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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาโดยอิสระเร่ือง “ การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อประเภทของแหล่งขอ้มูลกบั
ระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงของคนกรุงเทพมหานคร ” มี
วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของคนกรุงเทพมหานครต่อแหล่งขอ้มูล
แต่ละประเภทจ าแนกตามอาชีพเจา้ของธุรกิจและพนกังานบริษทัเอกชนและเพื่อศึกษาความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่าง 
ประเทศท่ีมีช่ือเสียงของคนกรุงเทพมหานคร  

ในการศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มประชากรจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี 
สวมใส่นาฬิกาแบรนดเ์นมในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นผูท่ี้มีอาชีพเจา้ของธุรกิจและพนกังาน
บริษทัเอกชน  จ านวน 400 คน สุ่มตวัอยา่งโดยวธีิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage)  
ในการบรรยายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล อนัประกอบไปดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมดา้นการ 
รับรู้ท่ีมีต่อประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในการหาค่าคะแนนระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทกบั
ระดบัการตดัสินใจซ้ือและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้าร
วเิคราะห์ค่าสถิติ Pearson Correlation   
 ระดบัการรับรู้ 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อ
ประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเอง คือ จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองและมีระดบัการ
รับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ คือ จากงานจดัแสดงสินคา้และมีระดบัการรับรู้ต่อ
ประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิง คือ จากเพื่อนสนิท  
 ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการ ตดัสินใจซ้ือ 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อ 
ประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเองกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมี  



นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูล
ส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คือ ระดบัการรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูล
กลุ่มอา้งอิงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบั
การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ  
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัน้ีเป็นยคุของสังคมข่าวสาร การส่ือสารมีความส าคญัมากไม่วา่เราจะเป็นผูส่้ง

สารหรือผูรั้บสาร แหล่งขอ้มูลเปรียบเสมือนปัจจยัท่ี 5 ในการด ารงชีวติประจ าวนั นอกเหนือจาก
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค บางคนอาจเห็นวา่แหล่งขอ้มูลมีความส าคญั
มากกวา่ปัจจยั 4 บางปัจจยั เช่น ถา้เราไม่มีแหล่งขอ้มูลเราจะหาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัและ
ยารักษาโรคท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมไดอ้ยา่งล าบากเราสามารถหาไดจ้ากประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
ดงัน้ี   

1.1.1 ประสบการณ์ของตนเอง ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการท่ีเราไดก้ระท าหรือไดพ้บเจอ
เร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวติ   

1.1.2 ส่ือประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์คือ ใหท้ั้งข่าวสารความรู้ 
ความคิดและความบนัเทิงกบัผูอ่้านอยา่งกวา้งขวาง มีความคงทนถาวรและยงัท าหนา้ท่ีบนัทึกความ
เป็นไปในสังคมในช่วงเวลาหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถเห็นภาพ ความคิดเห็น บทความวจิารณ์ 
อยา่งหลากหลายเป็นความรู้ท่ีทนัสมยัและทนัเหตุการณ์ ป้ายโฆษณา คือ เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภค
โดยการมีรูปภาพเห็นไดง่้ายและมีอายกุารใชง้านนาน งานจดัแสดงสินคา้ คือ สามารถส่ือความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ อารมณ์ และเร่ืองราวข่าวสารโดยตรงไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค อินเตอร์เน็ต คือ เป็นส่ือท่ี
นิยมอยา่งกวา้งขวาง ใหท้ั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงท่ีสมจริงเป็นธรรมชาติ สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1.1.3 กลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแทนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมใดสังคมหน่ึงมี
ผลกระทบต่อทศันคติของบุคคลนั้น เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท ฯลฯ และยงัท าใหเ้ราทราบขอ้มูล
หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 

นอกจากน้ีประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ยงัเป็นส่ือท่ีอ านวยความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภค
ในยคุปัจจุบนัน้ีและยงัเป็นธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์ไม่วา่
เป็นผลิตภณัฑใ์ดก็ตาม ซ่ึงประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ น้ีเองท าเราใหท้ราบถึงรายละเอียดของตวั
ผลิตภณัฑท่ี์เราตอ้งการรับรู้ขอ้มูลและเร่ืองราวต่าง ๆ รวมถึงผลิตภณัฑน์าฬิกาขอ้มือนัน่เอง ซ่ึง
หลายคนอาจปฏิเสธไม่ไดว้า่ นาฬิกาขอ้มือเป็นส่วนหน่ึงของชีวติท่ีไม่อาจขาดได ้นอกจากนาฬิกายงั
เป็นเคร่ืองบอกเวลาแลว้ยงัเป็นเคร่ืองประดบัและของสะสมชนิดหน่ึง ซ่ึงสามารถใชไ้ดทุ้กโอกาส
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และมีมากกวา่ 1 เรือนได ้หากผูบ้ริโภคไดส้วมใส่นาฬิกาขอ้มือแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงแลว้จะเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมไดแ้ละแบรนด์นาฬิกาในปัจจุบนัมีมากกวา่ 280 แบรนด์เหตุผลน้ีจึงส่งผลใหต้ลาด
นาฬิกาในประเทศไทย กลายเป็นตลาดใหญ่ท่ีถูกจบัตามอง ตลาดนาฬิกาท่ีมีแบรนดใ์นประเทศไทย
จะเติบโตข้ึน 10% ในปีน้ี โดยมียอดของกลุ่มไฮเอนดถึ์ง 40% เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีราคาสูงมาก 
(หลกัหม่ืนถึงหลกัลา้น) ส่วนระดบักลาง 35% (5,000-40,000 บาท) และระดบัล่าง 25%  
(1,000-4,000 บาท) โดยในสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัน้ี นาฬิกาท่ียงัเติบโตไม่ใช่นาฬิการะดบัล่าง ๆ 
แต่เป็นนาฬิการะดบักลางถึงระดบัสูงซ่ึงจบักลุ่มเป้าหมายผูมี้ก าลงัซ้ือนัน่เอง   

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อ
ประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงของคน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทกบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ในการท่ีจะท าใหบ้ริษทั 
ผูผ้ลิตนาฬิกาขอ้มือ ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวางแผนกลยทุธ์การตลาดเร่ืองการเลือก
ประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อการเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือซ่ึง
จะส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายและส่วนครองตลาดเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของคนกรุงเทพมหานครต่อแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภท
จ าแนกตามอาชีพเจา้ของธุรกิจและพนกังานบริษทัเอกชน 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงของคนกรุงเทพมหานคร 

   
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีเนน้การวจิยัเชิงส ารวจ กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสวมใส่นาฬิกา 
แบรนดเ์นม สาเหตุท่ีเลือกศึกษานาฬิกาขอ้มือแบรนดเ์นมเพราะเป็นตลาดนาฬิกาขอ้มือท่ีเติบโตข้ึน
จากเดิมและนอกจากน้ียงัเป็นนาฬิกาขอ้มือท่ีผูบ้ริโภคสมยัใหม่ใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากสามารถ
เป็นเคร่ืองประดบัท่ีบอกถึงความทนัสมยัและรสนิยมของผูบ้ริโภคได ้สถานท่ีท าการศึกษา  
คือ หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอนและหา้งดิเอม็โพเร่ียม ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือนกนัยายน 2551 - ธนัวาคม 2551 รวม 4 เดือน วธีิการศึกษาท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ การสัมภาษณ์โดยการใชแ้บบสอบถาม    
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1.4 กรอบแนวความคิดของการศึกษา 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อประเภทของแหล่งขอ้มูลกบัระดบั
การตดัสินซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงของคนกรุงเทพมหานคร ” มีตวัแปรท่ีใชใ้นการ
วจิยัดงัน้ี 

ตวัแปรท่ีศึกษา การวจิยัน้ีจะใชต้วัแปรในการวจิยั  
1.4.1 ตวัแปรอิสระ คือ      
 1.4.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  
  อาชีพ  
  ก) เจา้ของธุรกิจ   

ข) พนกังานบริษทัเอกชน   
 1.4.1.2 ระดบัการรับรู้ต่อประเภทของแหล่งขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

 ก) ประสบการณ์ของตนเอง ไดแ้ก่ 
       การศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง  

 การท่ีเคยใชสิ้นคา้  
 ข) ส่ือประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่  

              โทรทศัน์  
 นิตยสาร  

              หนงัสือพิมพ ์  
 ป้ายโฆษณา   
 งานจดัแสดงสินคา้    
 อินเตอร์เน็ต 
 การจดักิจกรรมสนบัสนุน  
 การสาธิตสินคา้  

 ค) กลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่   
                  บิดา/มารดา 
     ญาติ/พี่นอ้ง 
                  สามี/ภรรยา/บุตร  
                                    เพื่อนสนิท  

1.4.2 ตวัแปรตาม คือ ระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา 
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กรอบแนวความคิด 
 
ภาพท่ี 1.1 : กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 

  ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูล 

ประสบการณ์ของตนเอง  
ส่ือประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่                                           
กลุ่มอา้งอิง           
          
       
 การสาธิตสินคา้  
กลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่   
      บิดา/มารดา 
       ญาติ/พี่นอ้ง 
       สามี/ภรรยา/บุตร  
       เพื่อนสนิท  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
อาชีพ 
 เจา้ของธุรกิจ  
 พนกังานบริษทัเอกชน  
  
 
 

 ระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
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1.5 สมมุติฐานของการศึกษา 
1.5.1 ประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีพนกังานบริษทัเอกชนรับรู้มากท่ีสุดคือ ส่ือประเภทต่าง ๆ  
1.5.2 ระดบัการรับรู้ของเจา้ของธุรกิจต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทมีความ  

สัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
 1.5.3 ระดบัการรับรู้ของพนกังานบริษทัเอกชนต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภท  
มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 

  
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

ท าใหเ้ราทราบถึงระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์าฬิกาขอ้มือสามารถน าไป
วางแผนกลยทุธ์ดา้นการตลาดในเร่ืองการเลือกประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อการเขา้ถึงตวั
ผูบ้ริโภคเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายและส่วนครองตลาดใน
ท่ีสุด 
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บทที ่2 
 

ทฤษฎ ีแนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษา แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

วจิยัดงัน้ี 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเก่ียวพนัต่อสินคา้ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีประเภทของแหล่งขอ้มูลกบัการตดัสินใจซ้ือ  
2.3 แนวคิดการรับรู้ความเส่ียงกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความเกีย่วพนัต่อสินค้า 
 ความเก่ียวพนั ( Involvement) เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคส่งผลใหแ้ต่ละคนมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ เช่น การคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ก่อนการตดัสินใจ จ านวนตราสินคา้ท่ีพิจารณาระยะเวลาในการประเมินแต่ละตรา
สินคา้เป็นทางเลือกและเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามและเวลาในการพิจารณาทางเลือกถึงแมว้า่
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกนัก็อาจมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัได ้เพราะมีความ
เก่ียวพนักบัสินคา้ต่างกนั 
 Solomon (1996) ความเก่ียวพนั หมายถึง ระดบัท่ีแต่ละบุคคลรับรู้ถึงความส าคญัและความ
สนใจท่ีถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าในสถานการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ บุคคล สินคา้และสถานการณ์ เม่ือรวม 
ตวักนัจะกระตุน้ ผูบ้ริโภคใหเ้ขา้สู่กระบวนการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ภายในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง เม่ือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจจะท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง บุคคลนั้นก็
จะถูกกระตุน้ใหส้นใจและประมวลขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น เพื่อบรรลุความตอ้งการของ
ตนเอง  
 Engel และ Blacknell (1982) ไดใ้หค้วามหมายของความเก่ียวพนัวา่เป็นการสะทอ้นถึง
ระดบัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าจุดประสงคแ์ละแนวคิดท่ีมี
ต่อตนเอง  
 ดงันั้นสรุปไดว้า่  ความเก่ียวพนักบัสินคา้คือ การท่ีผูบ้ริโภคมองวา่สินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือนั้นมี
ความส าคญัส าหรับตนเองมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัคุณค่า วตัถุประสงคแ์ละ
แนวคิดท่ีมีต่อตนเอง หากสินคา้ดงักล่าวมีความส าคญัส าหรับตนเองมาก ผูบ้ริโภคก็จะถูกกระตุน้ให้
เขา้สู่กระบวนการคน้หาและประมวลขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
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แนวความคิดเก่ียวกบัความเก่ียวพนัสูงและต ่า 
 Assael (1998) ความเก่ียวพนัสูงคือ การท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสินคา้ชนิดหน่ึงสูง 
เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัอีโก ้ภาพลกัษณ์และความเส่ียง ดงันั้นในภาวะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ท่ีมีความส าคญัก่อนจึงหาขอ้มูลใหเ้พียงพอก่อนการตดัสินใจ ในขณะท่ีความเก่ียวพนัต ่า 
คือ การท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสินคา้ชนิดหน่ึงต ่า เน่ืองจากการซ้ือสินคา้ชนิดนั้นมีความเส่ียง
นอ้ย ดงันั้นในภาวะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีความส าคญันอ้ย จึงไม่จ าเป็นตอ้ง
คน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจมากนกั  
 Vaugh (1980) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัระดบัความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภควา่ เป็นความสนใจ
อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีระดบัความเก่ียวพนัสูงถา้สินคา้
หรือบริการนั้นมีความเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัตน้ทุน อีโก ้คุณค่าของสังคม หรือความแปลกใหม่ 
นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัรับรู้ถึงความเส่ียงจาการซ้ือสินคา้ จึงใหค้วามสนใจกบัการตดัสินใจและ
ความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัต ่า
จะใหค้วามสนใจและหาขอ้มูลนอ้ยเพราะมีความเส่ียงต ่า 
 Well และ Prensky (1996) กล่าววา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเก่ียวพนัสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ปัจจยัหลกั ปัจจยัแรกคือ พื้นฐานของผูบ้ริโภค เช่น วฒันธรรม ลกัษณะประชากร 
บุคลิกภาพ วถีิชีวติและลกัษณะทางจิตวทิยา เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีพื้นฐานแตกต่างกนั การซ้ือสินคา้
ประเภทเดียวกนัส าหรับบุคคลหน่ึงอาจเป็นการซ้ือท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัต ่า ในขณะท่ีอีกบุคคล
หน่ึงอาจเป็นการซ้ือท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูง ปัจจยัท่ีสองลกัษณะของสินคา้ เช่น คุณสมบติั ราคา 
ความเส่ียงท่ีเกิดการจากซ้ือสินคา้หรือการใชสิ้นคา้ ผูบ้ริโภคจะมีระดบัความเก่ียวพนัต่อสินคา้แต่ละ
ชนิดแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีสาม ผลของสถานการณ์ เช่น ความคุน้เคยในการซ้ือ โอกาสท่ีใชแ้ละ
สถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการหลายอยา่งเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั กล่าวคือ ผูบ้ริโภคคนเดียว
อาจจะมีระดบัความเก่ียวพนัต่อสินคา้ชนิดเดียวกนัแตกต่างกนัตามสถานการณ์หรือโอกาส  
 ในขณะท่ี Mowen และ Minor (1998) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเก่ียวพนั
ออกเป็น 4 ปัจจยั ปัจจยัแรกประเภทของสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณา ความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภคมกัสูงข้ึน
เม่ือสินคา้หรือบริการท่ีก าลงัพิจารณาอยูมี่ราคาสูง มีความเส่ียงในการซ้ือและเป็นท่ีสังเกตไดใ้น
สังคม ปัจจยัท่ีสองคือ ลกัษณะของการส่ือสาร การส่ือสารสามารถท าใหเ้กิดการเก่ียวพนัไดโ้ดย
กระตุน้อารมณ์ของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจ ปัจจยัท่ีสามคือ ลกัษณะของสถานการณ์ 
สถานการณ์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความเก่ียวพนั เช่น การซ้ือของใหบุ้คคลส าคญัจะท าระดบั
ความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภคสูงข้ึน และปัจจยัสุดทา้ยคือ บุคลิกภาพของผูบ้ริโภค โดยปกติแลว้
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ผูบ้ริโภคจะมีบุคลิกภาพแตกต่างกนั ดงันั้น แต่ละบุคคลจะมีวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ถึงจะเผชิญ
สถานการณ์กบัลกัษณะการส่ือสารท่ีเหมือนกนัก็ตาม 
 
