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ค�ำน�ำ

การวิจัยเป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�าตอบและให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และนวัตกรรมนับเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่ง
สู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2570 ” มีพัทธกิจในการสร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผล
งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดมา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช ้การวิจัยใน
กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดให้มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย (PSU Trang National Conference on Research across Discipline) ให้
เป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการส�าหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นท่ีประจักษ์ มีการต่อยอดผลงานวิชาการที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง ตามแนวคิด
ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมทางวิชาการ ในโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 
ประจ�าปี 2562 นี้ ประกอบด้วยผลงานวิชาการ จ�านวนทั้งสิ้น 121 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 113 เรื่อง ผล
งานสร้างสรรค์ จ�านวน 6 เรื่อง บทความวิชาการ จ�านวน 2 เรื่อง การน�าเสนอผลงานวิชาการจัดแบ่งเป็น 3 
กลุ่มสาขา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการ
ความเสี่ยง จ�านวน 7 เรื่อง สาขาการตลาด จ�านวน 49 เรื่อง  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จ�านวน 15 เรื่อง  
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 10 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน จ�านวน 14 เรื่อง กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ จ�านวน 18 เรื่อง 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย สาขาศิลปะการแสดงและการ
จัดการ จ�านวน 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัยผู้เข้าร่วมการประชุมและขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

15� ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดที่มีผลต่อคว�มตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้�นขนมบ้�นโกไข่ของ   

ผู้บริโภคในอำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181
จุฬาศิณี ขาวเขียว, เจนจิรา ชูบัวทอง,  พนิตสุภา รัตนวิบูลย์และคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่



สำรบัญ (ต่อ)

16� ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดที่มีผลต่อคว�มตั้งใจซื้อเครื่องสำ�อ�งท�งออนไลน์ของผู้บริโภค

ในอำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������191
ขวัญฤดี ศรีสงสาร, เฉลียววรรณ ช่วยคง,  รัยฮาน อิสลามวัฒนา และคณะ   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

17� ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดที่มีอิทธิพลต่อคว�มตั้งใจใช้บริก�รซ้ำ�ของผู้ใช้บริก�รร้�นช�บูใน

อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201
ภูมิ พันธ์เลิศธรรม, วุฒิชัย ช่วยแท่น, ศุภชัย เชาวน์วุฒิกุล และคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

18� แนวท�งก�รสร้�งก�รตระหนักรู้ตร�สินค้� ธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บ�ยใจ �����������������������������������������������211
ธัญวรัตม์ โกมินทร์, ปิยะพร แซ่ตั้ง,  รัตนภรณ์ สุทธปัญญา และคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

19� อิทธิพลของคว�มใส่ใจสุขภ�พต่อก�รรับรู้คุณค่�อ�ห�รขยะ (Junk food) ของผู้บริโภค อำ�เภอ

ห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������221
ชัชวาล โพธิยก, นัทธกฤต ชูไกรไทย,  ปรัชญาภรณ์ ดาวมณี และคณะ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

20� ศึกษ�เกี่ยวกับปัจจัยในก�รขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับก�รวัดมูลค่�เพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์

ต�ลโตนด �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������229
ณัฐริกา อนันต์จรรยา และ ธิดาทิพย์ ปานโรจน์  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

21� ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มจงรักภักดีในตร�สินค้�ต�ลโตนด  ��������������������������������������������������������������������������������239
รณฤทธิ์ ละริน และธิดาทิพย์ ปานโรชน์ 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

22� คว�มสัมพันธ์ของรูปแบบสื่อส�รตล�ดกับก�รรับรู้ตร�สินค้� BNK48 ของแฟนคลับใน

ประเทศไทย   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������251
ณัฐวัฒน์ วิเชียรบุตร, วรวัตร ศรีชาติ  และเสริมศักดิ์ ขุนพล์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

23� ทัศนคติต่ออ�ห�รไทยสำ�เร็จรูปและทัศนคติด้�นส่วนประสมท�งก�รตล�ดต่อก�รซื้ออ�ห�รไทย

