที� 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

ปัจจยัที�ใช้ประกอบการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินจากผลิตภณัฑ์สินคา้ จาํนวน 213 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.30 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัที�ใชป้ระกอบการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
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จากร้านคา้/ผูจ้ดัจาํหน่าย จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 มีปัจจยัที�ใชป้ระกอบการเลือกซื�อ

เครื�องบนัทึกการเก็บเงินจากบริการหลงัการขาย จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00และมีปัจจยัที�

ใชป้ระกอบการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินจากราคา ส่วนลด ของแถม จาํนวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.50 ตามลาํดบั

ส่วนที� 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกซื� อ เค รื� องบันทึกการเก็บ เ งินของบริษัท  แมส  โอ . เอ .  เทรดดิ�ง  จํ ากัด 

กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถาน

ที�ตั�งของกิจการ รูปแบบการใช้งาน ประเภทนิติบุคคล ลกัษณะธุรกิจกิจการ ระยะเวลาดาํเนินการ 

จาํนวนพนักงาน/ลูกจ้าง และระดับรายได้ของกิจการต่อเดือน) และส่วนประสมทางการตลาด

(ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ) ที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�อง

บนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานครในดา้นรวม และรายดา้น 

ประกอบดว้ย ทศันคติ สภาพแวดลอ้มภายนอก และความสะดวกสบาย รายละเอียดดงัต่อไปนี�

ตารางที� 28  แสดงการวเิคราะห์ถดถอย ค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression 

Coefficients) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ

ความพงึพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง 

จาํกดั กรุงเทพมหานคร

กลุ่มตวัแปร ความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบันทึกการเก็บเงนิด้านรวม 

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

(Constant)

ด้านลักษณะทางกายภาพ

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นกระบวนการ

เพศ

ดา้นการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด

.099

.387

.231

.230

.139

.135

-.075

.427

.194

.209

.093

.146

-.073

.151

.049

.049

.049

.039

.047

.034

.652

7.903

4.724

4.699

3.585

2.875

-2.196

.514

.000*

.000*

.000*

.000*

.004*

.029*

R =  .861    R2 =  .742    

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05
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จากผลการวิเคราะห์ตารางที� 28 พบวา่ ตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และตวัแปร

ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กัน .861 (R = .861) และตัวแปรปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ และตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนความพึง

พอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินดา้นรวมไดร้้อยละ 74.2

ค่าสัมประสิทธิ� ถดถอยของตวัแปรที�มีประสิทธิภาพในการในการพยากรณ์ความพึง

พอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินมี 6 ตวัแปร คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นกระบวนการ เพศ ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเท่ากบั .427 .194 .209 

.093 .146 และ -.073

นาํมาเขียนสมการในการพยากรณ์ความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บ

เงินโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ไดด้งัต่อไปนี�

Y = .099 + .427 X1 + .194 X2 + .209 X3 + .093 X4 + .146 X5 - .073 X6

เมื�อ Y = ความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน

X1 = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

X2 = ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

X3 = ดา้นกระบวนการ

X4 = เพศ 

X5 = ดา้นการจดัจาํหน่าย

X6 = ดา้นการส่งเสริมการตลาด
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บทที� 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจยัเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาครั� งนี�

1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ.     
เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

2. เพื�อศึกษาปัจจยัปัจจยัที�ส่งผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส 
โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ที�ใช้เครื�องบนัทึกการ
เก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตาม
ความสะดวก (Convenient Sampling) จากรายชื�อลูกคา้ที�ใช้เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั  
แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถี� ค่าร้อยละ ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ

สรุปผลการวิจัย
ส่วนที� 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 

400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ56.50  มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.80 มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีสถานที�ตั�งของกิจการในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น
ร้อยละ 68.60 มีรูปแบบในการใช้งานแบบประกอบการขายเพื�อการพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 72.20
เป็นประเภทนิติบุคคลแบบเจา้ของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีลกัษณะธุรกิจกิจการแบบธุรกิจ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 58.30 มีระยะเวลาดาํเนินกิจการ 4-6 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีจาํนวน
พนกังาน/ลูกจา้ง 1-10 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รายไดข้องกิจการต่อเดือนตํ�ากวา่ 50,000-300,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 43.30

