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คําสําคัญ: พฤติกรรม / ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด / ความพึงพอใจ / เครื องบันทึกการเก็บเงิน
สุ เมธ พงษ์เภตรา : การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด
กรุ งเทพมหานคร อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ประสพชัย พสุ นนท์. 75 หน้า.
วิจยั นี มีวตั ถุประสงค์คือ 1.เพือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื อเครื องบันทึกการเก็บเงิน
ของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร 2.เพือศึกษาปั จจัยปั จจัยทีส่ งผลต่อการเลือก
ซือเครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที
ใช้ในการวิจยั ครังนี คื อ กลุ่ มลูกค้าทีใช้เครื องบันทึ กการเก็บเงิ นของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิ ง
จํากัด กรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก จากรายชื อลูกค้าทีใช้
เครื องบันทึกการเก็บเงินของบริ ษทั แมส โอ.เอ. เทรดดิง จํากัด กรุ งเทพมหานคร
ผลการพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่า ง 31-40 ปี มี ระดับ
การศึ กษาปริ ญญาตรี มีสถานที ตังของกิ จการในกรุ งเทพมหานคร มีรูปแบบในการใช้งานแบบ
ประกอบการขายเพือการพาณิ ชย์ เป็ นประเภทนิติบุคคลแบบเจ้าของคนเดียว มีลกั ษณะธุ รกิจกิจการ
แบบธุ รกิจบริ การ มีระยะเวลาดําเนิ นกิจการ 4-6 ปี มีจาํ นวนพนักงาน/ลูกจ้าง 1-10 คน รายได้ของ
กิจการต่อเดือนตํากว่า 50,000-300,000 บาท ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด พบว่า โดยภาพรวมมีผล
ต่อการเลือกซื อในระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.84) ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจในการเลือกซื อ พบว่า โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.84) โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้เครื องบันทึกการ
เก็บเงินโดยชําระเงินแบบเงินสด ใช้ยีห้อของเครื องบันทึกการเก็บเงินแบบโปรแกรม MASS SHOP
มีสาเหตุการซื อเครื องบันทึกการเก็บเงินเพราะสะดวกรวดเร็ วในการทํางาน ใช้แหล่งข้อมูลที ใช้
ประกอบการซือจากพนักงานขาย มีปัจจัยทีใช้ประกอบการเลือกซื อจากผลิตภัณฑ์สินค้า และปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์และส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื อเครื อง
บันทึกการเก็บเงิน พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ เพศ ด้านการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี สํ าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้วยดี ด้ว ยความกรุ ณาอย่างสู ง จากอาจารย์ที
ปรึ กษา รองศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุ นนท์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ และ ท่าน
อาจารย์ ดร.สุ วิช า วรวิเชี ย รวงษ์ ที ได้ ส ละเวลาให้ค าํ แนะนํา ข้อคิ ดเห็ น ถึ ง ประเด็ นต่ า ง ๆ ใน
การศึกษาและชีแนวทางในการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเติม และได้กรุ ณาตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษา รวมทังการแก้ไขงานให้
สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู้ เพือเป็ น
พืนฐานในการวิจยั ครังนีเป็ นอย่างดียิง
ขอขอบคุ ณคณะเจ้าหน้าที มหาวิท ยาลัย ศิลปากร ขอบคุ ณผูด้ าํ เนิ นงานโครงการและ
เจ้าหน้าที MBA ทุกท่านทีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลักสู ตรการศึกษา ขอบคุณเจ้าหน้าที
ห้องสมุด ซึ งเป็ นแหล่งข้อมูลทีสําคัญในการเรี ยนและทํางานวิจยั ฉบับนี ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุก
ท่านและทีมิอาจกล่าวนามได้ทงหมด
ั
ณ ทีนี ขอขอบคุ ณแรงสนับสนุนและกําลังใจทีได้รับจาก
ครอบครัวตลอดจนเพือน ๆ จนทําให้งานวิจยั ฉบับนีเสร็ จสมบูรณ์ลงได้
สุ ดท้ายนี หากงานวิจยั ฉบับนีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ ีมีความสนใจในการสร้างตรา
สิ น ค้า เช่ น เดี ย วกัน กับ ผูว้ ิ จ ัย นับ เป็ นความปิ ติ อ ย่า งยิ งที ได้ท าํ งานวิ จ ัย ฉบับ นี ขึ นและหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ขออภัยไว้ ณ ทีนี
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