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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการซ้ือและติดตั้ ง
เคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 2. ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
และติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร และ 3. ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม 
ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.873 ประชากรคือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียม ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ใชต้วัอยา่งจาํนวน 400 คน คาํนวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร W.G.Cochran โดยมีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 5% ใชส้ถิติเชิงพรรณนา
คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานคือไคสแควร์ (Chi square) ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51 คน มีอายุระหวา่ง 31-36 ปี 
ร้อยละ  56   ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 60 รายไดต่้อเดือน 21,000 – 24,000 ร้อยละ 49  และ
สถานภาพสมรส ร้อยละ 78  ของผูซ้ื้อและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร (1) ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจาน
ดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาครอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นเทคนิคและกระบวนการ และ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพตามลาํดบั  (2) 
ดา้นพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดั
สมุทรสาคร โดยซ้ือผลิภณัฑต์ราท่ีผลิตในประเทศไทยมากท่ีสุด มีงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาท ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือดว้ย
ตนเอง สาเหตุท่ีซ้ือเพราะระบบทีวีไทยเปล่ียนเป็นดิจิตอล สถานท่ีซ้ือไดแ้ก่ห้างสรรพสินคา้และตวัแทนจาํหน่าย (3) 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่น
จานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  
 
 
* นักศึกษา หลกัสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
** อาจารย์ หลกัสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to investigate 1) 7P’s marketing mix factor on satellite digital receiver 
purhase and installation among customers in Kratumban, Samut Sakhon; 2) customer’s behavior on satellite digital 
receiver purchase and installation in Kratumban, Samut Sakhon; 3) relationship between 7P’s marketing mix factor 
and satellite digital receiver purchase and installation among customers in Kratumban, Samut Sakhon. An instrument 
in this survey research was a questionnair, with its reliability of .873. A sample group consisted of 400 customers, 
calculated by W. G. Cochran fomula with 5% sampling errors. Data were analyzed into frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and a Chi-square test. 

The findings revealed that, regarding personal factor, most customers were male (51%), 31-36 years old 
(56%), having a lower professional diploma certificate (60%), having a monthly income of 21,000- 24,000 baht 
(49%), and married (78%). 1) The 7P’s marketing mix factor moderately influenced on satellite digital receiver 
purchase and installation. When inspecting at individual aspects, it was found that the highest average was the 
product aspect, followed by the technique and process, and the physical environment aspects, respectively; 2) 
regarding customer’s behavior, it was found that most customers bought products that was made in Thailand, a 
budget of below 2,000 baht, did a self-decision, bought because of broadcasting system change, and bought at a 
department store, or at a dealer; 3) the relationship between the 7P’s marketing mix factor significantly related to 
customer’s behavior in purchasing and installing the satellite digital receiver set among customers in Kratumban, 
Samut Sakhon, at .05 level.       