ประเภทของความเก่ียวพนั 
 Hoyer และ Maclnnis (2001) ไดแ้บ่งประเภทความเก่ียวพนัทางความรู้สึกเป็น 4 ประเภท 
คือ 
 1. ความเก่ียวพนัทางความคิด การท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกบักระบวนการทางความคิด
และประมวลขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการ เช่น ผูท่ี้สนใจสินคา้ประเภทรถยนตก์็จะใหค้วามสนใจ
เรียนรู้รถยนตรุ่์นใหม่ ๆ 
 2. ความเก่ียวพนัดา้นอารมณ์ เป็นความเก่ียวพนัท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามทาง
อารมณ์และความรู้สึกท่ีน าเสนอหรือกิจกรรม เช่น ผูช้มภาพยนตร์เศร้าแลว้ร้องไห ้แสดงวา่เกิด
ความเก่ียวพนัทางดา้นความรู้สึก 
 3. ความเก่ียวพนัแบบยัง่ยนื จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคแสดงความสนใจต่อส่ิงท่ีน าเสนอหรือ
กิจกรรมเป็นระยะเวลานานต่อเน่ือง เช่น ผูส้นใจกีฬาบอล ก็จะติดตามดูการแข่งขนั ซ้ือหนงัสือกีฬา
และติดตามข่าวสารกีฬาฟุตบอลอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ความเก่ียวพนัเฉพาะสถานการณ์ ผูบ้ริโภคจะแสดงความสนใจต่อส่ิงท่ีน าเสนอหรือ
กิจกรรมเพียงชัว่คราวเท่านั้น เช่น เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือรถคนัใหม่จะท าการศึกษาหาขอ้มูล
เก่ียวกบัรถยนตด์ว้ยการซ้ือนิตยสารเก่ียวกบัรถยนต ์สนใจโฆษณาทางทีว ีหรือหนงัสือพิมพ ์หรือ
สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญแต่หลงัจากท่ีซ้ือรถยนตแ์ลว้ก็จะเลิกคน้ควา้และสนใจขอ้มูลทนัที ดงันั้น
ผูบ้ริโภคคนน้ีจึงมีความเก่ียวพนัต่อสอนคา้ประเภทรถยนตช์ัว่คราว  
  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความเก่ียวพนั 
 เน่ืองจากความเก่ียวพนัมีบทบาทส าคญัต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงันั้นแนวคิดเร่ืองการ
เก่ียวพนัจึงไดรั้บความสนใจจากนกัวชิาการและผูป้ฏิบติังาน Cone & Belding (FCB) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดน้ าเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการแบ่งประเภทของสินคา้ออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 1. สินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนักบัผูบ้ริโภคสูงและผูบ้ริโภคใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือ   
(High Involvement/Thinking) สินคา้กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ รถยนต ์บา้น เฟอร์นิเจอร์และสินคา้ประเภทใหม่ 
ๆ เป็นตน้ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีตอ้งการขอ้มูลจ านวนมากในการตดัสินใจ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัประโยชน์และลกัษณะเด่นของสินคา้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะมีผลต่อความคิดและน าไปสู่การ
ซ้ือในท่ีสุด กลุ่มน้ีตอ้งเนน้ท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดสินคา้เป็นหลกั 
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 2. สินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนักบัผูบ้ริโภคสูงและผูบ้ริโภคใชค้วามรู้สึกในการตดัสินใจซ้ือ 
(High Involvement/Feeling) สินคา้กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง เคร่ืองแต่งกายตาม
กระแสนิยม เป็นตน้ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกมากกวา่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้ เพราะส่ิงท่ีสนใจนั้นเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นจิตใจ ซ่ึงหลงัจากท่ีเรียนรู้ขอ้มูลแลว้ก็จะเกิด
พฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีกลุ่มน้ีตอ้งเนน้ท่ีการจูงใจทางอารมณ์โดยใชส่ิ้งดึงดูด เช่น ภาพ สีเสียง
มากกวา่การใหข้อ้มูลข่าวสาร 
 3. สินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนักบัผูบ้ริโภคต ่าและผูบ้ริโภคใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือ 
(Low Involvement/Thinking) สินคา้กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ อาหารและเคร่ืองใชภ้ายในบา้น เป็นตน้ ผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีมีแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้ในลกัษณะท่ีเป็นนิสัยเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ตอ้ง
ท าการศึกษาหาขอ้มูลใหม่ ก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ ตราบใดท่ีผูบ้ริโภคยงัรู้สึกพอใจกบั
สินคา้ก็จะเกิดทศันคติท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีตอ้งเนน้ท่ีการกระตุน้เพื่อใหเ้กิดการระลึกถึง
ตราสินคา้ 
 4. สินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนักบัผูบ้ริโภคต ่าและผูบ้ริโภคใชค้วามรู้สึกในการตดัสินใจซ้ือ 
(Low Involvement/Feeling) สินคา้กลุ่มน้ีเป็นสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองรสนิยมส่วนตวั ไดแ้ก่ 
บุหร่ี สุราและลูกอม เป็นตน้ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะไม่ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือเพราะจะเกิด
พฤติกรรมการซ้ือก่อน แลว้จึงพฒันาเป็นความรู้สึกและทศันคติโดยการเรียนรู้ภายหลงั ผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีตอ้งเนน้ท่ีการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎปีระเภทของแหล่งข้อมูลกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 สมพฒัน์ คงส าราญ ( 2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการแสวงหาขอ้มูล  ผูบ้ริโภค
สามารถหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ บางคนก็หาจากแหล่งขอ้มูลเพียงแหล่งเดียวแต่บางคนก็หา
ขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งเสียก่อนจึงสามารถไดข้อ้สรุปส าหรับการตดัสินใจซ้ือได ้ซ่ึงปรากฏวา่ 
ผูบ้ริโภคทุกประเภทมีการใชแ้หล่งขอ้มูลในการรับรู้ดว้ยกนั 3 แหล่งคือ  
 1. ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal Experience) ประสบการณ์ส่วนบุคคลคือ ความ
เป็นมาของผูบ้ริโภคท่ีบุคคลเคยเขา้ไปเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการมีปัญหาเก่ียวกบัสินคา้นั้นมาก่อน  
ความส าเร็จในการไดข้อ้มูลท าการเปรียบเทียบทางเลือกไดค้น้พบทางออกของปัญหาและการไดรั้บ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวจากการตดัสินใจ ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากตลาดไม่วา่จะ
ไดม้าในสภาพท่ีรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตามจะถูกเก็บไวใ้นความคิดและน าออกมาใชเ้ม่ือผูบ้ริโภค
ตอ้งการ เราจึงเรียกประสบการณ์ส่วนบุคคลวา่เป็นแหล่งขอ้มูลภายใน  
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(Internal Source of Information) ซ่ึงตรงขา้มกบัแหล่งขอ้มูลทั้งสองท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้มูล
ภายนอก (External Source of Information) 
 2. แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference Group Sources) แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มอา้งอิง 
จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้าจากการติดต่อในสังคมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคนอ่ืน ๆ ซ่ึงการติดต่อน้ีอาจ
อยูใ่นรูปของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ในท่ีท างาน ในการท าโครงการของชุมชน หน่วยงาน
ของรัฐ และกลุ่มบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ ความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ จะมีบทบาทส าคญัต่อกิจกรรมการ
แสวงหาขอ้มูลของผูบ้ริโภคเราสามารถแบ่งอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงไดด้งัน้ีคือ 1) อิทธิพลของ
ครอบครัวและ 2) อิทธิพลผูน้ าทางความคิดคือ อิทธิพลของครอบครัวจะเกิดข้ึนไดบ้่อย ๆ และมี
ความส าคญัดว้ยตราสินคา้ท่ีซ้ือมกัจะเป็นตราสินคา้ท่ีเคยเห็นจากญาติพี่นอ้ง ผูน้ าทางความคิดจะมี
บทบาทส าคญัมาก ส าหรับการซ้ือสินคา้จ าพวก เช่น ยา เคร่ืองใชภ้ายในบา้น ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบั
ช่องปาก เส้ือผา้  ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ทรงผม  แต่งหนา้และภาพยนตร์ เป็นตน้ ผูน้ าทาง
ความคิดไม่ไดมี้อิทธิพลไปทั้งหมด ผูน้ าทางความคิดส าหรับส าหรับสินคา้ประเภทหน่ึงจะแตกต่าง
จากสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น คนหน่ึงอาจเป็นผูน้ าทางความคิดส าหรับผงซกัฟอก 
ในขณะท่ีดารายอดนิยมอาจเป็นผูน้ าแฟชัน่เส้ือผา้ เป็นตน้  
 3. แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นธุรกิจ (Business Sources) แหล่งขอ้ท่ีเป็นแหล่งธุรกิจท่ีผูบ้ริโภค
สามารถไดรั้บประโยชน์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) ส่ือวงกวา้ง 2) พนกังานขาย 3) การไป
เยอืนร้านคา้ปลีก โดยตวัโฆษณา ซ่ึงเป็นส่ือวงกวา้งจะใหข้อ้มูลหลากหลายแก่ผูบ้ริโภคได ้เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ ราคา การลดราคา คุณลกัษณะของสินคา้ ท าเลร้านคา้และช่ือของร้าน เป็น
ตน้ ผูบ้ริโภคใชโ้ฆษณาเพื่อเพิ่มความประทบัใจท่ีไดรั้บจากร้านคา้โดยรวมแลว้เปรียบเทียบระหวา่ง
ตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการขายโดยใชบุ้คคล (พนกังานขาย) จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใชน้อ้ยมาก
ส าหรับผูบ้ริโภค เพราะการขายสินคา้โดยตวับุคคลมกัจะน าสินคา้ไปขายตามบา้นใหผู้บ้ริโภค  
ตวัอยา่งสินคา้ท่ีใชข้ายตามบา้น คือ ประกนัภยั เคร่ืองส าอาง ไมก้วาด เคร่ืองตดัตน้ไมแ้ละหนงัสือ 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงพนกังานขายท่ีอยูต่ามร้านคา้ต่าง ๆ ดว้ย ส าหรับร้านคา้ปลีกเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีดีมากส าหรับผูบ้ริโภค แมว้า่จะล าบากในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากร้านคา้มากกวา่การได้
จากส่ือวงกวา้งก็ตาม เหตุผลก็คือ ร้านคา้จะมีขอ้มูลใหผู้บ้ริโภคมากมายจนท าใหเ้กิดความสับสนได้ 
ขอ้มูลท่ีร้านคา้มีใหผู้บ้ริโภคซ่ึงไม่อาจหาไดจ้ากโฆษณาคือ ทศันคติของพนกังานในร้าน  การ
เปรียบเทียบโดยตรงของสินคา้ ขอ้มูลการใหบ้ริการ การสาธิตสินคา้  รวมทั้งรูปแบบและเง่ือนไข
ของการขาย เป็นตน้  
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ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัมีดว้ยกนั 6 ประการ คือ 
 1. ประเภทของผลิตภณัฑ์ (Type of Product) สินคา้ชนิดหน่ึงอาจยอมรับแหล่งขอ้มูลหน่ึง
มากกวา่อีกแหล่งหน่ึงก็ได ้เช่น ผูบ้ริโภคจะเช่ือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดต่อกบับุคคลมากกวา่จากส่ือวง
กวา้งส าหรับสินคา้พวกคงทน เป็นตน้ ส าหรับการสินคา้พวกสะดวกซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจมีการแสวงหา
ขอ้มูลเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีการหาขอ้มูลเลยก็ได้ 
 2. อายขุองผลิตภณัฑ์ (Product Life) ผลิตภณัฑท่ี์ยิง่มีอายใุนการตลาดมากข้ึนใดยิง่มี
แนวโนม้มากท่ีผูบ้ริโภคจะใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกลุ่มอา้งอิงมากยิง่ข้ึนไปดว้ยส าหรับ
การพิจารณาผลิตภณัฑใ์หม่แลว้ ผูบ้ริโภคจะอาศยัขอ้มูลจากส่ือวงกวา้งและผูน้ าทางความคิดเป็น
อยา่งมาก ดงันั้น ผูน้ าทางความคิดมกัเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัส าหรับผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ล่าสุดท่ีออก 
มาใหม่ 
 3. ความมัน่ใจท่ีมีต่อแหล่งขอ้มูล (Confidence in the Source) ผูบ้ริโภคจะมีความมัน่ใจต่อ
แหล่งขอ้มูล เม่ือผูบ้ริโภคเช่ือวา่จะไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งนั้น ถา้ผูบ้ริโภคไดรั้บผลดีจากการใชสิ้นคา้
ท่ีถูกแนะน าโดยแหล่งขอ้มูลหน่ึงในอดีต จะท าใหผู้บ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะใชแ้หล่งขอ้มูลนั้นอีก  
นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัมีการพฒันาความมัน่ใจท่ีมีต่อธุรกิจหากส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บตรงกบัส่ิงท่ี
ธุรกิจโฆษณาไว ้
 4. การเป็นประโยชน์ของขอ้มูล (Usefulness of the Information) ผูบ้ริโภคมกัใชแ้หล่ง 
ขอ้มูลใดก็ตามท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น 
ผูบ้ริโภคจะใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินมากกวา่ส าหรับการติดตามเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน
หรือข่าวสารการขายสินคา้ในทอ้งถ่ิน 
 5. ประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน (Previous Experience) คือขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่ีผูบ้ริโภคเคย
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือเหตุการณ์นั้นมาก่อนไม่วา่จะเป็นของการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในอดีตจะเป็นท่ี
พอใจหรือไม่พอใจจะน ามาเป็นขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจซ้ือปัจจุบนัและอนาคตได้ ตวัอยา่งเช่น 
การใชเ้คร่ืองไฟฟ้าตราหน่ึงแลว้พอใจมาก เม่ือตอ้งการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนอีกก็อาจจะท าใหผู้บ้ริโภค
สนใจท่ีจะซ้ือสินคา้ตราเดิมท่ีเคยใช้ เป็นตน้ 
 ขนาดของการแสวงหาขอ้มูล (Degree of Information Search) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชค้วามพยายามหรือความจ าเป็นท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลส าหรับช่วยในการตดัสินใจจะมีมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ หลายประการคือ 
 1. ประสบการณ์และขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่คือ ปัญหานั้นเคยตดัสินใจมาก่อน หากเป็นเร่ืองท่ีเคย
ตดัสินใจมาก่อนแลว้นั้น การคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมก็อาจไม่จ  าเป็นก็ได้ 
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 2. ลกัษณะของการตดัสินใจเป็นการตดัสินใจท่ีมกัจะตอ้งท าเป็นกิจวตัร หรือวา่นาน ๆ คร้ัง 
ซ่ึงถา้การกระท านั้นกระท าสม ่าเสมอ การคน้หาขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับช่วยตดัสินใจก็นอ้ยและถา้เป็น
เร่ืองท่ีไม่ค่อยพบบ่อย ๆ จ าเป็นตอ้งคน้หาเสียก่อน นอกจากนั้นลกัษณะของการตดัสินใจมีความ
ซบัซอ้นมากนอ้ยเพียงใด ถา้เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นก็จ  าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูลมากข้ึน 
 3. ลกัษณะความส าคญัของปัญหาท่ีตดัสินใจ ถา้ปัญหาใดยิง่มีความส าคญัมาก ก็ยิง่จ  าเป็น
มากท่ีจะตอ้งคน้หาขอ้มูลมากตามไปดว้ย แต่บางคร้ังถา้เป็นเร่ืองส าคญัมากผูบ้ริโภคอาจจะหนัไป
ใหค้วามสนใจกบัตราสินคา้หรือร้านคา้หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีช่วยใหม้ัน่ใจส าหรับการตดัสินใจปัญหา
ดงักล่าวแทน 
 4. ประเภทของสินคา้ท่ีท าการตดัสินใจ ถา้เป็นสินคา้ท่ีมีคงทน (Durable Goods) หรือราคา
แพงก็จ  าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูลมากกวา่สินคา้พวกสะดวกซ้ือ หรือสินคา้ท่ีมีราคาถูก 
 5. ลกัษณะของผูต้ดัสินใจ ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อขนาดของการ
คน้หาขอ้มูล เช่น เป็นคนท่ีชอบ หรือสนุกต่อการเดินส ารวจสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือหรือเป็นคนท่ี
เปิดรับความคิดของคนอ่ืนไดง่้าย หรือเป็นคนท่ีความเช่ือมัน่ในตนเอง ลกัษณะของบุคคลเช่นน้ี 
ค่อนขา้งจะน าไปสู่การคน้หาขอ้มูลมากยงัพบในหมู่ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูง ผูมี้รายไดสู้ง ผูท่ี้อยู่
ในชั้นทางสังคมท่ีค่อนขา้งสูง ผูบ้ริโภคท่ีเป็นหนุ่มสาวและครอบครัวท่ียงัไม่มีบุตร และในกรณีท่ี
เป็นการตดัสินใจซ้ือระหวา่งสามีและภรรยาจะพบวา่มีมากข้ึนดว้ย 
 การก าหนดความชอบส าหรับทางเลือกของปัญหา/ความตอ้งการ (Establish Consumer 
Preferences) การก าหนดความชอบส าหรับทางเลือกของปัญหาเป็นขั้นของการวเิคราะห์เพื่อ
ประเมินทางเลือกต่าง ๆ ท่ีจะท าใหส้ามารถก าหนดความชอบท่ีมีต่อทางเลือกในทางใดทางหน่ึง
โดยเฉพาะได ้ขั้นตอนน้ีถือวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีจะ
ไดรั้บจากกระบวนการการซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจเขา้สู่ตลาดโดยไม่มีความตอ้งการเฉพาะมาก่อนหรือการ
ท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดส้นใจท่ีจะแสวงหาขอ้มูลใหเ้พียงพอส าหรับการตดัสินใจก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตาม
ผูบ้ริโภคก็ไม่สามารถท่ีจะหนีไปจากขอ้สรุปท่ีตอ้งกระท าการตดัสินใจคือ การก าหนดความ 
ชอบส าหรับทางเลือก (สินคา้) ใดทางเลือกหน่ึง การก าหนดความชอบส าหรับทางเลือกใด ๆ จะ
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคคาดวา่จะซ้ือ ประเภทของร้านคา้และวธีิการท่ีใชส้ าหรับการซ้ือ  
 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภค
พร้อมจะกระท าการตดัสินใจส าหรับทางเลือกท่ีไดก้  าหนดไวแ้ลว้จากทางเลือกอ่ืน ๆ โดยทางเลือกท่ี
จะกระท าถือวา่เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับการแกไ้ขปัญหานั้น ดงันั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขั้นน้ีคือ 
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ความตั้งใจท่ีจะกระท าการซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึงหรือ ตราใดตราหน่ึง ความตั้งใจวา่จะซ้ือน้ีจ าเป็น
จะตอ้งก่อใหเ้กิดการซ้ือเสมอไป  เพราะยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจวา่จะซ้ือดี
หรือไม่    รวมทั้งสภาพความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึน
หรือไม่จึงข้ึนอยูก่บั 
 1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็
ตามท่ีดีท่ีสุดท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีเกิดจากการซ้ือจริง
เท่านั้น    การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อตวัสินคา้อยา่งเดียวหากแต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บ จากการซ้ือสินคา้นั้นดว้ย   ดงันั้นการตั้งใจซ้ือจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่การซ้ือจริงโดย
การพิจารณาขอ้ดีของตราสินคา้ คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมดของสินคา้ เพื่อเปรียบเทียบกนั
และสรุปเป็นทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 
 2. สถานการณ์ในขณะท่ีตดัสินใจ (Situational Influences) สถานการณ์คือ ปัจจยัทั้งหลาย
โดยเฉพาะทางเลือกในแง่เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดจากการสังเกตไม่ไดเ้กิดจากความรู้ของบุคคล แต่
เกิดจากตวักระตุน้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั การเลือกสินคา้ตราสินคา้เป็นช่วง
ของการพิจารณาสถานการณ์ในการตดัสินใจซ้ือ เช่น จะซ้ือเน้ือผกัดี เป็นตน้ สถานการณ์ท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือมีอยู ่5 ประการ คือ 
   2.1 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ท าเลท่ีตั้ง การตกแต่งภายใน กล่ินเสียงและ
การจดัร้าน 
  2.2 ลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การซ้ือประกอบ กบัส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคม 
  2.3 เง่ือนไขการซ้ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเวลา เช่น ซ้ือคร้ังสุดทา้ยเม่ือไร ซ้ือในช่วงเวลา
อะไร เวลาเลิกงาน หรือสุดสัปดาห์ 
  2.4 การจงใจไปเดินซ้ือเป็นความตั้งใจและตอ้งการซ้ือ 
  2.5 ข้ึนอยูก่บัสภาพของอารมณ์ เงินสดท่ีมี สภาพความพร้อมทางร่างกาย เช่น  
สบายดีหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
 3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (Decision Time) ปัจจยัอีกตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ก็คือ เร่ืองของเวลาท่ีจะใชไ้ปส าหรับการตดัสินใจเป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีตอ้งตดัสินใจ  การเลือกซ้ือสินคา้
อาจใชเ้วลาเป็นปีหรือตดัสินใจเลือกซ้ืออยา่งฉบัพลนัก็ได ้ปกติระยะเวลาท่ีใชจ้ะพิจารณาปัจจยั
เช่นเดียวกบัการแสวงหาขอ้มูล 
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การประเมินผลหลงัการซ้ือ (Post Purchase Assessment) 
 เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะประเมินผลการตดัสินใจท่ีไดว้า่การตดัสินใจนั้นมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ีพอใจหรือไม่ อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจคร้ังต่อไปในอนาคต   ฉะนั้นกระบวนการการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึงไม่ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือมีการกระท าการซ้ือ ส่ิงส าคญัอนัหน่ึงของขั้นตอนน้ีคือ 
สภาวะความกงัวลหลงัการซ้ือ ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีวา่ความกงัวลหลงัการซ้ือไดอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
หลงัการซ้ือ โดยทฤษฎีน้ีมีความคิดเห็นวา่ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัความจ าเป็นในการรวบรวมขอ้มูล
และการประมวลผลท่ีเก่ียวกบัทางเลือกต่าง ๆ  อนัน าไปสู่การยอมรับทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
ความกงัวลดงักล่าวเป็นความรู้สึกไม่สบายทางจิตใจท่ีผูบ้ริโภคพยายามจะบรรเทา ถา้ประสบการณ์
ของผูบ้ริโภคท่ีมีเก่ียวกบัสินคา้เป็นท่ีพอใจ การลดความกงัวลหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคก็ควรน าไปสู่
ความชอบในตราสินคา้ดงักล่าวของสินคา้ และน าไปสู่การเพิ่มความเป็นไปไดใ้นการกลบัมาซ้ือซ ้ า
อีกของผูบ้ริโภค 
 ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความกงัวลหลงัการซ้ือจะเกิดข้ึนภายในเง่ือนไข 3 ประการคือ 1) ภายหลงั
การตดัสินใจท่ีส าคญัหรือยาก 2) ภายหลงัจากการถูกบงัคบัใหพ้ดูหรือท าในส่ิงตรงกนัขา้มกบั
ทศันคติ ความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีมีอยู่ 3) ภายหลงัจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัท่ีมีอยู่  
 วธีิการท่ีผูบ้ริโภคจดัการเก่ียวกบัความกงัวลหลงัการซ้ือ อาจท าใหผู้จ้ดัการฝ่ายการตลาดได้
รู้ถึงการลดความกงัวลและเพิ่มความเป็นไปได ้ในการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคในตราสินคา้ดงักล่าวได้
ในภายหลงัไดใ้นภายหลงั ผูบ้ริโภคอาจแสวงหาการบรรเทาความกงัวลไดห้ลายทาง เช่น 
 1. ผูบ้ริโภคอาจคน้หาขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของเขา  
 2. ผูบ้ริโภคอาจพยายามท าใหเ้ขามัน่ใจวา่การตดัสินใจของเขาถูกตอ้งดีแล้ว โดยการบอก
คนอ่ืนวา่การตดัสินใจดงักล่าวคุม้ค่าแลว้ 
 3. ผูบ้ริโภคอาจพยายามหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัความคิดของเขา 
 4. ผูบ้ริโภคอาจแกไ้ขปัญหาความกงัวลโดยการซ้ือตราสินคา้ใหม่ในการซ้ือคร้ังต่อไป  
 5. ผูบ้ริโภคอาจพยายามลืมความกงัวลดงักล่าวจนหมดความกงัวลไปเอง 
 นกัการตลาดจึงไดพ้ยายามท าโฆษณาเฉพาะข้ึนมา เพื่อขจดัความกงัวลหลงัการซ้ือดงักล่าว
ของผูบ้ริโภค โดยโฆษณานั้นจะสนบัสนุนคุณสมบติัท่ีดีของตราสินคา้ดงักล่าว การใหค้  าแนะน า
วธีิการใชท่ี้เพียงพอ การรับประกนัสินคา้  และการใหบ้ริการหลงัการซ้ือจะเป็นส่ิงท่ีช่วยลดความ
กงัวลหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้  
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 2.3 แนวคิดการรับรู้ความเส่ียงกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 Philip Kotler (1994) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การรับรู้ความเส่ียงคือความสามารถในการ
ประเมินค่าความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงความสามารถ
แตกต่างกนัท าใหผู้บ้ริโภคมีผลกระทบท าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกนัไป 
 
