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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ 2) ศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(4Ps) และ 3) ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และ
ระดับรายได้ ประชากรที่ ทาํ การศึ กษาคื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ โดยทําการสํารวจผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ท้ งั สิ้ น 80 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด(4Ps) คือ 1) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา โดยการอธิ บายค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
จากผลการวิจยั พฤติกรรมทัว่ ไปในการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเครื่ องเชื่อมโลหะ
เป็ นจํานวนมากกว่า 4 เครื่ องขึ้นไป ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะประเภท MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas)
ระบบหุ่ นยนต์ โดยนิ ยมซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะผ่านร้านค้าที่จาํ หน่ายเฉพาะเครื่ องเชื่อมโลหะ โดยช่องทางการชําระเงินด้วย
เงิ นสดหรื อการโอนเงิ น โดยเหตุผลสําคัญที่ สุดในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะคื อ สิ นค้ามี คุณภาพดี และสิ่ งที่ มี
อิทธิ พลที่สุดในการซื้ อคือ เจ้าของร้านค้า/พนักงานขาย/ช่างติดตั้ง ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลมาก
ที่สุดคือ ปั จจัยด้านราคา ในขณะที่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสํ าคัญ: เครื่ องเชื่อมโลหะ, ตลาดเครื่ องเชื่อมโลหะ, ระดับการตัดสิ นใจซื้ อ

ABSTRACT
This research aims to study: 1) Survey consumer’s purchasing behavior of welding machines 2) Study 4Ps
marketing mix factors and 3) Demographic factors of sex, age, marital status, occupation and income level. The factors
were measured by an online questionnaire. Sample size was 80 consumers who bought welding machines. The results
were analyzed by the 4Ps marketing mix: product, price, place and promotion were 1) Descriptive data analysis by
explaining frequency, percentage, mean, standard deviation and 2) Inferential data analysis by one-way ANOVA analysis.
Results of hypothesis were mostly influenced by level of consumers’ purchasing decision, followed by most
consumers have more than 4 welding machines decided to purchase a MIG / MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas)
welding robot system, purchased the machine from welding stores, paid by cash or transferred via mobile banking. The
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reason of purchasing decision mostly was the product quality and shop owner/ salesman/technician. In term of the 4Ps
marketing mix was the price factors while demographic factors was not influenced to the purchasing decision by
analyzing with one-way ANOVA at a 0.05 significant level.
Keywords: Welding Machine, Welding Machine Market, Purchasing Decision
1. บทนํา
ภาวะการแข่งขันในตลาดการเชื่อมในรู ปแบบอัตโนมัติหรื อหุ่ นยนต์ (Robotic Welding System) มีความ
รุ นแรงมากขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น สามารถครอบครองส่ วนแบ่งในตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในปี ค.ศ.
2017 ทัว่ โลกมี การจําหน่ ายหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อใช้งาน 381,335 ตัว ซึ่ งร้ อยละ 72 ของการจําหน่ ายหุ่ นยนต์
อุตสาหกรรมทัว่ โลกกระจุกตัวอยูใ่ น 5 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเยอรมนี โดยอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ยงั เป็ นตลาดหลักที่ใหญ่ที่สุดของหุ่ นยนต์มีการใช้งานหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม 125,700 ตัว จากทัว่ โลก หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 33 (IFR World Robotics, 2019)
รายงาน “World Robotics” จัดทําโดย International Federation of Robotics (IFR) เผย ยอดลงทุนหุ่ นยนต์
อุตสาหกรรมทัว่ โลกแตะ 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ อีกทั้งเป็ นปี แรกที่ มีการติดตั้งหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมทัว่ โลก
รวมแล้วเกิ น 400,000 เครื่ อง ซึ่ งคาดการณ์ ว่า ตลาดหุ่ นยนต์จะมี ยอดการติ ดตั้งหุ่ นยนต์เพิ่มในปี ค.ศ. 2022 อยู่ที่
ประมาณ 584,000 เครื่ อง สํานักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเผยข้อมูลสําหรับอุตสาหกรรม
หุ่ นยนต์วา่ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตหุ่ นยนต์ ส่ งผลให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ จะเพิ่มความต้องการ
ระบบหุ่ นยนต์ในประเทศ สร้างองค์ความรู ้ สร้างบุคลากรที่มีทกั ษะ ประเทศไทยจึงมีการวางแผนสร้างฐานการผลิต