 
คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียม ในอาํเภอกระทุ่มแบน 
Key Words: Marketing mix factor, Purchase installation satellite digital receiver, Kratumban 
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บทนํา 
 ปัจจุบันการขยายตัวธุรกิจจานดาวเทียม
กระจายทั่วทุกภูมิภาคทั้ งในและต่างประเทศ ทําให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน โดยไม่ตอ้งเสียค่าสมาชิก
รายเดือน และมีให้เลือกซ้ือหลากหลายยีห่้อ ประชาชาติ
ธุรกิจ  (2557)  เม่ือ  5 ปี ก่อนตลาดเคเบิลทีวีและจาน
ดาวเทียมมีแนวโน้มการเติบโตเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยเติบโตถึงร้อยละ 200-300 ต่อปี เน่ืองจาก
สัญญาณชัดเจน จาํนวนช่องท่ีมาก บวกกบัการพฒันา
คอนเทนต์ของช่องฟรีทูแอร์ ทาํให้ทีวีดาวเทียมได้รับ
ความนิยมจากผู ้ชม เป็นอย่างมาก  ทั้ งน้ี ธุรกิจผลิต 
จาํหน่ายและการให้บริการ เคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียมเกิดข้ึนมากมายหลากหลายตรายี่ห้อ หาซ้ือง่าย 
สะดวกในการติดตั้ง มีช่องรายการให้เลือกรับชมหลาย
ช่อง ผูบ้ริโภคสามารถทาํการเปล่ียนเคร่ืองรับสัญญาณ
ไดบ่้อยคร้ังตามความตอ้งการ โดยมีผูป้ระกอบการบาง
ตรายี่ห้อ ท่ีคิดกลยุทธ์การตลาดมาเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการจดัโปรโมชัน่ นาํเคร่ืองเก่า
มาแลกเคร่ืองใหม่ เป็นการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ทั้ งเก่าและ
ให ม่  ให้ เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ ม ากยิ่ ง ข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีอีกหลายๆ ตรายี่ห้อท่ีจัดโปรโมชั่นใน
ลักษณะน้ี เหมือนๆ  กันทําให้ผู ้บ ริโภคยากต่อการ
ตัดสินใจซ้ือและติดตั้ งเค ร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียม  ซ่ึ งผลิตภัณฑ์แต่ละตรายี่ห้อ  ย ังได้มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ท่ีไม่ค่อยแตกต่างกนั จะมีความ
แตกต่างกันอยู่บ้างท่ีช่องรายการแต่ละประเภท และ
จาํนวนช่องรับชมสัญญาณ ทั้งน้ีข้ึนอยู่ท่ีแต่ละตรายี่ห้อ
ว่าจะงัดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรมาใช้ในการ
แข่งขนั สําหรับผูบ้ริโภคบางคนเลือกตดัสินใจซ้ือจาก
เพ่ือนบา้น พนักงานขายแนะนาํหรือเป็นยี่ห้อท่ีเคยรู้จกั
มาก่อน 
              จากการศึกษาวจิยัของ   มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ธนบุรี (2554) พบวา่ประชาชนมกัเลือกเฉพาะรายการท่ี 

 ตนสนใจมากท่ีสุดก่อนอ่ืน บางคนเปิดรับเพราะความ
เหงา ตอ้งการมีเพ่ือนท่ีสําคญัคือ การเปิดรับข่าวสาร ถือ
เป็นสัญชาตญาณของมนุษย ์ในการแสวงหาข่าวสารเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง บางคนไม่สนใจ
เฉพาะของตนเองเม่ือรู้แลว้ก็มกัจะบอกคนอ่ืนให้รู้ดว้ย 
เพ่ื อความภาคภูมิใจของตนเองว่าตน เองมีความ รู้
กวา้งขวาง ติดตามข่าวสาร ทาํให้ตนเองเป็นคนทนัสมยั
ต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ คนส่วนใหญ่มกัจะเลือกท่ีจะจดจาํ
เฉพาะเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยม ทศันคติ ความชอบ
และความเช่ือของตน 
               “จบัตาอนาคตทีวีไทย กบัการเปล่ียนแปลง....”
(2556) หลังจากท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ได้เร่ิมวางโครงการประมูลคล่ืนโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนมีฟรีทีวีดูมากกว่า 
24 ช่อง และคาดวา่ภายใน 8 ปี หรือ พ.ศ. 2563 จะมีการ
ยกเลิกระบบอนาล็อกท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งส้ินเชิง 
ทําให้ เจ้าของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ  จึงต้องเร่ิม
ปรับตวัเพ่ือเตรียมรองรับระบบใหม่ท่ีกาํลงัจะมาถึง ซ่ึง
การเปล่ียนระบบในคร้ังน้ี ทาํให้ผูป้ระกอบการผลิตและ
จาํหน่ายเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียม เกิดปัญหา
การปรับเปล่ียนช่องสัญญาณการให้บริการไม่ทนั ทาํให้
ผู ้บริโภคขาดความเช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการ เปล่ียนไปซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับสัญญาณ
ยี่ห้ออ่ืนแทน  ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยสนใจทําการ 
ศึกษาเก่ียวกับ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับ
สัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผู ้บริโภค  ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางกลยทุธ์ของผูผ้ลิตในอนาคต 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการซ้ือและติดตั้ง 

 

เคร่ืองรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ใน  วธีิดาํเนินการวจิัย 
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อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ ง