ความส าคญัของการรับรู้ความเส่ียง 
 ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคก็คือ ระดบัของความเส่ียง
ในการซ้ือสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได ้ความเส่ียงคือความไม่แน่นอนจากปัจจยัท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ ซ่ึงมีผลท าใหก้ารใชป้ระโยชน์จากสินคา้นั้นไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั
ไว ้ผูบ้ริโภคจะสามารถป้องกนัความเส่ียงโดยอาศยัประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติังานของสินคา้
ช้ินนั้นมาท าการช่วยในการวเิคราะห์ค่าของสินคา้ แต่เน่ืองจากในความเป็นจริงผูบ้ริโภคมกัมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบติังานของสินคา้นอ้ยมากหรืออาจมีเลยก็ไดน้อกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจ
ขาดความสามารถท่ีจะท าการตดัสินใจใหถู้กตอ้งเหมาะสม หรืออาจมีสถานการณ์บีบบงัคบัให้
ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจทนัที ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งประสบกบัความเส่ียงในการซ้ือ
สินคา้ หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงของการบริโภคสินคา้แต่ละชนิดก็จะท าใหผู้บ้ริโภคมี
ตวัเลือกในการบริโภคนอ้ยลง แต่หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงต ่าก็จะท าใหผู้บ้ริโภคมีตวัเลือก
ในการเลือกซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงการใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของประเภทสินคา้
เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดจะท าใหส้ามารถหากลยทุธ์การตลาด ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์
วธีิการขายท่ีมีประสิทธิภาพได ้  
 