หุ่ นยนต์เพื่ อตอบสนองความต้องการในประเทศและภูมิภาคอาเซี ยนโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ่ นยนต์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะ ซึ่ งมีจาํ นวนมากเป็ นอันดับหนึ่ งของจํานวนหุ่ นยนต์ท่ีนาํ เข้ามาในภูมิภาคอาเซี ยน หรื อ
นับเป็ นร้อยละ 38 ของจํานวนหุ่นยนต์ที่นาํ เข้าทั้งหมด (IFR World Robotics, 2019)
สําหรับส่ วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มหุ่ นยนต์เชื่อมโลหะ มียหี่ อ้ ยาสคาว่า อิเล็กทริ ค (Yaskawa Electric) จาก
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่ วนการถือครองถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือโอทีซี ไดเฮน (OTC Daihen) และพานาโซนิ ค
(Panasonic) จากประเทศญี่ ปุ่นเช่ นกัน ถื อครองสัดส่ วนร้ อยละ 25 และร้ อยละ 15 ตามลําดับ (บริ ษทั ฟรอนิ อูส
ประเทศไทย, 2561) สําหรับยีห่ อ้ ฟรอนิอสู ยังไม่ได้รับความนิยมในแถบภูมิภาคอาเซี ยนมากนัก เนื่ องจากราคาสู ง ส่ วน
ใหญ่นิยมใช้กบั อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศแถบยุโรป เช่น บีเอ็มดับเบิลยู (BMW), เมอร์ เซเดส-เบนซ์ (Mercedes
Benz) จึงทําให้ยหี่ อ้ ฟรอนิอสู สู ญเสี ยสัดส่ วนทางการตลาดในแทบภูมิภาคอาเซี ยน จากแนวโน้มปริ มาณความต้องการ
ใช้เครื่ องเชื่อมโลหะด้วยหุ่ นยนต์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มีการลงทุนในหุ่ นยนต์มากขึ้น จากปั จจัยการขึ้นค่าแรง และ
ปั ญ หาขาดแคลนแรงงาน เป็ นผลให้ ผูป้ ระกอบการหั น มาลงทุ น กับ เครื่ อ งเชื่ อ มโลหะระบบหุ่ น ยนต์ ซึ่ งได้รั บ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่จะทําให้บริ หารต้นทุนได้ดียง่ิ ขึ้น ผลิตภาพ(Productivity) เพิ่มขึ้นและรักษามาตรฐานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ได้คงที่ (บริ ษทั ฟรอนิอสู ประเทศไทย, 2561) ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะสํารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการ
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ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัย ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย (Place) และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ โดยลักษณะประชากรศาสตร์ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ และระดับรายได้ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเลือกใช้ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อในการทําตลาด และจัดจําหน่ายสิ นค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อสํารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อม
โลหะ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัย ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ
โดยลักษณะประชากรศาสตร์ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและระดับรายได้
3. การดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ เคยซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ จํานวน 80 คน ซึ่ งกําหนด
ประชากรที่จะศึกษาจากสู ตรการคํานวณขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 โดยกําหนดจํานวน
ประชากร 100 คน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.05 และใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถาม
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยทําการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
1) คําถามคัดกรองและข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ให้เลือกเพียง 1 คําตอบ เช่น ซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะด้วยวัตถุประสงค์ใด เป็ นต้น
2) ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
โดยคําถามในส่ วนนี้ มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งมี เกณฑ์ในการ
กําหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales)
3) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และ อาชีพ โดยวิธีทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องเชื่อม
โลหะ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยประชากรศาสตร์ และระดับการตัดสิ นใจซื้ อ โดยการอธิ บายค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรู ปแบบแผนภูมิวงกลม
3.2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เกี่ยวกับสมมติฐานงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความ
แตกต่างในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
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4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ มีดงั ต่อไปนี้
4.1 ด้านประชากร
พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างดังแสดงมีอตั ราส่ วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 76.25 และ 23.75 ตามลําดับ อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-50ปี ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 50.00
นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งร้ อ ยละ 85.00 มี ส ถานภาพสมรส/อยู่ด้ว ยกัน ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 และโดยมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยูใ่ นช่วง 20,001–40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
43.75
4.2 ด้านข้อมูลพฤติกรรมทัว่ ไปเกี่ยวกับการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะของกลุ่มตัวอย่าง คือผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเครื่ องเชื่ อมโลหะเป็ นจํานวน
มากกว่า 4 เครื่ องขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 80 โดยส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะประเภท MIG/MAG (Robotic)
คิดเป็ นร้อยละ 40 และตราสิ นค้าเครื่ องเชื่อมโลหะที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อครั้งล่าสุ ด คือ Yaskawa คิดเป็ นร้อยละ
30 ทั้งนี้ นิยมซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะผ่านร้านค้าที่จาํ หน่ายเฉพาะเครื่ องเชื่อมโลหะมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45 จากชําระ
เงินด้วยเงินสดหรื อการโอน คิดเป็ นร้อยละ 45 นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสอบถามเหตุผลในตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อม
โลหะ และสิ่ งที่ มีอิทธิ พลมากที่ สุดในการซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ โดยพบว่าเหตุผลที่ ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะ
ดังกล่าว 3 อันดับแรก คือ สิ นค้ามีคุณภาพดี สิ นค้ามีราคาถูก และ ตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยง โดยคิดเป็ นร้อยละ 41 28 และ
12 ตามลําดับ และสิ่ งที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ 3 อันดับแรก คือ เจ้าของร้านค้า/พนักงานขาย/
ช่างติดตั้ง สื่ อออนไลน์ และ พรี เซ็นเตอร์ หรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 39 21 และ 11 ตามลําดับ
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และการตัดสิ นใจซื้ อเชื่อมโลหะ
เมื่ อพิจารณาปั จจัยย่อยทั้ง 4 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย และ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสู งสุ ด 3 อันดับแรก โดย
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านราคามีความเหมาะสมต่อคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.9:เห็นด้วยมากที่สุด) ปั จจัยด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ในเรื่ องระดับ เสี ยงที่ เหมาะสมขณะทํางาน (ค่ า เฉลี่ ย 4.8: เห็ นด้วยมากที่ สุ ด) รวมถึ งเรื่ อ งระบบความ
ปลอดภัยที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.8: เห็นด้วยมากที่สุด) และปั จจัยด้านราคาในเรื่ องความเหมาะสมเมื่อเทียบกับตราสิ นค้าอื่น
(ค่าเฉลี่ย 4.6: เห็นด้วยมากที่สุด) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแต่ละด้าน สามารถสรุ ปผล
ของแต่ละปั จจัยได้ดงั นี้
(1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม ตัวอย่างมี ค่ า เฉลี่ ยระดับ ความคิ ดเห็ น ในเรื่ องของคุ ณ ภาพและความทนทานของผลิ ตภัณ ฑ์
(ค่าเฉลี่ย 4.5: เห็นด้วยมากที่สุด) ร่ วมถึงเรื่ องระยะเวลารับประกันที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.5: เห็นด้วยมากที่สุด)
(2) ปั จจัยด้านราคา
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่ องราคาของอะไหล่ที่ไม่แพง (ค่าเฉลี่ย 4.5: เห็นด้วย
มากที่สุด)
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(3) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
กลุ่มตัวอย่างมี ค่าเฉลี่ ยระดับความคิ ดเห็ นในเรื่ องการมี สาขาและตัวแทนจําหน่ ายครอบคลุ มทั่ว
ประเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.4: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือทําเล ที่ ต้ งั ของร้ านสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.2: เห็นด้วย
มาก)
(4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่ องมีกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่น่าดึงดูด เช่น การลด
แลก แจก แถม (ค่าเฉลี่ย 4.5: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ มีพรี เซนเตอร์ ให้กบั สิ นค้ามีชื่อเสี ยง (ค่าเฉลี่ย 3.5: เห็น
ด้วยมาก)
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ
(1) เพศกับระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะของ
ผูบ้ ริ โภค จากการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ
0.38 ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้นเพศที่ แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะไม่แตกต่างกัน
(2) อายุกบั ระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะของ
ผูบ้ ริ โภค จากการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ
0.96 ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะไม่แตกต่างกัน
(3) สถานภาพกับระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นสถานภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ
ของผูบ้ ริ โภค จากการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าได้ค่า Sig.