เคร่ืองรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ใน
อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
               3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ ง
เคร่ืองรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ใน
อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
สมมตฐิานของการวจิัย 
                ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด  7P’s มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับ
สัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผู ้บริโภค  ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
               ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดั
สมุทรสาคร มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี   
          ตวัแปรอิสระ                        ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค
ท่ีอาศัยอยู่ในอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร
จาํนวน 10 เทศบาล สาํนกับริหารการทะเบียน. กรมการ
ปกครอง. กระทรวงมหาดไทย (2555) ท่ีซ้ือและติดตั้ ง
เคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียม   
 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใช ้
เกณฑ์ ก ร ณี ท่ี ไ ม่ ท ราบขน าดป ระช ากร  (Infinite 
Population) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
.05 คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
W.G.Cochran กัลยา  วาณิชย์ปัญญา  (2549 : 74) ได้
ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
      สูตร     n =  P(1 – P)Z2 

    เม่ือ      n แทน  ขนาดตวัอยา่ง 
    P     แทน  สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยักาํลงัสุ่ม  .50 
    Z    แทน  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้Z มีค่า   
เท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั  .05) 
    E    แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
          แทนค่า    n =  (0.5)(1 – 0.5)(1.96)2 

                           
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบ 
ถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน แบ่งเป็น 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและ
ติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค 
ในอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ  

 

ผ่านจานดาวเทียม  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร ดว้ยการประเมินค่าตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท 
(Likert) เป็นลกัษณะคาํถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็น
การวดัระดบัความสําคญัท่ีมีต่อปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมี

 Reliability Statistics 
N of Cases  =  30.0 N of Items  =  23 
Alpha  =  .873  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s  
-  ผลิตภณัฑ ์(Product) 
-  ราคา (Price) 
-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) 
-  การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
-  บุคคล (People) 
-  เทคนิคและกระบวนการ 
(Process) 
-  ส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 
(Physical Evidence) 
ท่ีมา : Kotler, P. (1997), 
Payne, A. (1993). อา้งถึงใน 
ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์.(2556). 

ปัจจยัพฤตกิรรมการซ้ือ 

 6W และ 1H 

-  Who? ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย 
-  What? ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
-  Why? ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
-  Who? ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
-  When? ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
-  Where? ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
-  How? ผูบ้ริโภคซ่ืออยา่งไร 
ท่ีมา : Kotler, Philip. (1997). 
อา้งถึงใน  ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 
(2550). 

(0.05)2 
=  384.16 
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ผลต่อการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียม โดยในแต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือก 3 ระดบั
คะแนน ไดแ้ก่ 
 3 คะแนน   หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบัมาก 
 2 คะแนน   หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบัปานกลาง 
              1 คะแนน   หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาํคญัในระดบันอ้ย 
การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1) ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือในดา้นความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุม
ของเน้ือหาและความถูกตอ้งชดัเจนของาภาษา ผูว้ิจยัใช้
ดชันี IOC ในการให้คะแนน โดยพบวา่ขอ้ความทั้งหมด
มีค่าดชันี IOC 1.00 

ด้าน ค่า IOC 
     ดา้นผลิตภณัฑ ์ 1.00 
     ดา้นราคา 1.00 
     ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 1.00 
     ดา้นการส่งเสริมการตลาด 1.00 
     ดา้นบุคคล 1.00 
     ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 1.00 
     ดา้นเทคนิคและกระบวนการ 1.00 

รวมคะแนน  7  ด้าน 1.00 

               
               2) หาค่าความเท่ียงตรง (Reliability) โดยใช้
สู ตรสั มประส ทิ ธ์ิความ เท่ี ยงตรงของครอนบาค 
(cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์  พบว่า 
ความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่า .873 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยมีการเกบ็ขอ้มูล 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ี
รวบรวมจากแบบสอบถามมีขั้นตอน ดงัน้ี 

     1.1 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถาม
และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดดว้ยตนเองจาํนวน 400 ฉบบั 
กับ ก ลุ่มตัวอย่างในอํา เภอกระ ทุ่ มแบน  จังห วัด
ส มุทรสาคร  ใน เดือน ตุลาคม–ธัน วาคม  2557 ใช้
ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล คร้ังน้ี 3 เดือน 