ประเภทของการรับรู้ความเส่ียง 
 Arjun (2000) ไดอ้ธิบายวา่ สินคา้ท่ีมีความส าคญักบัผูบ้ริโภคมาก ๆ จะท าใหผู้บ้ริโภครับรู้
ถึงความเส่ียงจากการซ้ือสินคา้ ซ่ึงการรับรู้ถึงความเส่ียงก็จะน าไปสู่การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 
ความเส่ียงสามารถแยกออกเป็น 5 ประเภท   
 1. ความเส่ียงทางสังคม (Social Risk) เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของคน
ในกลุ่ม 
 2. ความเส่ียงทางจิตใจ (Psychological Risk) เกิดจากสินคา้ท่ีซ้ืออาจไม่สะทอ้นถึง
บุคลิกภาพของตนเอง 
 3. ความเส่ียงทางกายภาพ (Physical Risk) เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัร่างกายของ
ผูบ้ริโภค เช่น แพเ้คร่ืองส าอางท่ีซ้ือ เป็นตน้ 
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 4. ความเส่ียงทางบทบาทหนา้ท่ีของสินคา้ (Performance Risk) เกิดจากสินคา้ท่ีซ้ือมาใช้
ไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้
 5. ความเส่ียงทางการเงิน ( Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ราคาแพง
ในขณะท่ีมีทางเลือกอ่ืนท่ีราคาถูกกวา่ 
 ผูบ้ริโภคแต่ละรายจะมีความสามารถในการรับรู้ความเส่ียงแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์ การใหค้วามส าคญัของผูบ้ริโภคและการรับรู้ความเส่ียงเหล่าน้ีจะส่งผลไปยงั
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละราย 
 
ส่ิงแวดลอ้มและการรับรู้ความเส่ียง 
 Gary Armstrong (2001) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการรับรู้ความเส่ียงวา่ 
นอกจากบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัยของผูบ้ริโภคแลว้ ส่ิงแวดลอ้มก็เป็นส่ิงท่ีมีผลท าใหผู้บ้ริโภครับรู้
ความเส่ียงไดม้ากข้ึนหรือนอ้ยลง ไม่วา่จะเป็นสถานการณ์หรือตวับุคคล สถานการณ์จะมีผลต่อการ
รับรู้ความเส่ียงเป็นอยา่งมาก การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมีประสบการณ์มากก็จะมีความเส่ียงต ่ากวา่
การไปซ้ือสินคา้ท่ีไม่มีความรู้หรือประสบการณ์อะไรเลย เช่น ในการซ้ือคอมพิวเตอร์ ถา้ผูอ่ื้นไม่เคย
ใชค้อมพิวเตอร์เลยอาจจะทราบแค่วา่ราคาอนัไหนถูกกวา่ แต่ไม่ทราบขอ้ดีขอ้เสีย ความสามารถใน
การแตกต่างกนัเท่าใด เป็นตน้ ถา้หากเป็นสถานการณ์ท่ีมีเวลาในการตดัสินใจนอ้ยจะมีความเส่ียง
สูง เช่น จะซ้ือของเพื่อไปเท่ียวในวนัพรุ่งน้ี หรือมีเวลาก่อนข้ึนเคร่ืองบินคร่ึงชัว่โมง ท าใหต้อ้งซ้ือ
ของแพงกวา่ท่ีควรจะเป็น เป็นตน้ นอกจากน้ี ภาพพจน์ของร้านคา้และประเภทของสินคา้ก็มี
ผลกระทบต่อการรับรู้ความเส่ียงได้  
 
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงไม่ไดค้งท่ีในระหวา่งกระบวนการตดัสินใจ จะมีข้ึนลงบา้งเพราะ
เม่ือผูบ้ริโภคยงัไม่มีขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท าใหมี้ระดบัความเส่ียงท่ีสูง ผูบ้ริโภคอาจยงัไม่
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ จึงตอ้งท าใหผู้บ้ริโภคหาทางลดความเส่ียงลง โดยการหาขอ้มูล โดยอาจจะเป็น
จากส่ือโฆษณา ความเห็นหรือประสบการณ์จากคนท่ีเรารู้จกัหรือขอ้มูลจากผูข้าย ซ่ึงท าใหร้ะดบั
ความเส่ียงในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคลดลงและน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด นอกจานน้ี
เรายงัสามารถลดระดบัความเส่ียงของผูบ้ริโภค โดยการรับประกนัสินคา้หรือใชบุ้คคลท่ีสามรับรอง
สินคา้หรือท าการสาธิตการใชสิ้นคา้ ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคมีความเส่ียงลดลงได้ Gary Armstrong 
(2001)   
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 แนวความคิดของการลดความเส่ียง (Concept of Risk Reduction)  
การลดความเส่ียงจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการตดัสินใจอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงและ

แนวความคิดน้ีไดเ้ป็นท่ีนิยมมาก เม่ือไม่นานมาน้ีพื้นฐานของความคิดน้ีค่อนขา้งจะธรรมดาคือ  การ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคทุกคร้ังจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 2 ประการคือ (1) ความเส่ียง และ (2) 
ผลลพัธ์ท่ีจะตามมา ไม่วา่ผูบ้ริโภคจะท าอะไรก็ตาม ความเส่ียงก็จะเกิดข้ึนตามมาและก่อใหเ้กิด
ความไม่สบายใจได ้และจะมีการกระท าท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเพียงพอ เพื่อการลดระดบัท่ีจะยอมรับ
ไดก่้อนจึงจะท าการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีจะซ้ือ 
โดยเฉพาะตราสินคา้ของสินคา้ใหม่ หรือความเส่ียงจากการซ้ือจากร้านคา้หรือยา่นการคา้ท่ีซ้ือเป็น
ประจ าและวธีิท่ีจะใชเ้พื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดในระหวา่งการจดัสรรเงินท่ีมีอยูก่บัความตอ้งการท่ี
มี ผูบ้ริโภคมีกลยทุธ์ท่ีใชส้ าหรับลดความเส่ียงลงได ้เช่น การไปซ้ือสินคา้จากร้านท่ีรู้จกัคุน้เคยดี 
หรือการซ้ือสินคา้เฉพาะตราท่ีมีการโฆษณาระดบัชาติหรือการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ 
เป็นตน้ ความเส่ียงของการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะลดลงได ้โดยการยอมรับในขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในแง่ดีอยูแ่ลว้มากข้ึน Gary Armstrong (2001) 
 
ขั้นตอนในกระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Steps in Consumer Decision Process) 
 Phillip Kotler (1994) ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีความคิดและการกระท าการตดัสินใจถือวา่เป็น
กิจกรรมปกติของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท าการแกไ้ขปัญหาตามล าดบัเหตุการณ์ แต่วา่ในแต่ละขั้นตอน
นั้นจะเป็นการพยายามท าเพื่อท่ีตอ้งการลดความเส่ียง ผูบ้ริโภคมีการใชล้ าดบัขั้นตอนการตดัสินใจท่ี
จะใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงท่ีสุดหรือการซ้ือแบบเป็นนิสัย หรือการซ้ือแบบฉบัพลนัหรือการ
ตดัสินใจท่ีมุ่งเนน้สังคม และอ่ืนๆ เป็นตน้ ท่ีอาจท าใหต้อ้งปรับปรุงขั้นตอนการตดัสินใจ หรือท าให้
ขั้นตอนในการตดัสินใจสั้นลงได้ และในการวเิคราะห์ขั้นสุดทา้ยไม่มีอะไรท่ีจะดีไปกวา่การท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถกระท าการตดัสินใจไดโ้ดยการคน้พบทางออกของปัญหาท่ีเป็นท่ียอมรับได้
ส าหรับพฤติกรรมการซ้ือท่ีซบัซอ้นของบุคคล  โดยรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ
ตดัสินใจมีดงัน้ี   
 1. การรับรู้ความตอ้งการ (Need Arousal) 
 ขบวนการซ้ือจะเร่ิมตน้จากเม่ือผูซ้ื้อรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ ซ่ึงบุคคลรับรู้ถึงความ
ตอ้งการอาจจะเกิดจากส่ิงกระตุน้ท่ีมีอยู ่2 ประเภท คือ ความตอ้งการภายในบุคคล ไดแ้ก่ ความหิว 
ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิง
กระตุน้ บุคคลเรียนรู้ถึงวธีิการจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต ท าใหรู้้วา่จะสนองกบั
ส่ิงกระตุน้อยา่งไร 
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 2. การคน้หาอยา่งไร (Information Search)  
  ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บั
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความพอใจทนัที เม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสม
ไวม้าก จะท าใหเ้กิดการปฏิบติัในสภาวะอยา่งหน่ึง คือ ความตั้งใจใหไ้ดรั้บการสนองความตอ้งการ 
จะพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อการตอบสนองความตอ้งการท่ีถูกตอ้ง  โดยการคน้หาขอ้มูลจากแหล่ง
ภายในก่อน เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากขอ้มูลยงัไม่พอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่ง
ภายนอก เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ โดยแหล่งท่ีจะสืบคน้มาจาก  
5 แหล่งคือ   
  2.1 แหล่งดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนบา้น พี่นอ้ง   
  2.2 แหล่งดา้นการคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจ าหน่าย การแสดง
สินคา้  
  2.3 แหล่งดา้นสาธารณะ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชนต่าง ๆ ของหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.4 แหล่งดา้นการทดลอง ไดแ้ก่ การทดลองใชสิ้นคา้และบริการ  
  2.5 แหล่งดา้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  
 3.  การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 
 เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลความตอ้งการ นกัการตลาด
จ าเป็นตอ้งรู้ถึงวธีิการต่าง ๆ  ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกในการประเมินทางเลือกจะมี
แนวคิดพื้นฐานท่ีช่วยเหลือในการเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคมีดว้ยกนั 3 ประการ 
  3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
  3.2 ความเช่ือเก่ียวกบัราคา 
  3.3 ทศันคติในการเลือก 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
 ในการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือในตราสินคา้ท่ีตนเองชอบมากท่ีสุดแต่อยา่งไร  
ก็ตาม อาจจะมีปัจจยัท่ีเขา้ไปขดัขวางความตั้งใจหรือการตดัสินใจซ้ือได ้2 ขบวนการ คือ  
  4.1 ทศันคติของบุคคลอ่ืน ๆ 
  4.2 เหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิด 
 5.  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
 หลงัจากการซ้ือสินคา้ไปแลว้ ผูบ้ริโภคอาจจะมีโอกาสเกิดความพอใจ หรือไม่พอใจต่อ
สินคา้นั้นได ้ดงันั้น นกัการตลาดจึงไม่ควรจบหนา้ท่ีของตนเองแต่ควรจะมีหนา้ท่ีอีกช่วงเวลาหน่ึง 
หลงัจากขายสินคา้ไปแลว้ส าหรับความพอใจในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคจะเกิดไดจ้าก  
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  5.1 สินคา้นั้นตรงกบัความคาดหวงัของตน 
  5.2 สินคา้ถูกผลิตมาตามท่ีคาดไว ้
  5.3 ไม่ผดิหวงั 
  5.4 พอใจ 
  5.5 สร้างความนิยมยนิดี 
 จากแนวคิดการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของคนเราจะมาจาก
กระบวนการตดัสินใจทั้ง 5 ขั้นตอน นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ขอความคิดเห็นจากบุคคล  
อ่ืน ๆ เป็นตน้ 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Servey Research) โดยมุ่งเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ
ระดบัการรับรู้ต่อประเภทของแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่างประเทศท่ีมี
ช่ือเสียงของคนกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวบขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประชากร และกลุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 วธีิการเก็บขอ้มูล 
3.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
3.4 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือในการวจิยั 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.1 ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสวมใส่นาฬิกาขอ้มือแบรนดเ์นม
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง  
ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ของ
ผูต้อบแบบสอบถามคือเจาะจงผูบ้ริโภคท่ีสวมใส่นาฬิกาขอ้มือแบรนดเ์นมและผูท่ี้มีอาชีพ
เจา้ของธุรกิจและพนกังานบริษทัเอกชน โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในสถานท่ีหา้ง 
สรรพสินคา้สยามพารากอนและหา้งดิเอม็โพเร่ียม จ านวนกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย คือ 400 คน ซ่ึง
ค านวณโดยใชสู้ตรส าเร็จของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือ 95 % ค่าความคลาดเคล่ือน ± 5 % 

 
3.2 วธีิการเกบ็ข้อมูล 

3.2.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ี คือ แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยจะ

ท าการแจกแบบสอบถามใหผู้บ้ริโภคท่ีสวมใส่นาฬิกาขอ้มือแบรนดเ์นมและเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ
เจา้ของธุรกิจและพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงในการแจกแบบสอบถามจะมีการใหข้อ้มูลแก่ผูต้อบ
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แบบสอบถามหากมีขอ้สงสัย โดยจะอธิบายรายละเอียดต่างๆ และรอรับแบบสอบถามกลบัเม่ือ
ผูต้อบแบบสอบถามไดท้ าการตอบแบบสอบถามเสร็จ 

3.2.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
การเก็บขอ้มูลในส่วนน้ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก เอกสาร รายงาน หนงัสือพิมพ ์

และบทความต่าง ๆ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
 
3.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)  จ  านวน 1 ชุด 
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดร้วมต่อเดือนของท่านซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด (Closed 
Ended) และแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการรับรู้ท่ีมีต่อประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นค าถามปลายปิด (Closed Ended) และแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทกบัระดบั
การตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ซ่ึงเป็นระบบการใหค้ะแนน 

โดยส่วนท่ี 3 จะใชว้ธีิการใหค้ะแนนโดยการจดัล าดบั (Rating Scale) โดยก าหนดทางเลือก
ในการตอบ 5 ระดบั ส าหรับถ่วงน ้าหนกัดว้ยคะแนน 5, 4, 3, 2, และ 1 ดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง    มีระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง    มีระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือมาก 
ระดบั 3 หมายถึง    มีระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง    มีระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง    มีระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
 
เกณฑใ์นการจดัระดบั ไดท้  าการจดัโดยรวมไว ้5 ระดบั โดยใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น    =    คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
              จ  านวนชั้น  
    =     5  -  1 
                          5 
    =     0.08 
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ปรากฎช่วงระดบัคะแนนดงัน้ี 
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ คะแนนตั้งแต่ 4.21 - 5.00 
ระดบัความส าคญัมาก คือ คะแนนตั้งแต่ 3.41 - 4.20 
ระดบัความส าคญัปานกลาง คือ คะแนนตั้งแต่ 2.61 - 3.40 
ระดบัความส าคญันอ้ย คือ คะแนนตั้งแต่ 1.81 - 2.60 
ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ คะแนนตั้งแต่  1.00 - 1.80 

  
3.4 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
 ศึกษารายละเอียดของวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเป็นหลกัในการตั้งประเด็นค าถามเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายการวจิยัได ้โดยมีการจดัล าดบัค าถามอยา่งเป็นขั้นตอน 
เพื่อสะดวกในการตอบและป้องกนัการสับสน การก าหนดรูปแบบของค าถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 
 3.4.1 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั หลงัจากท่ีน าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อใหค้  าถามในแบบสอบถาม สามารถเก็บขอ้มูลได้
ครบถว้นทุกประเด็นตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว  ้
 3.4.2 ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre Test) 
จ านวน 30 ชุด ของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมดท่ีจะท าการส ารวจ เพื่อหาขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากแบบสอบถามและท าการแกไ้ขก่อนท่ีจะน าไปใชง้านจริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 400 ชุด โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) โดยด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 ตรวจสอบขอ้มูล โดยผูว้จิยัตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยก  
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก แลว้จึงน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาประมวลผลและลงรหสั 
(Coding) โดยน าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัตามท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้  
 3.5.2 น าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการรับรู้ท่ีมี
ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มาท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในตารางและภาพประกอบค าอธิบาย 
 3.5.3 น าขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทกบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ มาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  และเกณฑร์ะดบั
ความหมายแลว้น าเสนอในตารางและภาพประกอบค าอธิบายโดยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ต่อ
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ประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือมีเกณฑร์ะดบัความหมาย 
ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียท่ีไดม้าจากการค านวณน ามาแปลผลโดยก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง   ระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง   ระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง   ระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60         หมายถึง    ระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง    ระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด  
3.5.4 วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยตวัแปรตน้คือปัจจยั  

ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทและตวัแปรตามคือระดบัการตดัสินใจซ้ือ
นาฬิกาขอ้มือ มาท าการวเิคราะห์ โดยใชค้่าสถิติ โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติ Pearson Correlation   
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บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการทราบถึงการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบั 
ระดบัการตดัสินซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงของคนกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์
โดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 400 คน ขอ้มูลน าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพและรายไดร้วมต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมดา้นการรับรู้ท่ีมีต่อประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
 ส่วนท่ี 3 ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ  
 

ส่วนที ่1 
4.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 4.1.1 : คุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
144 
56 

 
72.0 
28.0 

 
64 

136 

 
32.0 
68.0 

รวม 200 100 200 100 
 

 (ตารางมีต่อ) 
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ตาราง 4.1.1 (ต่อ) : คุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2. อาย ุ  

18 - 25 ปี 
26 - 30 ปี 
31 - 35 ปี 
36 ปีข้ึนไป 

 
8 

15 
110 
67 

 
4.0 
7.5 

55.0 
33.5 

 
4 

84 
52 
60 

 
2.0 

42.0 
26.0 
30.0 

รวม 200 100 200 100 
3. สถานภาพ 

โสด 
สมรส 

          หยา่/หมา้ย 

 
133 
64 
3 

 
66.5 
32.0 
1.5 

 
130 
67 
3 

 
65.0 
33.5 
1.5 

รวม 200 100 200 100 
4. ระดบัการศึกษา 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 

          สูงกวา่ปริญญา 

 
9 
7 

129 
55 

 
4.5 
3.5 

64.5 
27.5 

 
11 
4 

136 
49 

 
5.5 
2.0 

68.0 
24.5 

รวม 200 100 200 100 
5. อาชีพ 

เจา้ของธุรกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 

 
200 

 

 
100 

 

 
 

200 

 
 

100 
รวม 200 100 200 100 

                                                  
      (ตารางมีต่อ) 
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ตาราง 4.1.1 (ต่อ) : คุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6.  รายไดร้วมต่อเดือน 

20,000 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 

          50,001 บาทข้ึนไป 

 
19 
48 
54 
79 

 
9.5 

24.0 
27.0 
39.5 

 
123 
27 
28 
22 

 
61.5 
13.5 
14.0 
11.0 

รวม 200 100 200 100 
 
รายละเอียดของตารางขา้งตน้สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
1. เพศ 
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเจา้ของธุรกิจเป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 
และส่วนเพศหญิงจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนเป็นเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.0 และส่วนเพศหญิงจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68 
2. อาย ุ
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเจา้ของธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ 31-35 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 55.0 ช่วงอายุ 36 ปีข้ึนไป จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ช่วงอาย ุ26-30 ปี จ  านวน 15  
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และช่วงอาย ุ18-25 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ 36 ปีข้ึนไปจ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ช่วงอาย ุ26-30 ปี จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ช่วงอายุ 31-35 ปี 
จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และช่วงอาย ุ18-25 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  
3. สถานภาพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเจา้ของกิจการมีสถานภาพโสด จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.5 สถานภาพสมรส จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และหยา่/หมา้ย จ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 
1.5 
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีสถานภาพโสด จ านวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.0 สถานภาพสมรส จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และหยา่/หมา้ย จ านวน 3 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 1.5 
4. ระดบัการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเจา้ของกิจการมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.5 สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  มธัยมศึกษา/ปวช. จ  านวน  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 136 
คน   คิดเป็นร้อยละ 68.0 สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มธัยมศึกษา/ปวช. 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
5. อาชีพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มอาชีพเจา้ของธุรกิจ  จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 และ
ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
6. รายได ้
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเจา้ของกิจการมีรายได ้ 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 79 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.5 รายได ้40,001-50,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รายได ้ 30,001- 40,000  
บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และรายได ้20,001- 30,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.5  
 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีรายได ้  20,000-30,000 บาท จ านวน 123 
คน  คิดเป็นร้อยละ 61.5 รายได ้40,001-50,00 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  รายได ้ 
30,001- 40,000  บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และรายได ้50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 
 
ส่วนที ่2 
4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านการรับรู้ทีม่ีต่อประเภทแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
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ตาราง 4.2.1 : แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ของตวัเอง 123 61.5 91 45.5 
ส่ือประเภทต่าง ๆ 58 29.0 63 31.5 
กลุ่มอา้งอิง 19 9.5 46 23.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
  
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีมาจากประสบการณ์ของตวัเองมาก
ท่ีสุดในการตดัสินซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และ
กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
 นอกจากน้ีทั้งสองกลุ่มต่างก็ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีมาจากกลุ่มอา้งอิงนอ้ยท่ีสุดเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี 
กลุ่มเจา้ของธุรกิจท่ีใหค้วามเห็นดงักล่าวมีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และกลุ่มพนกังาน
บริษทัเอกชนมีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
 
ตาราง 4.2.2 : เหตุผลของการใชแ้หล่งขอ้มูลในการซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้มีครบถว้น 121 60.5 64 32.0 
เห็นภาพสินคา้ไดช้ดัเจน 33 6.5 56 28.0 
ง่ายต่อการจดจ าสินคา้ 7 3.5 11 5.5 
ความน่าเช่ือถือ 39 19.5 69 43.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีเหตุผลของการ
ใชแ้หล่งขอ้มูลในการซ้ือนาฬิกาขอ้มือเพราะรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้มีครบถว้นมากท่ีสุดมีจ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีเหตุผลในการใชแ้หล่งขอ้มูลในการซ้ือ
นาฬิกาขอ้มือเพราะความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดมีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
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 นอกจากน้ีทั้งสองกลุ่มต่างก็ใชแ้หล่งขอ้มูลในการซ้ือนาฬิกาเพราะง่ายต่อการจดจ านอ้ย
ท่ีสุดเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีกลุ่มเจา้ของธุรกิจท่ีใหค้วามเห็นดงักล่าวมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 
ตาราง 4.2.3 : เลือกซ้ือนาฬิกาขอ้มือจากแหล่งใด 
 

แหล่งท่ีซ้ือ 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เคาน์เตอร์/ร้านคา้ในศูนยก์ารคา้ 131 65.5 144 72.0 
ร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย 69 34.5 49 24.5 
สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 0 0.0 7 3.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
  
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มเลือกซ้ือนาฬิกาขอ้มือจากท่ีเคาน์เตอร์และร้านคา้ใน
ศูนยก์ารคา้มากท่ีสุด  ซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และกลุ่มพนกังาน 
บริษทัเอกชนมีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 
 นอกจากน้ีทั้งสองกลุ่มต่างก็เลือกซ้ือนาฬิกาขอ้มือจากท่ีสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ตนอ้ยท่ีสุด
เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีกลุ่มเจา้ของธุรกิจท่ีใหค้วามเห็นดงักล่าวมีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 และ
กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 
ตาราง 4.2.4 : เหตุผลท่ีซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

เหตุผล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อใชดู้เวลา 102 51.0 125 62.5 
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั 16 8.0 30 15.0 
เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ 8 4.0 23 11.5 
เป็นของสะสม 74 37.0 22 11.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
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 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มมีเหตุผลท่ีซ้ือนาฬิกาขอ้มือเพื่อใชดู้เวลามากท่ีสุดซ่ึง
กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
 นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกนัคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีเหตุผลท่ีซ้ือนาฬิกาขอ้มือเพื่อเป็น
ของขวญัในโอกาสพิเศษนอ้ยท่ีสุดมีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และกลุ่มพนกังานบริษทั 
เอกชนมีเหตุผลท่ีซ้ือนาฬิกาขอ้มือเพื่อเป็นของสะสมนอ้ยท่ีสุดมีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 
 
ตาราง 4.2.5 : ความเช่ือมัน่ต่อเหตุผลของตนเองในการซ้ือนาฬิกา 
 

ระดบัความเช่ือมัน่ 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0.0 27 13.5 
ค่อนขา้งนอ้ย 58 29.0 6 3.0 
ค่อนขา้งมาก 83 41.5 105 52.5 
มากท่ีสุด 59 29.5 62 31.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
  
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มมีระดบัความเช่ือมัน่ค่อนขา้งมากต่อเหตุผลของตนเอง
ในการซ้ือนาฬิกาขอ้มือซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และกลุ่มพนกังาน
บริษทัเอกชนมีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 
 นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกนัคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีระดบัความเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุดต่อ
เหตุผลของตนเองในการซ้ือนาฬิกาขอ้มือมีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 และกลุ่มพนกังาน
บริษทัเอกชนมีระดบัความเช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยต่อเหตุผลของตนเองในการซ้ือนาฬิกาขอ้มือนอ้ย
ท่ีสุดมีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 11.0  
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ตาราง 4.2.6 : แหล่งขอ้มูลท่ีช่วยใหท้่านตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือมีความส าคญัในระดบัใด 
 

ระดบัความส าคญั 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 8 4.0 2 1.0 
ค่อนขา้งนอ้ย 44 22.0 55 27.5 
ค่อนขา้งมาก 137 68.5 89 44.5 
มากท่ีสุด 11 5.5 54 27.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มใหร้ะดบัความส าคญัของแหล่งขอ้มูลค่อนขา้งมากท่ี
ช่วยในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 และ
กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 
 นอกจากน้ีทั้งสองกลุ่มต่างก็ใหร้ะดบัความส าคญัของแหล่งขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดท่ีช่วยในการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีกลุ่มเจา้ของธุรกิจท่ีใหค้วามเห็นดงักล่าวมีจ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.0 และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

  
ตาราง 4.2.7 : การใชปั้จจยัดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 0 0.0 2 1.0 
เคยบา้ง 77 38.5 101 50.5 
บ่อยมาก 123 61.5 97 48.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจใชปั้จจยัดา้นช่ือเสียงของตรา
สินคา้บ่อยมากในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือมีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และกลุ่ม
พนกังานบริษทัเอกชนเคยบา้งท่ีใชปั้จจยัดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ  
มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
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ตาราง 4.2.8 : การใชปั้จจยัดา้นความทนทานของสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 0 0.0 1 0.5 
เคยบา้ง 14 7.0 55 27.5 