เท่ากับ 0.65 ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้นสถานภาพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะไม่แตกต่างกัน
(4) อาชีพกับระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นอาชีพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะของ
ผูบ้ ริ โภค จากการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ
0.27 ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้นอาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะไม่แตกต่างกัน
(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะของ
ผูบ้ ริ โภค จากการทดสอบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสิ นใจซื้ อ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
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Way ANOVA) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.33 ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้นรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะไม่แตกต่างกัน
5. การอภิปรายผล
5.1 เพศ ของผูบ้ ริ โภคไม่ส่งผลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีตที่ได้
กล่าวไว้การศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานครของ วิไลลักษณ์ บุญยัง และ
คณะ (2558) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการซื้ อสมาร์ ทโฟนที่ไม่แตกต่างกัน
5.2 อายุ ของผูบ้ ริ โภคไม่ส่งผลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีตที่ได้
กล่าวไว้ การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องปรั บอากาศขนาดเล็กในเขตกรุ งเทพมหานครของ
ตรรกวิทย์ บ่ายคล้อย (2547) พบว่า ปั จจัยทางด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องปรับอากาศ
ขนาดเล็ก
5.3 สถานภาพที่ แตกต่างกันมี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะไม่แตกต่างกัน
เนื่ องจากการซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะของผูบ้ ริ โภคนําไปใช้ในเชิ งธุ รกิ จ ดังนั้น สถานภาพของผูบ้ ริ โภคจึ งไม่ส่งผลต่อ
ระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
5.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะไม่แตกต่างกัน เนื่ องจาก
เครื่ อ งเชื่ อ มโลหะเป็ นสิ นค้าที่ เฉพาะเจาะจงในการใช้งาน ซึ่ งเกี่ ยวข้อ งกับวิศวกรรมการเชื่ อ ม ดังนั้น อาชี พของ
ผูบ้ ริ โภคจึงไม่ส่งผลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อ เช่น การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า
ในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยาของปั ทมา ตั้งต้นสกุลดี (2555) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเลือกซื้ อวัสดุก่อสร้างที่ไม่แตกต่างกัน
5.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะไม่แตกต่าง
กัน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 ด้านประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั อ้างอิงผลจากแบบสอบถามจํานวน 80 คน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.25 มีอายุระหว่าง 36-50 ปี ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 50.00 นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.00 มีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50 และโดยมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยูใ่ นช่วง 20,001–40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.75
6.2 ด้านพฤติกรรมทัว่ ไปในการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ
พฤติกรรมทัว่ ไปในการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเครื่ องเชื่อมโลหะเป็ นจํานวน
มากกว่า 4 เครื่ องขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 80 ซึ่ งส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะประเภท MIG/MAG (Robotic)
คิดเป็ นร้อยละ 40 และตราสิ นค้าเครื่ องเชื่อมโลหะที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อครั้งล่าสุ ด คือ Yaskawa Electric คิด
เป็ นร้อยละ 30 ในส่ วนของร้านค้านิยมซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะผ่านร้านค้าที่จาํ หน่ายเฉพาะเครื่ องเชื่อมโลหะมากที่สุด คิด
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เป็ นร้อยละ 45 โดยชําระเงินด้วยเงินสด หรื อการโอน คิดเป็ นร้อยละ 45 นอกจากนี้ยงั พบว่าเหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ อง
เชื่ อมโลหะ 3 อันดับแรก คือ สิ นค้ามีคุณภาพดี สิ นค้ามี ราคาถูก และ ตราสิ นค้ามี ชื่อเสี ยง โดยคิดเป็ นร้อยละ 41 28
และ 12 ตามลําดับ และสิ่ งที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ 3 อันดับแรก คือ เจ้าของร้านค้า/พนักงาน
ขาย/ช่างติดตั้ง สื่ อออนไลน์ และ พรี เซ็นเตอร์ หรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 39 21 และ 11 ตามลําดับ
6.3 ด้านความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะในด้านผลิตภัณฑ์(Product) พบว่าระดับความ
คิดเห็นสู งสุ ดคือระดับเสี ยงที่เหมาะสมขณะทํางาน และระบบความปลอดภัยที่ดี ในส่ วนของปั จจัยด้านราคา (Price)