     1.2 ผู ้วิจัยจะนําแบบสอบถาม ท่ี ได้ไป
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนนาํมาวิเคราะห์สถิติต่อไป 
 2. ข้อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Data) ข้อ มู ล
ส่วนน้ีได้มาจากการศึกษาค้นควา้ เก็บรวบรวมจาก
แหล่งอ่ืนๆ เช่น เอกสารวิชาการ ผลงานวิจยั สารนิพนธ์ 
วทิยานิพนธ์ วารสาร เวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลประกอบการ
วจิยั 
การวเิคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 1 . การวิ เค ร าะ ห์ ด้วยส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า 
(Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายข้อมูลทางด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  รายได้เฉล่ียต่อเดือนและสถานภาพ  และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชส้ถิติทางดา้นความถ่ี และร้อยละ     
ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใช้
สถิติทางดา้นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดย
ใชเ้กณฑ์การแปลผล (กลัยา  วาณิชยปั์ญญา. 2549 : 74)  
ดงัน้ี     
                  ค่าเฉล่ีย  ระดบัความสาํคญั 
                  2.34 – 3.00           หมายถึง    (3)  มาก 
                  1.67 – 2.33 หมายถึง    (2)  ปานกลาง 

 

                  1.00 – 1.66 หมายถึง    (3)  นอ้ย 
                  2. การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) โดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ Chi-Square กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
ผลการวจิัย 

               ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ภาพรวม 
ระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( X =1.68 , 
SD.=0.35) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สินคา้มีจาํหน่าย
ท่ีห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านตวัแทนจาํหน่าย
ใกลบ้า้น ( X =1.69, SD.=0.71) รองลงมา คือ มีบริการ
ส่ ง สิ น ค้ า ท่ี บ้ าน  ( X =1.68, SD.=0.61) และลําดับ
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               ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
31-36 ปี สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 21,001-24,000 บาท 
และสถานภาพสมรส 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
7P’s ท่ีมีผลต่อการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผ่าน
จานดาวเทียม  
               ด้ าน ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  พ บ ว่ า  ภ าพ รวม ระดับ
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X =2.49, SD.=0.21) โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ระบบเคร่ืองรับสัญญาณผ่าน
จานดาวเทียมมีใหเ้ลือกหลากหลายตามคุณภาพกล่องรับ
สั ญ ญ าณ  ( X =2.56, SD.=0.50) รอ งล งม า  คื อ  ได้
มาตรฐาน เคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมตอ้งเป็น
ท่ี รู้จัก  ( X =2.50, SD.=0.53) และลําดับ สุดท้าย  คือ 
ขนาดและความคงทนของเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียม ( X =2.42, SD.=0.60)  
                ดา้นราคา พบวา่ ภาพรวมระดบัความสาํคญัอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =2.15, SD.=0.36) โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเคร่ืองรับสัญญาณมีให้เลือก
หลากหลาย ( X =2.51, SD.=0.53) รองลงมา คือ มีป้าย
แสดงราคาเคร่ืองรับสัญญาณอย่างชัดเจน ( X =2.06 , 
SD.=0.24) และลําดับสุดท้าย คือราคาสมเหตุ สมผล
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ ( X =1.89, SD.=0.75)   

สุดท้าย  คือ  สินค้าสามารถสั่ ง ซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 
( X =1.60 , SD.=0.61) 
              ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ภาพรวม
ระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( X =1.71, 
SD.=0.48) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถเปล่ียน/
คืนสินคา้ในกรณีท่ีสินคา้มีปัญหา ( X =1.86, SD.=0.74) 
รองลงมา คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
เค ร่ือ ง รับสั ญ ญ าณ ผ่ าน ส่ื อ ต่ างๆ  อย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง 
( X =1.79, SD.=1.48) และมีระบบชาํระดว้ยบตัรเครดิต 
( X =1.61, SD.=0.73) ส่วนลําดับสุดท้าย คือ  การจัด
โปรโมชั่น , การลด , แลก , แจก  หรือขายคู่กับ  TV 
( X =1.58, SD.=0.62) 
              ดา้นบุคคล พบวา่ ภาพรวมระดบัความสาํคญัอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =1.73, SD.=0.37) โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ พนักงานสามารถให้รายละเอียด
เก่ียวกบัการติดตั้ง ( X =1.78, SD.=0.70) รองลงมา คือ 
พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองรับสัญญาณ ( X =1.76, 
SD.=0.73) และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ( X =1.75, SD.=0.64) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย คือ
พนักงานมีความซ่ือสัตยใ์นการให้บริการ ( X =1.62, 
SD.=0.60)   
              ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ภาพรวม 
ระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( X =1.68, 
SD.=0.35) โดยข้อท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  การจัดวาง
ผลิตภณัฑ์ภายในร้าน แยกเป็นหมวดหมู่ชดัเจน ดูสินคา้
ไดง่้ายข้ึน ( X =1.74, SD.=0.56) รองลงมา คือ มี  