ส่วนที� 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่า โดยภาพรวมมีผลต่อ
การเลือกซื�อในระดับมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.84 เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการมีผลต่อการเลือกซื�อมากที�สุด คือ มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก ค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 4.07 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.03 ดา้นบุคคล ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.02 ดา้น
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ลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.74 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.71 และดา้นราคา 
ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.67 และดา้นการจดัจาํหน่าย ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.65 และสรุปปัจจยัดา้นต่างๆ ไดด้งันี�

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั
4.03 เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ความมั�นใจในคุณภาพของสินคา้ ส่งผลต่อการการเลือกซื�อใน
ระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.23 รองลงมาในระดบัมาก คือ ความแข็งแรง ทนทาน ค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 4.09 สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ (เช่น สแกนเนอร์,ปริ�นเตอร์) ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.03 ชื�อเสียง
ยี�ห้อของสินคา้ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.96 และออกใบกาํกบัภาษีอยา่งย่อส่งผลต่อการเลือกซื�อนอ้ยที�สุด 
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.87 ตามลาํดบั

ดา้นราคา โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.67
เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ความคุม้ค่าเมื�อเทียบกบัสินคา้ ส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก 
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.96 รองลงมา ราคาเมื�อเทียบกบัคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.93 ราคาของ
อุปกรณ์สิ�นเปลือง (มว้นกระดาษ) ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.67 ค่าซ่อมหลงัหมดรับประกนั ค่าเฉลี�ยเท่ากบั
3.62 และราคาขายต่อในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.20 ตามลาํดบั

ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ค่าเฉลี�ย
เทา่กบั 3.65 เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ บริการส่งสินคา้นอกสถานที� (บา้น, ร้านคา้, ฯลฯ) ส่งผล
ต่อการการเลือกซื�อในระดับมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.12 บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (โทรศพัท์,
อินเตอร์เน็ต) ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.05 เดินทางสะดวกสบายในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.38
สถานที�ตั�งร้านโดดเด่น สะดุดตา ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.38 และสถานที�จดัจาํหน่ายใกลที้�พกัอาศยั ค่าเฉลี�ย
เทา่กบั 3.29 ตามลาํดบั

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดับมาก 
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.71 เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ บริการจดัสาธิตสินคา้แก่ผูที้�สนใจส่งผลต่อการ
การเลือกซื�อในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.97 รองลงมา ขอ้มูล รายละเอียดการบริการโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.90 การให้ขอ้มูลทางสื�อโฆษณา, แผ่นพบั ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.59 จดั
โปรโมชั�นในการขาย ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.56 และสิทธิพิเศษ ลูกคา้เก่าส่งผลต่อการเลือกซื�อ ค่าเฉลี�ย
เทา่กบั 3.54 ตามลาํดบั

ดา้นบุคคล โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.02
เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่า ความชาํนาญ ความถูกตอ้งในการให้บริการส่งผลต่อการการเลือก
ซื�อในระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.20 รองลงมา การตดัสินใจการแกปั้ญหาให้ผูรั้บบริการ ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 4.09 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.95 ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.94 และความสุภาพ มีอธัยาศยัที�ดี ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.92 ตามลาํดบั
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ด้านลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมมี  ผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดับมาก 
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.74 เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ความพร้อมของเครื�องมือ เครื�องใชเ้พื�อบริการ
ลูกคา้ส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.99 รองลงมา สิ�งอาํนวยความสะดวก
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.91 ภาพลกัษณ์ที�ดีของบริษทัผูข้าย ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.84 ความสะอาดเป็นระเบียบ
ของสถานที� ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.49 และการตกแต่งสถานที�จดัจาํหน่าย ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.46 ตามลาํดบั

ดา้นลกัษณะดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมมี  ผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก 
ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 4.07 เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ความถูกตอ้งของขอ้มูลในการสรุปยอดส่งผลต่อ
การการเลือกซื�อในระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.26 รองลงมา ความรวดเร็วในการใช้งาน ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.15 การบริการหลงัการขาย ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.04 ความรวดเร็วในการ
ติดตั�ง ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.99 และความรวดเร็วในการจดัส่ง ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.94 ตามลาํดบั