พบว่าระดับความคิ ดเห็ นสู งสุ ดคื อราคามี ความเหมาะสมกับคุ ณภาพ ในขณะที่ ปัจจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
(Place) พบว่าระดับความคิดเห็นสู งสุ ดคือเรื่ องสาขาและตัวแทนจําหน่ายที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่าระดับความคิดเห็นสู งสุ ดคือกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่น่าดึงดูด เช่น ลด แลก
แจก แถม ดังนั้นระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อม
โลหะตามปั จจัยทั้งหมด 4 ปั จจัย เรี ยงจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายตามลําดับ
6.4 การทดสอบสมมติฐาน
จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามพบว่า ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ อายุ สถานะภาพ
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากเครื่ องเชื่อมโลหะเป็ น
สิ นค้าเฉพาะเจาะจงในเชิงธุ รกิจวิศวกรรมการเชื่อม โดยการพิจารณาจําต้องให้ความสําคัญกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเชิง
ธุ รกิจ อาทิ ต้นทุน และ กําไร จึงพบว่าที่ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดมีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะโดย
เรี ยงจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
1) ปั จ จัย ด้านบุ ค ลากรและบริ ก ารหลัง การขาย ผูป้ ระกอบการควรให้ค วามสํา คัญ กับ พนักงานในร้ า น
เนื่องจากปั จจัยด้านบุคลากร หรื อพนักงานขายภายในร้านส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่อมโลหะของผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด หากพนักงานขายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดี ทั้งในเรื่ องของความรู ้ความเข้าใจใน
รายละเอียดสิ นค้า จํานวนพนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริ การ และการแก้ไขปั ญหาที่ อาจเกิดขึ้นภายในร้านได้เป็ น
อย่างดี จะทําให้ผมู ้ าใช้บริ การรู ้สึกได้รับการเอาใจใส่ ดังนั้น การฝึ กอบรม การมีระบบสวัสดิการและค่าคอมมิชชัน่ ที่
เหมาะสม ถือเป็ นสิ่ งกระตุน้ และจูงใจให้พนักงานตั้งใจทํางานเพื่อเพิ่มยอดขาย และให้การดูแลเอาใจใส่ กบั ลูกค้ามาก
ขึ้นจะส่ งผลให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การและเลือกซื้ อสิ นค้าได้มากยิง่ ขึ้น
2) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ควรทําให้ร้านค้ามีสาขาและตัวแทนจําหน่ ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ทําเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกต่อการเดินทาง และมีที่จอดรถรองรับเพียงพอ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรเลือกพิจารณา
จัดตั้งร้านค้าตัวแทนจําหน่ายให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าได้
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สะดวก ซึ่ งจะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ สึกพึงพอใจ และเพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องเชื่ อมโลหะของ
ผูบ้ ริ โภคให้เพิ่มขึ้นได้
3) ปั จ จัย ด้า นราคา ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ความเหมาะสมของราคากับ คุ ณ ภาพเครื่ อ งเชื่ อ มโลหะ ความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับยี่หอ้ อื่น และราคาของอะไหล่ตอ้ งไม่แพงจนเกินไป ผูป้ ระกอบการต้องมีการตั้งราคา
ของสิ นค้าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า และตรวจสอบราคาของคู่แข่งรายอื่นอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถกําหนดราคาได้อย่างเหมาะสม
4) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ งประกอบไปด้วยคุณภาพและความทนทานของสิ นค้า มีการบอกข้อมูลการดูแล
รักษาสิ นค้าอย่างละเอียด รวมถึงตราสิ นค้าที่ มีชื่อเสี ยง และมี ความน่ าเชื่ อถือ โดยผูป้ ระกอบการควรมี การปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสําหรับเครื่ องเชื่อมโลหะ โดยเฉพาะด้านการประหยัดพลังงาน
เพราะเครื่ องเชื่อมโลหะ เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่กินไฟมาก ทําให้ผบู ้ ริ โภคจึงให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงาน รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังควรมีการประชาสัมพันธ์ที่มากยิ่งขึ้น เพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าเป็ นที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่
รู ้จกั มากขึ้นในสายตาของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ควรทําการศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาดเพิ่มเติ ม ได้แก่ ด้านบุ คคล (People) ด้านกระบวนการ
(Process) และ ด้านกายภาพ (Physical Evidence) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลส่ วนประสมทางการตลาดที่ครบถ้วน
2) ควรทําการศึกษากลุ่มประชากรเพิ่มเติม ได้แก่ ประชากรในจังหวัดใกล้เคียงหรื อทัว่ ประเทศ เพื่อให้ผล
การศึกษามีความครอบคลุมมากที่สุด
3) ควรมีการศึกษาตัวแปรและปั จจัยต่างๆเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบถึงพฤติกรรมและปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อมากยิง่ ขึ้น
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