บ่อยมาก 186 93.0 144 72.0 
รวม 200 100.0 200 100.0 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มใชปั้จจยัดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้บ่อยมากในการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 และกลุ่ม
พนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 
  
ตาราง 4.2.9 : การใชปั้จจยัดา้นความทนัสมยัของรูปแบบสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 0 .0 2 1.0 
เคยบา้ง 14 7.0 141 70.5 
บ่อยมาก 186 93.0 57 28.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจใชปั้จจยัดา้นความ
ทนัสมยัของรูปแบบสินคา้บ่อยมากในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ มีจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.0 และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนเคยบา้งท่ีใชปั้จจยัดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้ในการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือมีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 
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ตาราง 4.2.10 : การใชปั้จจยัดา้นราคาของสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 18 9.0 2 1.0 
เคยบา้ง 135 67.5 141 70.5 
บ่อยมาก 47 23.5 57 28.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มเคยบา้งท่ีใชปั้จจยัดา้นราคาของสินคา้ในการตดัสินใจ
ซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และกลุ่มพนกังาน
บริษทัเอกชนมีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 
  
ตาราง 4.2.11 : การใชปั้จจยัดา้นประเภทของร้านคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 79 39.5 34 17.0 
เคยบา้ง 55 27.5 141 70.5 
บ่อยมาก 66 33.0 25 12.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจใชปั้จจยัดา้นประเภทของ
ร้านคา้บ่อยมากในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือมีจ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 33.0 และกลุ่ม
พนกังานบริษทัเอกชนเคยบา้งท่ีใชปั้จจยัดา้นประเภทของร้านคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือมี
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 
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ตาราง 4.2.12 : การใชปั้จจยัดา้นของสมนาคุณในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 175 87.5 78 39.0 
เคยบา้ง 24 12.0 76 38.0 
บ่อยมาก 1 0.5 46 23.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มไม่เคยใชปั้จจยัดา้นของสมนาคุณในการตดัสินใจซ้ือ
นาฬิกาขอ้มือ ซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และกลุ่มพนกังานบริษทั 
เอกชนมีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
 
ตาราง 4.2.13 : การใชปั้จจยัดา้นช่วงเวลาของการรับประกนัของสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือ 
     นาฬิกาขอ้มือ  
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 79 39.5 15 7.5 
เคยบา้ง 106 53.0 111 55.5 
บ่อยมาก 15 7.5 74 37.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มเคยบา้งท่ีใชปั้จจยัดา้นช่วงเวลาของการรับประกนัของ
สินคา้ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 
และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 
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ตาราง 4.2.14 : การใชปั้จจยัดา้นความเป็นท่ีช่ืนชมของผูท่ี้ใกลชิ้ดในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 
 

ขอ้มูล 
เจา้ของธุรกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 118 59.0 121 60.5 
เคยบา้ง 77 38.5 61 30.5 
บ่อยมาก 5 2.5 18 9.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มไม่เคยใชปั้จจยัดา้นความเป็นท่ีช่ืนชมของผูท่ี้ใกลชิ้ด
ในการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ซ่ึงกลุ่มเจา้ของธุรกิจมีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และ
กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 
 
ส่วนที ่3 
4.3 ผลการศึกษาระดับการรับรู้ต่อประเภทแหล่งข้อมูลกบัระดับการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ 
 
ตาราง 4.3.1 : ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเอง  
 

ประสบการณ์ของ
ตนเอง 

เจา้ของธุรกิจ การ 
แปรผล 

พนกังาน 
บริษทัเอกชน 

การ 
แปรผล 

Sig. 

X  S.D X  S.D 
การศึกษาขอ้มูล 
ดว้ยตนเอง 

4.49 .763 มากท่ีสุด 3.76 .705 มาก .072 

ความท่ีเคยใชสิ้นคา้ 3.69 .705 มาก 3.63 .841 มาก .009* 
* P < 0.05 

  
 ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเองระหวา่งกลุ่มเจา้ของธุรกิจ
และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือการรับรู้จาก
ความท่ีเคยใชสิ้นคา้ นอกจากน้ียงัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือการรับรู้
จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์
ของตนเอง คือ จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการรับรู้มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
จากความท่ีเคยใชสิ้นคา้ อยูใ่นระดบัการรับรู้มาก เช่นเดียวกนั 
  
ตาราง 4.3.2 : ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ  
 

ส่ือประเภทต่าง ๆ 
 

เจา้ของธุรกิจ การ 
แปรผล 

พนกังาน 
บริษทัเอกชน 

การ 
แปรผล 

Sig. 

X  S.D X  S.D 
โทรทศัน์ 1.64 .951 นอ้ยท่ีสุด 2.36 .998 นอ้ย .007* 
นิตยสาร 2.65 1.143 ปานกลาง 2.99 1.034 ปานกลาง .000* 
หนงัสือพิมพ ์ 2.29 .990 นอ้ย 2.22 1.008 นอ้ย .985 
ป้ายโฆษณา 1.85 .998 นอ้ย 2.13 .997 นอ้ย .947 
งานจดัแสดงสินคา้ 4.03 .896 มาก 3.51 .977 มาก .044* 
อินเตอร์เน็ต 3.33 1.504 ปานกลาง 3.48 1.056 มาก .000* 
การจดักิจกรรม 
สนบัสนุน 

2.17 1.249 นอ้ย 2.35 .901 นอ้ย .000* 

การสาธิตสินคา้ 2.10 1.195 นอ้ย 2.92 1.065 ปานกลาง .000* 
 * P < 0.05 
 

 ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ ระหวา่งกลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่ม
พนกังานบริษทัเอกชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ การรับรู้จากโทรทศัน์ 
นิตยสาร งานจดัแสดงสินคา้ อินเตอร์เน็ต การจดักิจกรรมสนบัสนุนและการสาธิตสินคา้  นอกจากน้ี
ยงัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ การรับรู้จากหนงัสือพิมพแ์ละป้าย
โฆษณา  
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภท  
ต่าง ๆ คือ จากงานจดัแสดงสินคา้มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการรับรู้มาก รองลงมา คือ จากนิตยสาร อยู่
ในระดบัการรับรู้ปานกลาง เช่นเดียวกนั  
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ตาราง 4.3.3 : ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิง 
 

กลุ่มอา้งอิง 
เจา้ของธุรกิจ การ 

แปรผล 

พนกังาน 
บริษทัเอกชน 

การ 
แปรผล 

Sig. 

X  S.D X  S.D 
บิดา/มารดา 1.62 .981 นอ้ยท่ีสุด 1.92 1.113 นอ้ยท่ีสุด .000* 
ญาติ/พี่นอ้ง 1.98 1.127 นอ้ย 2.24 1.090 นอ้ย .442 
สามี/ภรรยา/บุตร 2.13 1.211 นอ้ย 2.24 1.429 นอ้ย .000* 
เพื่อนสนิท 2.56 1.409 นอ้ย 3.06 1.126 ปานกลาง .000* 

* P < 0.05 

  
 ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิงระหวา่งกลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่ม
พนกังานบริษทัเอกชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ จากบิดา/มารดา สามี/
ภรรยา/บุตรและเพื่อนสนิท นอกจากน้ียงัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
จากญาติ/พี่นอ้ง 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิง  คือ 
จากเพื่อนสนิทมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการรับรู้นอ้ย รองลงมา คือ จากสามี/ภรรยา/บุตร อยูใ่นระดบั
การรับรู้นอ้ย เช่นเดียวกนั 
  
ตาราง 4.3.4 : ระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเอง  
 

ประสบการณ์ของ
ตนเอง 

เจา้ของธุรกิจ การ 
แปรผล 

พนกังาน 
บริษทัเอกชน 

การ 
แปรผล 

Sig. 

X  S.D X  S.D 
การศึกษาขอ้มูล 
ดว้ยตนเอง 

4.25 .836 มากท่ีสุด 3.67 .816 มาก .568 

ความท่ีเคยใชสิ้นคา้ 3.73 .951 มาก 3.87 .843 มาก .001* 
 * P < 0.05  
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 ระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเองระหวา่งกลุ่มเจา้ของ
ธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือการ
ตดัสินใจซ้ือจากความท่ีเคยใชสิ้นคา้ และนอกจากน้ียงัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 คือ การตดัสินใจซ้ือจากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนัทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลจากประสบการณ์ของตนเอง คือ จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง
มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการรับรู้มากท่ีสุด รองลงมา คือ จากความท่ีเคยใชสิ้นคา้ อยูใ่นระดบัการรับรู้
มากและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์
ของตนเอง คือ จากความท่ีเคยใชสิ้นคา้มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือมาก รองลงมา คือ จาก
การศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือมาก 
 
ตาราง 4.3.5 : ระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ  
 

ส่ือประเภทต่าง ๆ 
เจา้ของธุรกิจ การ 

แปรผล 

พนกังาน 
บริษทัเอกชน 

การ 
แปรผล 

Sig. 

X  S.D X  S.D 
โทรทศัน์ 1.99 1.184 นอ้ย 2.51 1.012 นอ้ย .406 
นิตยสาร 2.55 1.021 นอ้ย 2.96 .852 ปานกลาง .000* 
หนงัสือพิมพ ์ 2.22 .820 นอ้ย 2.31 .904 นอ้ย .048* 
ป้ายโฆษณา 1.89 1.028 นอ้ย 2.38 .889 นอ้ย .715 
งานจดัแสดงสินคา้ 3.70 1.215 มาก 3.53 1.032 มาก .046* 
อินเตอร์เน็ต 2.93 .900 ปานกลาง 3.00 .932 ปานกลาง .172 
การจดักิจกรรม 
สนบัสนุน 

2.04 1.026 นอ้ย 2.23 1.045 นอ้ย .514 

การสาธิตสินคา้ 1.88 .972 นอ้ย 2.78 1.201 ปานกลาง .016* 
* P < 0.05 

  
 ระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ ระหวา่งกลุ่มเจา้ของธุรกิจ
และกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ การตดัสินใจ
ซ้ือจากนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์งานจดัแสดงสินคา้และการสาธิตสินคา้ นอกจากน้ียงัไม่แตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ การตดัสินใจซ้ือจากโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต 
การจดักิจกรรมสนบัสนุน 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มมีระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือ
ประเภทต่าง ๆ คือ จากงานจดัแสดงสินคา้มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือมาก รองลงมา คือ 
จากอินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือปานกลาง เช่นเดียวกนั  
 
ตาราง 4.3.6 : ระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิง 
 

กลุ่มอา้งอิง 
เจา้ของธุรกิจ การ 

แปรผล 

พนกังาน 
บริษทัเอกชน 

การ 
แปรผล 

Sig. 

X  S.D X  S.D 
บิดา/มารดา 1.50 .972 นอ้ยท่ีสุด 1.98 1.149 นอ้ย .000* 
ญาติ/พี่นอ้ง 1.88 1.051 นอ้ย 2.17 1.021 นอ้ย .152 
สามี/ภรรยา/บุตร 2.39 1.363 นอ้ย 2.24 1.300 นอ้ย .031* 
เพื่อนสนิท 2.84 1.376 ปานกลาง 3.19 1.184 ปานกลาง .002* 

* P < 0.05 

  
 ระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิง ระหวา่งกลุ่มเจา้ของธุรกิจและ
กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ การตดัสินใจซ้ือ
จากบิดา/มารดา สามี/ภรรยา/บุตรและเพื่อนสนิท นอกจากน้ียงัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 คือ การตดัสินใจซ้ือจากญาติ/พี่นอ้ง 
 ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งสองกลุ่มมีระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่ม
อา้งอิง คือ จากเพื่อนสนิทมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือปานกลาง รองลงมา คือ จากสามี/
ภรรยา/บุตร อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือนอ้ย เช่นเดียวกนั  
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ตาราง 4.3.7 : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเองกบัระดบั
   การตดัสินใจ ซ้ือของกลุ่มเจา้ของธุรกิจ 
 

 

ศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง ความท่ีเคยใชสิ้นคา้ 

ศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง Pearson Correlation .703(**) .212(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .003 
  N 200 200 
ความท่ีเคยใชสิ้นคา้ Pearson Correlation .453(**) .595(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 
  N 200 200 

* P < 0.05, * P ≥ 0.05  

  
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเองกบัระดบั
การตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จากการศึกษา
ขอ้มูลดว้ยตนเองและความท่ีเคยใชสิ้นคา้ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากการศึกษา
ขอ้มูลดว้ยตนเองและความท่ีเคยใชสิ้นคา้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรู้ 

  การตดัสินใจซ้ือ 
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ตาราง 4.3.8 ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อแหล่งประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเจา้ของธุรกิจ   
 

 

โทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา 
 

งานจดัแสดง
สินคา้ 

อินเตอร์เน็ต 
 

การจดักิจกรรม
สนบัสนุน 

 
การสาธิต
สินคา้ 

โทรทศัน ์ Pearson 
Correlation 

.638(**) .684(**) .293(**) .728(**) .150(*) .252(**) .519(**) .701(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .035 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
นิตยสาร Pearson 

Correlation 
.382(**) .511(**) .200(**) .183(**) -.153(*) .318(**) .479(**) .340(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .009 .030 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
หนงัสือพิมพ ์ Pearson 

Correlation 
.179(*) .305(**) .622(**) .171(*) .544(**) .344(**) .166(*) .336(**) 

  Sig. (2-tailed) .011 .000 .000 .015 .000 .000 .018 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 

 
                          (ตารางมีต่อ) 

การรับรู้ 

      การตดัสินใจซ้ือ 

   
   

41 
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ตาราง 4.3.8 (ต่อ) : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อแหล่งประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเจา้ของธุรกิจ  
 

 

โทรทศัน ์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา 
 

งานจดัแสดง
สินคา้ 

อินเตอร์เน็ต 
 

การจดักิจกรรม
สนบัสนุน 

 
การสาธิต
สินคา้ 

ป้ายโฆษณา Pearson 
Correlation 

.377(**) .463(**) .004 .918(**) .127 .038 .438(**) .503(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .954 .000 .073 .591 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
งานจดัแสดงสินคา้ Pearson 