 

ป้ ายแส ด ง คุณ ส มบั ติ ข อ ง เค ร่ื อ ง รับ สั ญ ญ าณ 
( X =1.67, SD.=0.65) ลําดับสุดท้าย คือ ขนาดของ
ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายมีความกวา้งขวางและมีป้าย
แสดงราคาสินคา้ชดัเจน ( X =1.64, SD.=0.60)   
 ดา้นเทคนิคและกระบวนการ พบวา่ สาํหรับ
ภาพรวมระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =2.11, SD.=0.33) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มี
ความรู้ในการสอนเทคนิคการติดตั้งเบ้ืองตน้แก่ลูกคา้

 จากห้างสรรพสินคา้และตวัแทนจาํหน่ายเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 
3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับ
สัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค 
              ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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( X =2.30 , SD.=0.61) รองลงมา คือ  มีการแนะนํา
คุณสมบติัของเคร่ืองรับสัญญาณและอุปกรณ์เสริม แต่
ละ รุ่น  แต่ละตรายี่ห้ อ เป็นไปอย่างชําน าญการ 
( X =2.29, SD.=0.68) ลําดับ สุ ดท้ าย  คื อ  มี ค ว าม
ชํานาญในการอธิบาย  แก้ไขปัญหาของลูกค้าท่ี
เก่ียวกบัระบบและการติดตั้ง ( X =1.74 , SD.=0.64)   

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ ง
เคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค 

ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ี ซ้ือผลการศึกษา พบว่า
ส่วนมากซ้ือของไทย  คิด เป็น ร้อยละ  71.50 และ
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 28.50 

ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการซ้ือและติดตั้ ง 
ผลการศึกษาพบส่วนมากไม่เกิน 2,000  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.50 และ 2001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
26.50 

ด้านผูมี้ส่วนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือผล
การศึกษาพบส่วนมากตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 56.00 และตดัสินใจจากบุคคลอ่ืน คิดเป็นร้อย
ละ 44.00 
               ด้าน ซ้ือเพราะอะไรผลการศึกษาพบซ้ือ
เพราะตอ้งการรับชมหลายช่องสัญญาณ คิดเป็นร้อย
ละ 51.00 และซ้ือเพราะระบบทีวีไทยเปล่ียนเป็น
ดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 49.00  
               ดา้นสถานท่ีซ้ือ ผลการศึกษาพบวา่จะซ้ือ 

ด้านบุคคล  และด้าน เทคนิคและกระบวนการ  ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับ
สัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียมของ
ผูบ้ริโภค ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ( 2 =7.72, p-
value=.03) เป็นไปตามสมมติฐาน ดงัตาราง 
 

พฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด สรุปความสัมพนัธ์ 

 
 
 
 ผลติภณัฑ์ที่ซ้ือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นราคา  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นบุคคล ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ไม่มีความสมัพนัธ์ 

               
              ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการซ้ือและติดตั้ ง ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและ
ติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ไม่
เป็นไปตามสมม ติฐาน  ในขณะท่ีด้าน เทค นิคและ
กระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและติด 

 

ติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ท่ี 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 ( 2 =9.16, p-value=.02) 
เป็นไปตามสมมติฐาน ดงัตาราง 
 

พฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด สรุปความสัมพนัธ์ 

 
งบประมาณที่ใช้ใน
การซ้ือและตดิตั้ง 
 
  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นราคา  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นบุคคล ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นเทคนิคและกระบวนการ มีความสมัพนัธ์ 