ส่วนที� 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อ พบวา่ โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.84 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทศันคติ มีความพึง
พอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 4.01 รองลงมาคือ ดา้นความสะดวกสบาย ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.97 และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.55 ตามลาํดบั

ทศันคติที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงิน มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.01 เมื�อพิจารณาในแต่ละ
ขอ้ พบว่า ตรงตามวตัถุประสงค์ในการซื�อ มีคะแนนเฉลี�ยในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.05
รองลงมา ระบบง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.03 ใส่ใจต่อรายละเอียดความตอ้งการของผูซื้�อ
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.03 แกปั้ญหา อุปสรรคที�เกิดขึ�นได้ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.99 และแกปั้ญหา อุปสรรคที�
เกิดขึ�นได้ ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.96 ตามลาํดบั

สภาพแวดลอ้มภายนอกที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงิน มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.55 เมื�อ
พิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่า มาจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ มีคะแนนเฉลี�ยในระดบัมาก ค่าเฉลี�ย
เทา่กบั 3.92 รองลงมา คนใกลชิ้ดมีผลต่อการตดัสินใจซื�อ ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.59 ภาพลกัษณ์ที�ดีขึ�นของ
ผูซื้�อ ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.49 ชื�นชอบตราสินคา้ส่วนตวั ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.47 และกระแสสังคมที�เกิดขึ�นมี
ค่าเฉลี�ยในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.29 ตามลาํดบั

ความสะดวกสบายที�มีผลต่อการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินที�ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้เครื�องบนัทึกการเก็บเงิน มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.97 เมื�อ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า บรรจุภณัฑ์ในสภาพสมบูรณ์ มีคะแนนเฉลี�ยในระดับมาก ค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 4.14 รองลงมา ดูแลการขนยา้ย ติดตั�ง สอนวิธีการใช้งาน ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.04 ส่งมอบตาม
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เวลาที�นดัหมาย ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.98 มาตรฐานเปรียบเทียบกบับริษทัอื�น ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.94 และ
พกพาหรือเคลื�อนยา้ยสะดวก ค่าเฉลี�ยเทา่กบั 3.77 ตามลาํดบั

ส่วนที� 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื� อเครื� องบนัทึกการเก็บเงินของผูต้อบ
แบบสอบถามที�ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครั� งนี�  จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ใช้
เครื�องบนัทึกการเก็บเงินโดยชาํระเงินแบบเงินสด คิดเป็นร้อยละ 77.80 ใชย้ี�ห้อของเครื�องบนัทึกการ
เก็บเงินแบบโปรแกรม MASS SHOP คิดเป็นร้อยละ 35.80 มีสาเหตุการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
เพราะสะดวก รวดเร็วในการทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 62.30 ใชแ้หล่งขอ้มูลที�ใช้ประกอบการซื�อเครื�อง
บนัทึกการเก็บเงินจากพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 41.00 มีปัจจยัที�ใชป้ระกอบการเลือกซื�อเครื�อง
บนัทึกการเก็บเงินจากผลิตภณัฑสิ์นคา้ คิดเป็นร้อยละ 53.30

ส่วนที� 5 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 นาํมาเขียนสมการในการพยากรณ์
ความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินไดด้งัต่อไปนี�

Y = .099 + .427 X1 + .194 X2 + .209 X3 + .093 X4 + .146 X5 - .073 X6

เมื�อ Y = ความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
X1 = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
X2 = ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
X3 = ดา้นกระบวนการ
X4 = เพศ 
X5 = ดา้นการจดัจาํหน่าย
X6 = ดา้นการส่งเสริมการตลาด

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใช้เครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ โดยภาพรวมมีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกซื�อมากที�สุด คือ มีผลต่อการเลือกซื�อในระดบัมาก 
รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา 
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และดา้นการจดัจาํหน่าย ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 53-55) ไดอ้า้งถึง
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้า่เป็น
แนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจที�ให้บริการซึ� งจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ
7Ps ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซึ� งประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price)
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People)
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) ซึ� งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สามล เซี�ยงฉิน (2552) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�ส่งต่อการเลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชี
ในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ที�ส่งผลต่อปัจจยัในการเลือกใชส้าํนกังานบญัชีในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ 
ผลจากการวิเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับความสําคัญมาก โดยมีปัจจยัด้านกระบวนการมีระดับ
ความสําคญัสูงสุด