Correlation 
-.184(**) .064 .579(**) -.154(*) .686(**) .258(**) -.029 -.100 

  Sig. (2-tailed) .009 .365 .000 .029 .000 .000 .687 .161 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
อินเตอร์เน็ต Pearson 

Correlation 
-.195(**) .020 .472(**) -.261(**) .395(**) .545(**) -.337(**) -.333(**) 

  Sig. (2-tailed) .006 .782 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 

 

                                        (ตารางมีต่อ)  

 

      การตดัสินใจซ้ือ 

การรับรู้ 

42 
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ตาราง 4.3.8 (ต่อ) : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อแหล่งประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเจา้ของธุรกิจ  
 

 

 

โทรทศัน ์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา 
 

งานจดัแสดง
สินคา้ 

อินเตอร์เน็ต 
 

การจดักิจกรรม
สนบัสนุน 

 
การสาธิต
สินคา้ 

จดักิจกรรม
สนบัสนุน 

Pearson 
Correlation 

.457(**) .758(**) .121 .642(**) .153(*) .248(**) .736(**) .850(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .087 .000 .031 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
สาธิตสินคา้ Pearson 

Correlation 
.417(**) .709(**) .024 .566(**) .090 .226(**) .566(**) .894(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .735 .000 .205 .001 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 

* P < 0.05, * P ≥ 0.05 
 
 
 
 

 

      การตดัสินใจซ้ือ 

การรับรู้ 

43 
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 กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการ  
ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จากโทรทศัน์ 
นิตยสารและหนงัสือพิมพมี์ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากโทรทศัน์ นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์ยกเวน้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
 1. ระดบัการรับรู้จากป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากงานจดั 
แสดงสินคา้และอินเตอร์เน็ต  
 2. ระดบัการรับรู้จากงานจดัแสดงสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์ระดบัการตดัสินใจซ้ือจาก
นิตยสาร การจดักิจกรรมสนบัสนุนและการสาธิตสินคา้   
 3. ระดบัการรับรู้จากอินเตอร์เน็ตไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากนิตยสาร  
 4. ระดบัการรับรู้จากการจดักิจกรรมสนบัสนุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ
จากหนงัสือพิมพ ์
 5. ระดบัการรับรู้จากงานการสาธิตสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจาก
หนงัสือพิมพแ์ละงานจดัแสดงสินคา้  
 
ตาราง 4.3.9 : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิงกบัระดบัการตดัสินใจ     
                      ซ้ือของกลุ่มเจา้ของธุรกิจ  
 

 

บิดา/มารดา ญาติ/พี่นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร เพื่อนสนิท 

บิดา/มารดา Pearson 
Correlation 

.886(**) .738(**) .624(**) .449(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 

     
                      (ตารางมีต่อ) 
 
 
 

การรับรู้ 

   การตดัสินใจซ้ือ 

44 44 
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ตาราง 4.3.9 (ต่อ) : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิงกบัระดบั 
      การ ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเจา้ของธุรกิจ  
 

    
 

บิดา/มารดา ญาติ/พี่นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร เพื่อนสนิท 

ญาติ/พี่นอ้ง Pearson 
Correlation 

.608(**) .926(**) .582(**) .506(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 
สามี/ภรรยา/บุตร Pearson 

Correlation 
.558(**) .419(**) .902(**) .464(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 
เพื่อนสนิท Pearson 

Correlation 
.519(**) .661(**) .642(**) .723(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 

* P < 0.05, * P ≥ 0.05  

 
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิงกบัระดบัการ ตดัสินใจ
ซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จากบิดา/มารดา ญาติ/พี่นอ้ง 
สามี/ภรรยา/บุตร และเพื่อนสนิท มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากบิดา/มารดา ญาติ/พี่
นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร และเพื่อนสนิท 
 
 
 
 
 
 
 

   การตดัสินใจซ้ือ 

การรับรู้ 

45 
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ตาราง 4.3.10 : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเองของ  
                        กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน  
 

 
การศึกษาขอ้มูลดว้ย

ตนเอง 

 
ความท่ีเคยใชสิ้นคา้ 

 

ศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง Pearson Correlation .695(**) .409(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 
  N 200 200 
ความท่ีเคยใชสิ้นคา้ Pearson Correlation .368(**) .660(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 
  N 200 200 

* P < 0.05, * P ≥ 0.05  

  
 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของ
ตนเองกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการ
รับรู้จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองและความท่ีเคยใชสิ้นคา้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจ
ซ้ือจากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองและความท่ีเคยใชสิ้นคา้

การรับรู้ 

  การตดัสินใจซ้ือ 

46 
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ตาราง 4.3.11 : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน   
 

 

โทรทศัน ์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา 
 

งานจดัแสดง
สินคา้ 

อินเตอร์เน็ต 
 

จดักิจกรรม
สนบัสนุน 

 
 

การสาธิต
สินคา้ 

 
โทรทศัน ์ Pearson 

Correlation 
.715(**) .368(**) .583(**) .695(**) .167(*) -.225(**) .344(**) .496(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .018 .001 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
นิตยสาร Pearson 

Correlation 
.338(**) .694(**) -.011 .258(**) -.120 -.016 .231(**) .446(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .876 .000 .091 .825 .001 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
หนงัสือพิมพ ์ Pearson 

Correlation 
.368(**) -.129 .564(**) .243(**) .169(*) -.330(**) .238(**) .220(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .069 .000 .001 .017 .000 .001 .002 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 

 

            (ตารางมีต่อ) 

การรับรู้ 

   การตดัสินใจซ้ือ 

47 
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ตาราง 4.3.11 (ต่อ) : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน   
 

 

โทรทศัน ์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา 
 

งานจดัแสดง
สินคา้ 

อินเตอร์เน็ต 
 

จดักิจกรรม
สนบัสนุน 

 
 

การสาธิต
สินคา้ 

 
ป้ายโฆษณา Pearson 

Correlation 
.668(**) .369(**) .633(**) .674(**) .139(*) -.104 .282(**) .354(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .050 .142 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
งานจดัแสดงสินคา้ Pearson 

Correlation 
-.140(*) -.232(**) .349(**) .059 .700(**) .163(*) .431(**) .244(**) 

  Sig. (2-tailed) .048 .001 .000 .404 .000 .021 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
อินเตอร์เน็ต Pearson 

Correlation 
-.113 .130 -.486(**) -.306(**) -.110 .559(**) -.090 -.102 

  Sig. (2-tailed) .112 .067 .000 .000 .121 .000 .203 .152 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 

 

                            (ตารางมีต่อ)  

การรับรู้ 

   การตดัสินใจซ้ือ 

48 
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ตาราง 4.3.11 (ต่อ) : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน   
 

 

 

โทรทศัน ์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา 
 

งานจดัแสดง
สินคา้ 

อินเตอร์เน็ต 
 

จดักิจกรรม
สนบัสนุน 

 
 

การสาธิต
สินคา้ 

 
การจดักิจกรรม
สนบัสนุน 

Pearson 
Correlation 

.246(**) -.038 .606(**) .455(**) .493(**) -.028 .869(**) .547(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .590 .000 .000 .000 .696 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 
การสาธิตสินคา้ Pearson 

Correlation 
.441(**) .378(**) .440(**) .502(**) .274(**) -.092 .681(**) .952(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .197 .000 .000 
  N 200 200 200 200 200 200 200 200 

* P < 0.05, * P ≥ 0.05  
 
 

การรับรู้ 

   การตดัสินใจซ้ือ 

49 
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กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จากโทรทศัน์ 
นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากโทรทศัน์ นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์ยกเวน้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ   
 1. ระดบัการรับรู้จากนิตยสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากหนงัสือพิมพ ์
งานจดัแสดงสินคา้ อินเตอร์เน็ต  
 2. ระดบัการรับรู้จากหนงัสือพิมพไ์ม่มีความสัมพนัธ์ระดบัการตดัสินใจซ้ือจากนิตยสาร 
 3. ระดบัการรับรู้จากป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจาก
หนงัสือพิมพ ์งานจดัแสดงสินคา้ อินเตอร์เน็ต 
 4. ระดบัการรับรู้จากงานจดัแสดงสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจาก
ป้ายโฆษณา 
 5. ระดบัการรับรู้จากอินเตอร์เน็ตไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากโทรทศัน์ 
นิตยสาร งานจดัแสดงสินคา้ งานจดักิจกรรมสนบัสนุน การสาธิตสินคา้ 
 6. ระดบัการรับรู้จากการจดักิจกรรสนบัสนุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ
จากนิตยสารและอินเตอร์เน็ต 
 7. ระดบัการรับรู้จากการสาธิตสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 
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ตาราง 4.3.12 : ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิงกบัระดบั 
           การ ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน 
 

 
 

บิดา/มารดา 
 

ญาติ/พี่นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร เพื่อนสนิท 

บิดา/มารดา Pearson 
Correlation 

.917(**) .714(**) .225(**) .186(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .008 
  N 200 200 200 200 
ญาติ/พี่นอ้ง Pearson 

Correlation 
.679(**) .966(**) .441(**) .482(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 
สามี/ภรรยา/บุตร Pearson 

Correlation 
.187(**) .382(**) .821(**) .472(**) 

  Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 

เพื่อนสนิท Pearson 
Correlation 

.463(**) .661(**) .578(**) .895(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
  N 200 200 200 200 

* P < 0.05, * P ≥ 0.05  

 
 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิงกบัระดบั  
การตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จากบิดา/
มารดา ญาติ/พี่นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร และเพื่อนสนิท มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือจากบิดา/
มารดา ญาติ/พี่นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร และเพื่อนสนิท  
 

 

การรับรู้ 

   การตดัสินใจซ้ือ 
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บทที ่5 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

การศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อประเภทของแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยประชากรท่ีท าการศึกษา 
คือ ผูบ้ริโภคท่ีสวมใส่นาฬิกาขอ้มือแบรนดเ์นมในกลุ่มผูท่ี้มีอาชีพเจา้ของธุรกิจและพนกังาน
บริษทัเอกชน โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในสถานท่ีหา้งสรรพสินคา้สยามพารากอนและหา้ง 
ดิเอม็โพเร่ียม จ านวนกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย คือ 400 ชุด 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบวา่ กลุ่มอาชีพเจา้ของธุรกิจส่วนมากเป็นเพศชาย 
อาย ุ31-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดส่้วนใหญ่ 50,001 บาทข้ึนไป 
และกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอาย ุ26-30 ปี สถานภาพโสด มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดส่้วนใหญ่ 20,000-30,000 บาท 
 5.1.2 พฤติกรรมดา้นการรับรู้ท่ีมีต่อแหล่งขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเจา้ของธุรกิจส่วนใหญ่แลว้ใชแ้หล่งขอ้มูลจากประสบการณ์ของ
ตนเองในการตดัสินใจซ้ือโดยมีเหตุผลในการใชแ้หล่งขอ้มูลเพราะรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบ  
ถว้น นิยมซ้ือจากเคาน์เตอร์หรือร้านคา้ในศูนยก์ารคา้ เหตุผลท่ีซ้ือเพื่อใชดู้เวลา ผูบ้ริโภคมีระดบั
ความเช่ือมัน่ค่อนขา้งมากต่อเหตุผลของตนเอง นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจมี
ความส าคญัค่อนขา้งมาก ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชบ้่อยมากในการตดัสินใจซ้ือ คือ ดา้นช่ือเสียงของตรา
สินคา้ ดา้นความทนทานของสินคา้และดา้นความทนัสมยัของรูปแบบในการตดัสินใจซ้ือ และเคย
บา้งท่ีผูบ้ริโภคใชปั้จจยัดา้นราคาของสินคา้และดา้นช่วงเวลาของการรับประกนัของสินคา้ในการ
ตดัสินใจซ้ือและปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคไม่เคยใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ คือ ดา้นประเภทของร้านคา้ ดา้นของ
สมนาคุณและดา้นความเป็นท่ีช่ืนชมของผูท่ี้ใกลชิ้ด 
 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนส่วนใหญ่แลว้ใชแ้หล่งขอ้มูลจากประสบการณ์ของตนเองใน
การตดัสินใจซ้ือโดยมีเหตุผลในการใชแ้หล่งขอ้มูลเพราะความน่าเช่ือถือ นิยมซ้ือจากเคาน์เตอร์หรือ
ร้านคา้ในศูนยก์ารคา้ เหตุผลท่ีซ้ือเพราะใชดู้เวลา ผูซ้ื้อมีระดบัความเช่ือมัน่ค่อนขา้งมากต่อเหตุผล
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ของตนเอง นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจมีความส าคญัค่อนขา้งมาก ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค
ใชบ้่อยมากในการตดัสินใจซ้ือ คือ  ดา้นความทนทานของสินคา้  และเคยบา้งท่ีผูบ้ริโภคใชปั้จจยั
ดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้ ดา้นความทนัสมยัของรูปแบบสินคา้ ดา้นราคาของสินคา้ ดา้นประเภท
ของร้านคา้และดา้นช่วงเวลาของการรับประกนัของสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค
ไม่เคยใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ คือ ดา้นของสมนาคุณและดา้นความเป็นท่ีช่ืนชมของผูท่ี้ใกลชิ้ด 
 5.1.3 ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 ระดบัการรับรู้ 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อ
ประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเอง คือ จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองมากท่ีสุด อยูใ่น
ระดบัการรับรู้มากท่ีสุด  รองลงมา คือ จากความท่ีเคยใชสิ้นคา้ อยูใ่นระดบัการรับรู้มาก  
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูล
ส่ือประเภทต่าง ๆ คือ จากงานจดัแสดงสินคา้มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการรับรู้มาก รองลงมา คือ จาก
นิตยสาร อยูใ่นระดบัการรับรู้ปานกลาง  
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูล
กลุ่มอา้งอิง คือ จากเพื่อนสนิทมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการรับรู้นอ้ย รองลงมา คือ จากสามี/ภรรยา/
บุตร อยูใ่นระดบัการรับรู้นอ้ย  
 ระดบัการตดัสินใจ 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลจาก
ประสบการณ์ของตนเอง คือ จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการรับรู้มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ จากความท่ีเคยใชสิ้นคา้ อยูใ่นระดบัการรับรู้มากและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเอง คือ  จากความท่ีเคยใชสิ้นคา้
มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือมาก รองลงมา คือ จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง อยูใ่นระดบั
การตดัสินใจซ้ือมาก 
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่ง  
ขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ คือ จากงานจดัแสดงสินคา้มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือมาก  
รองลงมา คือ จากอินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือปานกลาง  
 กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการตดัสินใจซ้ือต่อประเภทแหล่ง  
ขอ้มูลกลุ่มอา้งอิง คือ จากเพื่อนสนิทมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือปานกลาง รองลงมา คือ 
จากสามี/ภรรยา/บุตร อยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือนอ้ย  
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 ความสัมพนัธ์ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการ ตดัสินใจซ้ือ 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อ
ประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเองกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองและความท่ีเคยใชสิ้นคา้มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองและความท่ีเคยใชสิ้นคา้  
  กลุ่มเจา้ของธุรกิจมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จากโทรทศัน์ 
นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากจากโทรทศัน์ นิตยสารและ
หนงัสือพิมพ ์ยกเวน้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 1) การรับรู้จากป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือจากงานจดัแสดงสินคา้และอินเตอร์เน็ต 2) การรับรู้จากงานจดัแสดงสินคา้ไม่มีความ 
สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือจากนิตยสาร การจดักิจกรรมสนบัสนุนและการสาธิตสินคา้ 3) การรับรู้
จากอินเตอร์เน็ต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือจากนิตยสาร 4) การรับรู้จากการจดักิจกรรม
สนบัสนุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือจากหนงัสือพิมพ ์5) การรับรู้จากการสาธิตสินคา้
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือจากหนงัสือพิมพแ์ละงานจดัแสดงสินคา้  
 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ กบั
ระดบัการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้จาก
โทรทศัน์ นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากโทรทศัน์ 
นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์ยกเวน้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบั
การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 1) ระดบัการรับรู้จากนิตยสารไม่มีความ 
สัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากหนงัสือพิมพ ์งานจดัแสดงสินคา้ อินเตอร์เน็ต 2) ระดบัการ
รับรู้จากหนงัสือพิมพไ์ม่มีความสัมพนัธ์ระดบัการตดัสินใจซ้ือจากนิตยสาร 3) ระดบัการรับรู้จาก
ป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากหนงัสือพิมพ ์งานจดัแสดงสินคา้ 
อินเตอร์เน็ต 4) ระดบัการรับรู้จากงานจดัแสดงสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ
จากป้ายโฆษณา 5) ระดบัการรับรู้จากอินเตอร์เน็ตไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจาก
โทรทศัน์ นิตยสาร งานจดัแสดงสินคา้ งานจดักิจกรรมสนบัสนุน การสาธิตสินคา้  6) ระดบัการรับรู้
จากการจดักิจกรรสนบัสนุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจากนิตยสารและ
อินเตอร์เน็ต 7) ระดบัการรับรู้จากการสาธิตสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 
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 กลุ่มเจา้ของธุรกิจและกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูล
กลุ่มอา้งอิงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบั
การรับรู้จากบิดา/มารดาญาติ/พี่นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร และเพื่อนสนิทมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือจากบิดา/มารดา ญาติ/พี่นอ้ง สามี/ภรรยา/บุตร และเพื่อนสนิท   
 