 ดา้นซ้ือเพราะอะไร ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด  ได้แก่  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้าน
ส่ิ งแวดล้อมทางกายภาพการ  และด้าน เทคนิคและ
กระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและ
ติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ในขณะท่ีปัจจัยส่วนประสมทาง
ก าร ต ล าด  ได้ แ ก่  ด้ าน ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ( 2  = 8.46, p-
value=.02) ด้ า น ร า ค า  ( 2 = 7.56, p-value=.04) ด้ า น
ช่องทางการจาํหน่าย ( 2 = 6.67, p-value=.01) และดา้น
บุ คคล  ( 2 = 7.52, p-value=.03) มี ค วามสั มพัน ธ์กับ
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              ด้านผู ้มี ส่ วนสํ าคัญ ในการตัด สินใจ ซ้ื อ  ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้น
บุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและ
ติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ในขณะท่ีดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับ
สัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ท่ีระดบันยัสาํคญั
ท างส ถิ ติ  .05 ( 2 = 9.01, p-value=0.01) เป็ น ไป ต าม
สมมติฐาน ดงัตาราง 
 

พฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด สรุปความสัมพนัธ์ 

 
ผู้มี ส่วนสําคัญ ใน
การตดัสินใจซ้ือ 
 
  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นราคา  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นบุคคล ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ไม่มีความสมัพนัธ์ 

 
  

พฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด สรุปความสัมพนัธ์ 

 
สถานที่ซ้ือ 

 
  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นราคา  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นบุคคล ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ไม่มีความสมัพนัธ์ 

 

อภิปรายผล 

 จากสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองรับ
สัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ในอาํเภอกระทุ่ม
แบน  จังห วัดส มุ ท รส าคร  ผลการ ศึ กษ า  พบว่ า  มี
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียมของผู ้บริโภค ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
เป็นไปตามสมมติฐาน ดงัตาราง 
 

พฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด สรุปความสัมพนัธ์ 

 
ซ้ือเพราะอะไร 
  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นราคา  มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นบุคคล มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ไม่มีความสมัพนัธ์ 

 
               ดา้นสถานท่ีซ้ือ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภ าพ  และด้าน เทค นิ คและกระบวนการ  ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับ
สัญญาณผ่านจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน  ในขณะท่ีด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับ
สัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค ท่ีระดบันยัสาํคญั
ท า งส ถิ ติ  .05 ( 2 = 3.88, p-value=.04) เป็ น ไป ต าม
สมมติฐาน 

และจาํนวนชัว่โมงในการดูโทรทศัน์ท่ีระดบันยัสําคญัทาง
สถิติ 0.05 และลูกคา้ท่ีมีจาํนวนชั่วโมงในการดูโทรทศัน์
ต่างกัน มีความพึงพอใจในจานดาวเทียมพี เอสไอมี
ความสัมพนัธ์ในด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทาง
การจดัจาํหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
               1.  ควรเพ่ิมงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง  และมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัน้ี 
               2.  ควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและ
ติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียมของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัอ่ืนๆ ดว้ย 
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1790



HMO41-9 

พฤติกรรมการซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองรับสัญญาณผ่านจาน
ดาวเทียมของผูบ้ ริโภค ในอาํเภอกระทุ่มแบน  จังหวดั
สมุทรสาคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภทัร 
(2554) ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชม
รายการทางโทรทัศน์ดาวเทียม  สถานี เอ็มทีวีในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ตวัแปรดา้นการส่งเสริม
การตลาด และตัวแปรด้านความสนใจต่อทีวีดาวเทียม
ตามลาํดับ ตัวแปรทั้ ง 2 ตัวน้ี สามารถรวมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมรายการทางโทรทัศน์
ดาวเทียม สถานีเอ็มวีทีวี ในเร่ืองจาํนวนของผูรั้บชมโดย
เฉล่ียในครัวเรือนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพรัช และคณะ 
(2552) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้
จานดาวเทียมพีเอสไอ ผลการวิจยัพบวา่ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้จานดาวเทียมพีเอสไอ ตามส่วน
ประสมทางการตลาด  7 ด้าน  ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
  
นภทัร  หสัเนตร. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ 
             เลือกชมรายการทางโทรทศัน์ดาวเทียมสถานีเอม็      
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