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน
ของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดบั
มาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทศันคติ มีความพึงพอใจในระดบัมาก รองลงมาคือ ด้าน
ความสะดวกสบาย และดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบัความหมายของ
ความพึงพอใจของ จิตตินนัท ์เตชะคุปต ์(2543 : 21) ไดแ้บ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ผูใ้ห้บริการ ซึ� ง
ตอ้งสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกี�ยวกบัการบริการและลกัษณะการนาํเสนอบริการที�ลูกคา้
ชื�นชอบ เนื�องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึงความคิดเห็นที�ผูรั้บบริการต้องการ และ
ผูรั้บบริการ ไดรั้บบริการที�มีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการที�คาดหวงัไว้

3. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงิน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ เพศ ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 จากผลการศึกษาที�ไดส้ามารถนาํมาประยุกต์เพื�อวาง
แผนการกําหนดกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตําแหน่ง
ผลิตภณัฑไ์ด ้ตลอดจนกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการขายไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ� งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุรพงศ ์จนัทร์วฒันกุล (2553) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อความตอ้งการซื�ออาวุธปืน
สั�นของผูป้ระกอบการขนาดเล็กในเขตจงัหวดันครปฐม พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดทั�ง 4 ดา้น 
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ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีระดบันยัสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใช้เครื� องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกัด 
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ดงันั�น บริษทั
ควรสร้างความมั�นใจในคุณภาพของสินค้า ทั� งในด้านความแข็งแรงทนทาน สามารถต่อ
อุปกรณ์เสริมได้ เช่น สแกนเนอร์,ปริ�นเตอร์ การออกใบกาํกบัภาษีอย่างย่อสําหรับกลุ่มลูกคา้ที�
ตอ้งการ การรักษาชื�อเสียงยี�ห้อของสินคา้ เพื�อรักษาความเชื�อมั�นและมีผูม้าใชบ้ริการเพิ�มมากขึ�น

2. ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ มีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ในเรื�องของ ความ
คุม้ค่าเมื�อเทียบกบัสินคา้ ราคาเมื�อเทียบกบัคุณภาพการให้บริการ ราคาของอุปกรณ์สิ�นเปลือง ค่าซ่อม
หลงัหมดรับประกนั ทางบริษทัควรทาํให้ลูกคา้ เห็นถึงความคุม้ค่าที�ตอ้งจ่ายเงินในการซื�อสินคา้
และเพิ�มความคุม้ค่าในเรื�องให้ความรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาของตวัสินคา้ที�อาจเกิดขึ�นได ้เพื�อ
สร้างความเชื�อมั�นและความไวว้างใจแก่กลุ่มลูกคา้ให้มากขึ�น

3. ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย พบว่า มีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดับมาก เมื�อ
พิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ บริการส่งสินคา้นอกสถานที� บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการ
การเลือกซื�อในระดบัมาก ดงันั�น บริษทัควรรักษามาตรฐานดา้นการจดัจาํหน่ายไว ้โดยเน้นไปที� 
การบริการส่งสินคา้นอกสถานที� และการบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจุดแข็งของบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก 
บริษทัจึงควรให้บริการจดัสาธิตสินคา้แก่ผูที้�สนใจซึ� งส่งผลต่อการการเลือกซื�อในระดบัมาก และ
การให้ข้อมูล รายละเอียดการบริการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ทางสื�อโฆษณา แผ่นพบั การจดั
โปรโมชั�นในการขาย และสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เก่า เพื�อให้เกิดความรู้สึกคุม้ค่าและช่วยเสริมภาพพจน์
ที�ดีเพื�อส่งผลต่อการเลือกซื�อสินคา้ของบริษทั

5. ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่มีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก ดงันั�นทางบริษทั
จึงควรมีการฝึกฝนพนกังานให้เกิดความชาํนาญ ความถูกตอ้งในการให้บริการ การตดัสินใจการ
แกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และความสุภาพ มีอธัยาศยัที�ดี เพื�อให้
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เกิดความถูกต้องในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพื�อสร้างความมั�นใจแก่ลูกค้าในการใช้บริการและ
นาํไปสู่ความพึงพอใจในการใชเ้ครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั

6. ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก 
ดงันั�น ควรมีการเตรียมความพร้อมของเครื�องมือ เครื�องใชเ้พื�อบริการลูกคา้ เตรียมสิ�งอาํนวยความ
สะดวกสําหรับลูกคา้ เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีของบริษทัผูข้าย รวมไปถึงการดูแลความสะอาดเป็น
ระเบียบของสถานที� และการตกแต่งสถานที�จดัจาํหน่าย เพื�อให้พร้อมสําหรับการบริการลูกคา้อยู่
เสมออยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้เกิดความพอใจ ไวใ้จ และเชื�อถือในองคก์ร

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะดา้นกระบวนการ พบวา่ มีผลต่อการตดัสิ�นใจเลือกซื�อในระดบัมาก 
ดงันั�น ทางบริษทัควรให้ใส่ใจในความถูกตอ้งของขอ้มูลในการสรุปยอด ความรวดเร็วในการใชง้าน
การบริการหลงัการขาย ความรวดเร็วในการติดตั�ง และความรวดเร็วในการจดัส่ง ให้ดาํเนินการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว ทนัเวลา และถูกตอ้งมากที�สุด จึงควรมีการเตรียมความพร้อมต่อการมารับ
บริการของลูกคา้ให้พร้อมอยูเ่สมอ

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั�งต่อไป
การศึกษาในครั� งนี� เนื�องจากกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในครั� งนี�  เป็นกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้เครื�อง

บนัทึกการเก็บเงินของบริษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกัด กรุงเทพมหานคร ซึ� งในบริษัทยงัมี
ผลิตภณัฑ์สินคา้อื�นๆที�ไม่ได้นาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในครั� งนี�  รวมไปถึงการใช้เครื�อง
บนัทึกการเก็บเงินมีประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เนื�องจากเป็นสินคา้สําหรับผูที้�ตอ้งการเพื�อใช้งานในการ
คา้ขาย ทาํให้มีผู ้ใชง้านเฉพาะกลุ่มที�มีการเปิดกิจการร้านคา้เป็นของตวัเอง หรือใช้ภายในองค์กร
เพื�อให้แน่ใจถึงความแตกต่างในการให้บริการสินค้าในประเภทเดียวกัน จึงควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างบริษทัองค์กรที�มีการขายผลิตภณัฑ์สินคา้ที�มีลกัษณะเดียวกนั เพื�อทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็ง และขอ้ดีขอ้เสีย ของแต่ละองคก์ร เพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง
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ภาคผนวก



แบบสอบถาม

เรื�อง
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบันทึก

การเก็บเงินของบริษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จํากัด กรุงเทพมหานคร

คําชี�แจง  แบบสอบถามนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร 

เพื�อใชป้ระกอบการศึกษาและจดัทาํรายงานการคน้ควา้อิสระ เพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป

แบบสอบถามชุดนี�แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี�
ส่วนที� 1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนที� 2  แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื�อเครื�อง

    บนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ส่วนที� 3  ระดบัความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. 

    เทรดดิ�ง จาํกดั กรุงเทพมหานคร

ส่วนที� 4  ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซื�อสินคา้

กรุณาเติมเครื�องหมาย หรือเลือกคาํตอบในช่องที�ตรงกบัความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน

มากที�สุด โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้และโปรดตอบคาํถามแต่ละขอ้เพียง 1 คาํตอบเท่านั�น ความคิดเห็น

ของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งสูง ผูศึ้กษาจึงขอความร่วมมือและขอบคุณอยา่งสูง

_____________________________________________________________________________

ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของผู้ประกอบการร้านค้า

1. เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง

2. อายุ ( ) < 20-30 ปี (  ) 31-40 ปี

(  ) 41-50 ปี (  ) 51- >60 ปี
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3. ระดับการศึกษา (  ) ตํ�ากวา่มธัยมศึกษา (  ) มธัยมศึกษา , ปวช.
(  ) อนุปริญญา , ปวส. (  ) ปริญญาตรี

(  ) สูงกวา่ปริญญาตรี

4. สถานที�ตั�งของกิจการ (  ) กรุงเทพมหานคร (  ) จงัหวดัอื�นๆ (โปรดระบุ).................