5.2 สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีพนกังานบริษทัเอกชนรับรู้มากท่ีสุดคือ ส่ือประเภทต่าง ๆ   
 ผลการศึกษาพบวา่ ประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีพนกังานบริษทัเอกชนรับรู้มากท่ีสุด คือ 
ประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเอง โดยมีค่า ( X = 4.25) ในการรับรู้จากการศึกษาขอ้มูล
ดว้ยตนเอง ดงันั้นจึงไม่สอคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว  ้

 
สมมติฐานท่ี 2 ระดบัการรับรู้ของเจา้ของธุรกิจต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทมีความ  
สัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
 ผลการศึกษาพบวา่ เจา้ของธุรกิจมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ 
กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว  ้
 
สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการรับรู้ของพนกังานบริษทัเอกชนต่อแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทมีความ  
สัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ 
 ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือ
ประเภทต่าง ๆ กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
ระดบัการรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี  
ตั้งไว ้
 
5.3 อภิปรายผลการวจัิย 
 
สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีพนกังานบริษทัเอกชนรับรู้มากท่ีสุดคือ ส่ือประเภทต่าง ๆ   
 ผลการศึกษาพบวา่ ประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีพนกังานบริษทัเอกชนรับรู้มากท่ีสุด คือ  
ประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ของตนเอง ในการรับรู้จากการศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงได้
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมพฒัน์ คงส าราญ (2546) ไดก้ล่าวไวใ้นแนวคิดและทฤษฎีประเภท
แหล่งขอ้มูลกบัการตดัสินใจซ้ือวา่ เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการแสวงหาขอ้มูล  ผูบ้ริโภคสามารถหาได้จาก
แหล่งขอ้มูลประสบการณ์ส่วนบุคคล คือ ผูบ้ริโภคเคยเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสินคา้นั้นมาก่อนไดข้อ้มูล
ท าการเปรียบเทียบทางเลือกไวแ้ลว้ ประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจะถูกเก็บไวใ้นความคิดและน า
ออกมาใชเ้ม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการ 
สมมติฐานท่ี 2 ระดบัการรับรู้ของเจา้ของธุรกิจต่อประเภทแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทมีความ  
สัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือและสมมติฐานท่ี 3 ระดบัการรับรู้ของพนกังานบริษทั 
เอกชนต่อแหล่งขอ้มูลแต่ละประเภทมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ  
 ผลการศึกษาพบวา่ เจา้ของธุรกิจและพนกังานบริษทัเอกชนมีระดบัการรับรู้ต่อประเภท
แหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ  กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 คือ ระดบัการรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสมพฒัน์ คงส าราญ (2546) ไดก้ล่าวในแนวคิดและทฤษฎีประเภทแหล่งขอ้มูลกบัการ
ตดัสินใจซ้ือวา่ประโยชน์ของแหล่งขอ้มูล ผูบ้ริโภคใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ ส าหรับการคน้หาขอ้มูล
เพื่อช่วยส าหรับในการตดัสินใจซ้ือ ส่วนในเร่ืองท่ีไม่ค่อยพบบ่อย ๆ จ าเป็นตอ้งคน้หาก่อนและ
ลกัษณะของการตดัสินใจมีความซบัซอ้นมากนอ้ยเพียงใด ถา้เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นก็จ  าเป็นตอ้งคน้หา
ขอ้มูลมากข้ึนก่อนก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ    
 
5.4 การน าผลการศึกษาไปใช้ 
 
  การรับรู้ 
 1. ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลประสบการณ์ตวัเอง จากการศึกษาขอ้มูลดว้ย
ตนเอง เช่น การใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็น จบัตอ้งไดด้ว้ยตนเอง มีการเลือกมาลองใส่ได ้มีการพดูคุยหรือ
สนทนากบัพนกังานขายหรือเจา้ของบริษทัเก่ียวกบัลกัษณะของนาฬิกาขอ้มือ เพื่อเป็นการกระตุน้
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 2. ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลส่ือประเภทต่าง ๆ จากงานจดัแสดงสินคา้และ
อินเตอร์เน็ต ทั้งสองประเภทแหล่งขอ้มูลน้ีส าคญัเช่นเดียวกนั การจดังานแสดงสินคา้ส่ิงท่ีตอ้งควร
ค านึงถึง คือบริษทัหรือผูจ้ดังานตอ้งออกแบบงานใหส้ามารถกระตุน้ความคิด เร้าอารมณ์ดา้นการ
รับรู้ใหม้าก นอกจากน้ีระดบัการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัคือ การรับรู้จากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง ใหท้ั้งภาพน่ิง ภาพเค่ือนไหวและเสียงท่ีสมจริงเป็นธรรมชาติ สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ยา่งรวดเร็วประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายก็ถูกในการหาขอ้มูล 
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 3.  ระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกลุ่มอา้งอิงจากเพื่อนสนิท ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคให้
เช่ือถือและเลือกประเภทแหล่งขอ้มูลน้ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ เป็นการส่ือสารแบบปากต่อปาก ท า
ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
  
5.5 ข้อเสนอแนะ 

 
 ควรท าการศึกษาถึงระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟนในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั  
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อประเภทของแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา
ขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงของคนกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงค์ 

แบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือในการหาขอ้มูลเพื่อศึกษาถึงเร่ือง    การเปรียบเทียบระดบัการ
รับรู้ต่อประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง  
เพื่อใชใ้นการท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองโครงการปริญญาโท   สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ 
ค าช้ีแจง 
 ผูศึ้กษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็น
จริงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมดา้นการรับรู้ท่ีมีต่อประเภทแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
ส่วนท่ี 3  ผลการศึกษาระดบัการรับรู้ต่อประเภทแหล่งขอ้มูลกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ  
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √    ลงในช่อง  [    ]   หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
ส่วนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

[    ] 1. ชาย     [    ] 2. หญิง   
2. อาย ุ
 [    ] 1. 20 – 25 ปี     [    ] 2. 26 – 30 ปี 
 [    ] 3. 31 – 35 ปี    [    ] 4. 36 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 [    ] 1. โสด     [    ] 2. สมรส 
 [    ] 3. หยา่/หมา้ย 
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4. ระดบัการศึกษา 
 [    ] 1. มธัยมศึกษา/ ปวช.    [    ] 2. อนุปริญญา/ ปวส. 
 [    ] 3. ปริญญาตรี    [    ] 4. สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 [    ] 1. เจา้ของธุรกิจ    [    ] 2. พนกังานบริษทัเอกชน 
6. รายไดร้วมต่อเดือนของท่าน 
 [    ] 1. 20,000 - 30,000 บาท    [    ] 2. 30,001 - 40,000 บาท 
 [    ] 3. 40,001 - 50,000 บาท     [    ] 4. 50,001 ข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2  พฤติกรรมด้านการรับรู้ทีม่ีต่อแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ (เลอืกตอบเพยีงข้อเดียว ) 
1. เวลาตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยทัว่ไป ท่านมกัจะหาขอ้มูลจากแหล่งไหนมากท่ีสุด 
 [    ] 1. ประสบการณ์ของตวัเอง   [    ] 2. ส่ือประเภทต่าง ๆ  
 [    ] 3. กลุ่มอา้งอิง    
2. ท่านใชแ้หล่งขอ้มูลในขอ้ 1 เพราะเหตุใด 
 [    ] 1. รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้มีครบถว้น [    ] 2. เห็นภาพสินคา้ไดช้ดัเจน 
 [    ] 3. ง่ายต่อการจดจ าสินคา้   [    ] 4. ความน่าเช่ือถือ  
3. ท่านนิยมเลือกซ้ือนาฬิกาขอ้มือจากท่ีใด 

[    ] 1. เคาน์เตอร์/ร้านคา้ในศูนยก์ารคา้   [    ] 2. จากร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย 
 [    ] 3. สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต    
4. เหตุผลท่ีท่านซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 

[    ] 1. เพื่อใชดู้เวลา    [    ] 2. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั  
 [    ] 3. เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ  [    ] 4. เป็นของสะสม 
5. ปกติท่านมีความเช่ือมัน่ต่อเหตุผลของตนเองในระดบัใด  

[    ] 1. นอ้ยท่ีสุด     [    ] 2. ค่อนขา้งนอ้ย  
 [    ] 3. ค่อนขา้งมาก    [    ] 4. มากท่ีสุด 
6. ท่านคิดวา่แหล่งขอ้มูลท่ีช่วยใหท้่านตดัสินใจซ้ือนาฬิกามีความส าคญัในระดบัใด 

[    ] 1. นอ้ยท่ีสุด     [    ] 2. ค่อนขา้งนอ้ย  
 [    ] 3. ค่อนขา้งมาก    [    ] 4. มากท่ีสุด 
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7. ปัจจยัท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาคืออะไร  (ให้ใส่ตัวเลขในช่องทีก่ าหนดให้ในแต่ละช่อง) 
1=ไม่เคย 2 =เคยบ้าง 3=บ่อยมาก  
 [    ] 1. ช่ือเสียงของตราสินคา้   [    ] 2. ความทนทาน 
[    ] 3. ความทนัสมยัของรูปแบบ   [    ] 4. ราคา    
[    ] 5. ประเภทของร้านคา้   [    ] 6. ของสมนาคุณ   
[    ] 7.ช่วงเวลาของการรับประกนั   [    ] 8. ความเป็นท่ีช่ืนชมของผูท่ี้     
                                                                                             ใกลชิ้ด 

 
ส่วนที ่3  ระดับการรับรู้ต่อประเภทแหล่งข้อมูลกบัระดับการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ  
ค าช้ีแจง    เลือกค าตอบในระดบัการรับรู้กบัระดบัการตดัสินใจท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริง 

5   หมายถึง   มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง   มาก 
    3   หมายถึง   ปานกลาง 

2   หมายถึง   นอ้ย 
1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
 

ประเภทแหล่งขอ้มูล 
ระดบัการรับรู้ 

ระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          ประสบการณ์ของตนเอง 

การศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเอง           
ความท่ีเคยใชสิ้นคา้           
                                                      ส่ือประเภทต่าง  ๆ                                           

โทรทศัน์           

นิตยสาร           
หนงัสือพิมพ ์           
ป้ายโฆษณา           
งานจดัแสดงสินคา้           
อินเตอร์เน็ต           
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ประเภทแหล่งขอ้มูล 
ระดบัการรับรู้ 

ระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
การจดักิจกรรมสนบัสนุน           
การสาธิตสินคา้           
                                                      กลุ่มอ้างองิ 
บิดา/มารดา           
ญาติ/พี่นอ้ง           
สามี/ภรรยา/บุตร           
เพื่อนสนิท           

 
 

จบค าถาม 
 

ขอบคุณในความร่วมมือ 
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