
 ก

บทคดัย่อ 
 
ชื�อเรื�องการศึกษาอิสระ    :  ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ของนกัศึกษา 

ปริญญาตรี มหาวทิยาเอเชียอาคเนย ์
 
โดย                                  : นางสาวเบญจมาพร จาตุรงคส์กุล 
 
ชื�อปริญญา                       : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 
สาขาวชิาเอก  : การจดัการทั�วไป 
 
อาจารยที์�ปรึกษา  : .................................................................................. 
            (ดร. พิเชษฐ ์มุสิกะโปดก) 
            ............... / ........................ / ...............    
 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยัในครั! งนี!  เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อ
สติ"กเกอร์ไลน์ เพื�อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ รวมทั!ง
เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�มีต่อการตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ และเพื�อศึกษาตดัสินใจ
ซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย ์กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการศึกษา
ครั! งนี!  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย ์จาํนวน 400 คน ส่วนเครื�องมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี� ค่าร้อย
ละ คา่เฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคที�มีต่อการตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาเอเชียอาคเนย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี มีอาชีพเป็นนักศึกษา มี
สถานภาพโสด และมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ
การตัดสินใจซื! อสติ"กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาเนย ์พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ สติ"กเกอร์ไลน์มีการเคลื�อนไหว สื�อความหมายไดต้รงกบัความรู้สึก ดา้นราคา สติ"กเกอร์
ไลน์มีป้ายบอกราคาชดัเจน ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย สติ"กเกอร์ไลน์สามารถซื!อไดต้ลอดเวลา 
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และดา้นส่งเสริมการตลาด สติ"กเกอร์ไลน์มีการแจง้ข่าวสารให้ทราบผา่นทางไลน์ ดา้นพฤติกรรม
การตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์พบว่า มีการ
ตดัสินใจซื�อสติ�กเกอร์ไลน์ประเภทแอนิเมชั�น โดยซื�อสติ�กเกอร์ไลน์ผ่านแอพพลิเคชั�นไลน์ โดยปกติ
ซื�อสติ�กเกอร์ไลน์ให้กบัตวัเอง ช่วงเวลาที�ซื�อสติ�กเกอร์ไลน์คือ 12.01น. – 18.00 น. โดยซื�อสติ�กเกอร์
ไลน์ดว้ยเหตุผลความประทบัใจเมื�อเห็น ซึ� งตวัเองเป็นผูที้�มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื�อสติ�กเกอร์ไลน์ 
และซื�อสติ�กเกอร์ไลน์ดว้ยวธีิหกัจากบตัรเครดิต  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลที�ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้
และสถานภาพ ที�แตกต่างกนัมีมีผลต่อการตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหา
วทิยาเอเชียอาคเนย ์ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย ์และปัจจยัดา้น
พฤติกรรมที�ประกอบด้วย ประเภทของสติ"กเกอร์ไลน์, สถานที�ซื! อสติ"กเกอร์ไลน์, บุคคลที�ซื! อ
สติ"กเกอร์ไลน์ให้, ช่วงเวลาในการซื!อสติ"กเกอร์ไลน์, เหตุผลในการซื!อสติ"กเกอร์ไลน์, บุคคลที�มี
อิทธิพลในการซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ และรูปแบบในการซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซื!อสติ"กเกอร์ไลน์ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาเอเชียอาคเนย ์ดว้ยเช่นกนั 
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The purposes of this research were to explore the personal factors of customers affecting 

the buying decision Line Stickers, to study marketing mix affecting buying decision Line Stickers, 
to study consumer behavior factors affecting buying decision Line Stickers and to study buying 
decision Line Stickers of undergraduate students in Southeast Asia University. The samples used 
for this study were 400 samples from people who studied Bachelor’s students in Southeast Asia 
University. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. For hypothesis testing was used one-way analysis of 
varience and Chi-Square Test. 

The results of the study showed that the most people who purchasing Line Stickers of 
undergraduate students in Southeast Asia University were female, aged between 21-25 years old, 
undergraduate students, single, and earned between 15,001 – 20,000 Baht. Marketing mix factors 
affecting buying decision Line Stickers of undergraduate students in Southeast Asia University 
found that Line Stickers product were moving and meaningful sense, Line Stickers price had clear 
price tag, Line Stickers distribution channel could be purchasing at any time and Line Stickers 
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marketing promotion were notified via the Line. The buying decision behavior Line Stickers of 
undergraduate students in Southeast Asia University found that had decided to buy animation 
Stickers Line, purchasing Stickers Line through the application Line, and purchasing Stickers Line 
for you. The period of time purchasing was 12:01 – 6:00 p.m. The reason to purchase were the 
first impression of seeing, the person who influenced the decision to buy Sticker Line was you and 
buying Stickers Line by credit card deduction. 

The hypothesis testing revealed that the differences of the personal factors including 
gender, age, occupation, income and marital status had affecting buying decision Line Stickers of 
undergraduate students in Southeast Asia University. Marketing mix factors including product, 
price, distribution channel and marketing promotion related to buying decision Line Stickers of 
undergraduate students in Southeast Asia University. And the differences behavioral factors 
including types of Line Stickers, where to buy Line Stickers, whom to buy Line Stickers, the 
period of time to buy Line Stickers, the reason to buy Line Stickers, people who had influenced to 
buy Line Stickers and the style Line Stickers to buy affecting buying decision decision Line 
Stickers of undergraduate students in Southeast Asia University as well.  
 
   
 