5. รูปแบบในการใช้งาน
(  ) ใชใ้นองคก์ร (  ) ประกอบการขายเพื�อการพาณิชย์

6. ประเภทนิติบุคคล
(  ) เจา้ของคนเดียว (  ) ห้างหุน้ส่วนจาํกดั

(  ) บริษทั จาํกดั (  ) บริษทั มหาชน

7. ลกัษณะธุรกิจกจิการ (  ) ธุรกิจบริการ (  ) ธุรกิจพาณิชยกรรม

(  ) ธุรกิจอุตสาหกรรม (  ) อื�นๆ (โปรดระบุ)..............

8. ระยะเวลาดําเนินกจิการ
(  ) ตํ�ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี (  ) 4-6 ปี

(  ) 7-9 ปี (  ) มากกวา่ 9 ปี

9. จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง
(  ) 1-10 คน (  ) 11-20 คน

(  ) 21-30 คน (  ) มากกวา่ 30 คน

10. ระดับรายได้ของกจิการต่อเดือน
(  ) ตํ�ากวา่ 50,000-300,000 บาท (  ) 300,001-600,000 บาท

(  ) 600,001-900,000 บาท (  ) 900,000 บาทขึ�นไป
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ส่วนที� 2 แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื�อเครื�องบันทึก
การเก็บเงินของบริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จํากัด กรุงเทพมหานคร

คาํชี�แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย ลงในช่องวา่งทางขวามือช่องใดช่องหนึ�ง  ใน  5  ช่อง  ที�ตรงกบัความเป็น

จริงของท่านมากที�สุด

มากที�สุด หมายถึง     ขอ้ความนั�นส่งผลต่อการเลือกซื�อของท่านมากที�สุด

มาก หมายถึง     ขอ้ความนั�นส่งผลต่อการเลือกซื�อของท่านมาก

ปานกลาง หมายถึง     ขอ้ความนั�นส่งผลต่อการเลือกซื�อของท่านปานกลาง

นอ้ย หมายถึง     ขอ้ความนั�นส่งผลต่อการเลือกซื�อของท่านนอ้ย

นอ้ยที�สุด หมายถึง     ขอ้ความนั�นส่งผลต่อการเลือกซื�อของท่านนอ้ยที�สุด

ส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ
เครื�องบันทึกการเก็บเงิน มากที�สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที�สุด

ด้านผลิตภัณฑ์
1. ชื�อเสียงยี�ห้อของสินคา้

2. ความมั�นใจในคุณภาพของสินคา้

3. ความแข็งแรง ทนทาน

4. ออกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่

5. สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้

   (เช่น สแกนเนอร์,ปริ�นเตอร์)

ด้านราคา
6. ความคุม้ค่าเมื�อเทียบกบัสินคา้

7. ราคาของอุปกรณ์สิ�นเปลือง (มว้นกระดาษ)

8. ราคาเมื�อเทียบกบัคุณภาพการให้บริการ

9. ราคาขายต่อ

10. ค่าซ่อมหลงัหมดรับประกนั

ด้านการจัดจําหน่าย
11. สถานที�จดัจาํหน่ายใกลที้�พกัอาศยั

12. เดินทางสะดวกสบาย
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13. สถานที�ตั�งร้านโดดเด่น สะดุดตา

14. บริการส่งสินคา้นอกสถานที� (บา้น,ร้านคา้,ฯลฯ)

15. บริการผา่นอิเล็กทรอนิกส์ (โทรศพัท,์อินเตอร์เน็ต)

ด้านการส่งเสริมการตลาด
16. จดัโปรโมชั�นในการขาย

17. การให้ขอ้มูลทางสื�อโฆษณา,แผน่พบั

18. ขอ้มูล รายละเอียดการบริการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

19. สิทธิพิเศษ ลูกคา้เก่า

20. บริการจดัสาธิตสินคา้แก่ผูที้�สนใจ

ด้านบุคคล
21. ความรวดเร็วในการให้บริการ

22. ความชาํนาญ ความถูกตอ้งในการให้บริการ

23. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ

24. ความสุภาพ มีอธัยาศยัที�ดี

25. การตดัสินใจการแกปั้ญหาใหผู้รั้บบริการ

ด้านลักษณะทางกายภาพ
26. ภาพลกัษณ์ที�ดีของบริษทัผูข้าย

27. การตกแต่งสถานที�จดัจาํหน่าย

28. ความสะอาดเป็นระเบียบของสถานที�

29. ความพร้อมของเครื�องมือ เครื�องใชเ้พื�อบริการลูกคา้

30. สิ�งอาํนวยความสะดวก

ด้านกระบวนการ
31. ความรวดเร็วในการจดัส่ง

32. ความรวดเร็วในการติดตั�ง

33. ความรวดเร็วในการใชง้าน

34. ความถูกตอ้งของขอ้มูลในการสรุปยอด

35. การบริการหลงัการขาย
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ส่วนที� 3 ระดับความพึงพอใจในการเลือกซื�อเครื�องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จํากัด 
กรุงเทพมหานคร

คาํชี�แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย ลงในช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ� ง  ใน  5  ช่อง  ที�ตรงกบัความพึง

พอใจของท่านมากที�สุด โดย 5 = มากที�สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยที�สุด

คําถาม มากที�สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที�สุด
(1)

ทัศนคติ
1. ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการซื�อ

2. ระบบง่ายต่อการใชง้าน

3. ใส่ใจต่อรายละเอียดความตอ้งการของผูซื้�อ

4. ความคุม้ค่าเทียบกบัความตอ้งการใชง้าน

5. แกปั้ญหา อุปสรรคที�เกิดขึ�นได้

สภาพแวดล้อมภายนอก
6. คนใกลชิ้ดมีผลต่อการตดัสินใจซื�อ

7. กระแสสังคมที�เกิดขึ�น

8. มาจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ

9. ชื�นชอบตราสินคา้ส่วนตวั

10. ภาพลกัษณ์ที�ดีขึ�นของผูซื้�อ

ความสะดวกสบาย
11. ส่งมอบตามเวลาที�นดัหมาย

12. บรรจุภณัฑใ์นสภาพสมบูรณ์

13. พกพาหรือเคลื�อนยา้ยสะดวก

14. ดูแลการขนยา้ย ติดตั�ง สอนวิธีการใชง้าน

15. มาตรฐานเปรียบเทียบกบับริษทัอื�น
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ส่วนที�  4  พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องบันทึกการเก็บเงิน
คาํชี�แจง กรุณาทาํเครื�องหมาย ลงในช่อง (  ) หนา้ขอ้ความที�ตรงกบัตวัท่าน 

1. ท่านซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินโดยชาํระเงินแบบใด

(  ) ชาํระแบบเงินสด (  ) ชาํระผา่นบตัรเครดิต (  ) ชาํระแบบเงินผอ่น

2. ท่านซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินยี�ห้อใด

(  ) โปรแกรม MASS SHOP (  ) SAM4S (  ) SHARP

(  ) โปรแกรม MASS POST (  ) อื�นๆ (โปรดระบุ)..............

3. ท่านซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินไปใชง้านเพราะเหตุใด

(  ) สะดวก รวดเร็วในการทาํงาน (  ) ตรวจสอบยอดสินคา้ในสต็อก

(  ) ควบคุมรายรับ-จ่าย ยอดขายสินคา้ (  ) ป้องกนัความปลอดภยัแก่ทรัพยสิ์น

4. แหล่งขอ้มูลใดที�ทา่นใชป้ระกอบการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินมากที�สุด

(  ) บุคคลที�ท่านเชื�อถือ (  ) สื�อสิ�งพิมพ ์นิตยสาร แผน่พบั

(  ) พนกังานขาย (  ) อินเตอร์เน็ต

5. ปัจจยัใดที�ท่านใชป้ระกอบการเลือกซื�อเครื�องบนัทึกการเก็บเงินมากที�สุด

(  ) ผลิตภณัฑสิ์นคา้ (  ) ราคา ส่วนลด ของแถม (  ) ร้านคา้/ผูจ้ดัจาํหน่าย

(  ) บริการหลงัการขาย (  ) อื�นๆ (โปรดระบุ)..............

____________________________________
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กรุงเทพมหานคร 10140
สถานที�ทํางาน บริษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ�ง จาํกดั 314/3 ซอยประชาอุทิศ 127 

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
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