สำ�เร็จรูปของช�วต่�งช�ติในพื้นที่อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อำ�เภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������263
กิตติกาญจน์ ว่องธนสาร, กุลธิดา สลับลึก,  ธนัญญา กาญจนกุล และคณะ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

24� กลยุทธ์ก�รปรับตัวท�งก�รตล�ดของผู้ประกอบก�รร้�นข�ยสินค้�ที่ระลึกกรณีศึกษ� : อำ�เภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 277
กฤศนรัตน์ สุคันธวิภัติ, ศุภณัฐ ยิ่งนคร และรุ่งนภา ชีวรัศม ี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

25� ปัจจัยก�รส่งเสริมก�รข�ยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก�รใช้บริก�รร้�นค้�ปลีกใหม่ ��������������������������������289
ณัฐวัตร  เจริญญาณพันธ์ และโกมลมณี  เกตตะพันธ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา



สำรบัญ (ต่อ)

26� ปัจจัยที่มีคว�มสัมพันธ์ต่อก�รตัดสินใจซื้อเครื่องสำ�อ�งนำ�เข้�พรีออเดอร์ผ่�นท�งออนไลน์จ�ก

ประเทศเก�หลีใต้ของนักศึกษ�หญิงมห�วิทย�ลัยศิลป�กร วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี �����������299
ชฎาธาร วงษ์สวัสดิ์, กรีซติน่า ดอห์ล  และชินวัฒน์ นิลโมจน์  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

27� คว�มไว้ว�งใจและปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดต่อก�รตัดสินใจซื้อสินค้�ผ่�นเฟสบุ๊คของนิสิต

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������315
อัสมาวาตี ฮาแว และหรรษมน เพ็งหมาน  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

28� คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มไว้ว�งใจกับพฤติกรรมก�รซื้อเสื้อผ้�แฟชั่นผ่�นแอพพลิเคชั่น 

ออนไลน์ของสตรีวัยทำ�ง�นในอำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� �������������������������������������������������������������������������������327
อรทัย ทิพย์กล่อม และหรรษมน เพ็งหมาน 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

29� ผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จ�กก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก�รบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในยุค

ดิจิทัล กรณีศึกษ� มห�วิทย�ลัยศิลป�กร วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี  �������������������������������������������������337
กชพร วงษ์ปัญญา, เจนจิรา เย็นเศรณ ชนัญชิดา พรหมดนตรี และคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

30� ปัจจัยที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำ�อ�งออร์แกนิค 

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������347
อรวรรณ พลฤทธิ์, ณัฐกิตติ์  อานันท์สันติ,  ณัฐวัตร เหล่าตระกูลงาม และคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

31� ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ด 4C’s ที่ส่งผลต่อก�รตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ ของผู้ประกอบ

ก�รและพนักง�นในตล�ดนัดจตุจักร ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 365
โกสินทร์ แก่นบุตร และนพดล โตวิชัยกุล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

32� องค์ประกอบก�รบริก�รร้�นอ�ห�รสำ�หรับกลุ่มผู้สูงอ�ย�ุ��������������������������������������������������������������������������������375
ธรรมาภรณ์  ยวนใจ,  กมลกานต์  ลิลาพันธิสิทธิ์, ศุภกฤต  ทับเที่ยง และคณะ 
คณะคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

33� ก�รพัฒน�รูปแบบก�รสร้�งแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิส�หกิจชุมชน  ���������������������������������������������������� 385
ศศิพร ต่ายค�า, ศุภพล กิจศรีนภดล และสุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

34� แนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจร้�นอ�ห�รบริเวณหน้�มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ ������������������������������������������ 399
พรชุลีย์ พัฒอ�าพันธ์, พรชนก แก้วสมหนู, รสสุคนธ์ ฤทธิ์เนียม และคณะ  
สำานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

35� คว�มสำ�คัญของคว�มเชื่อมั่นต่อองค์กรที่ส่งผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคุณลักษณะนวัตกรรม

ก�รบริก�รและคว�มตั้งใจใช้บริก�รขนส่งครบวงจรของผู้ประกอบก�รพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน

ภ�คใต้ ประเทศไทย ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������421
กรรณิการ์  คุ้มสุข, อนัญพร  ชัยรัฐ, อรปรียา  สุขอนันต ์ และคณะ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



สำรบัญ (ต่อ)

36� คว�มพึงพอใจในก�รรับชมภ�พยนตร์ออนไลน์ NETFLIX  ที่มีผลต่อก�รสื่อส�รแบบบอกต่อของ

กลุ่ม NETFLIX THAI CLUB   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������431
กมลรัตน์ ศรีสุข, ปวัณรัตน์ พัชณี และเสริมศักดิ์ ขุนพล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ .

37� ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รออกแบบตร�สินค้�ผลิตภัณฑ์ต�ลโตนดให้ประสบคว�มสำ�เร็จ ����������������������441
นนทวัฒน์ สุวรรณราช และธิดาทิพย์ ปานโรชน์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

38� คว�มพึงพอใจในก�รใช้บริก�รโรงอ�ห�รของนักศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������451
สุมิตรา สุพงษ์,  น้�าอ้อย พึ่งขุนทด และ ดวงมณี ชักน�า 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

39� ก�รยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อก�รตัดสินซื้อหูฟังไร้ส�ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมห�นคร

และปริมณฑล ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������461
 ป้องภัย  กองแก้ว และ อริสสา สะอาดนัก 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

40� พฤติกรรมก�รเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำ�ต�ลของนักศึกษ� 

มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช �����������������������������������������������������������������������������������������������473
พรทิวา จันแก้ว,  ทิพย์ธารี ละเอียดการ,  มนต์นภา จันทร์คง และคณะ 
สำานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

41� ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รเลือกใช้บริก�รสป�ฮ�ล�ลในจังหวัดกระบี่ �����������������������������������������������������������487
ธาวีซ่า อดลสมาน,  ปภาวรินท์ หนูสง,  อังค์วรา ขิกข�า และคณะ   
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

42� กลยุทธ์ก�รปรับตัวเพื่อคว�มอยู่รอดของร้�นค้�ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอำ�เภอสทิงพระ จังหวัด

สงขล�  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������497
สุธารักษ์  ศรีสุวรรณ  และ หรรษมน เพ็งหมาน 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

43� กลยุทธ์ก�รปรับตัวเพื่อคว�มอยู่รอดของร้�นค้�ปลีกแบบดั้งเดิม  

ในเขตอำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขล� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������507
วิภาพร  สุวรรณขาว และหรรษมน  เพ็งหมาน 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

44� ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก�รใช้บริก�รร้�นเกมออนไลน์ 

อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������519
ฐิติกรอาสาสุวรรณ และโกมลมณี เกตตะพันธ์  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

45� คว�มต้องก�รซื้อข้�วเกรียบป�กหม้อและส�คูของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยศิลป�กร วิทย�เขต

ส�รสนเทศเพชรบุรี ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������531
คุณัญญา ทักษิณ, วรางคณา จุมพล อรพรรษา สุขเกษม และคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



สำรบัญ (ต่อ)

46� มุมมอง พฤติกรรม และผลจ�กก�รใช้บริก�รธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง 

ในประเทศไทย: กรณีศึกษ� Netflix ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 539
ณัฐสิมา สงคง, ดวงเทพิน กะตะโท และศิริพร เผือกผ่อง  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

47� ปัจจัยที่มีคว�มสำ�คัญคว�มภักดีต่อตร�สินค้�ของผู้บริโภคลำ�โพงอัจฉริยะ �����������������������������������������551
ภัทรชนน วิริยะเสถียรจินดา และอริสสา สะอาดนัก 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

48� อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อแนวโน้มก�รเข้�ใช้บริก�รของลูกค้�ร้�นอ�ห�รใน 

ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล มห�ชัย �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 563
ศิริรัตน์ เสียงไพเราะ และนพดล โตวิชัยกุล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

49� ส่วนผสมท�งก�รตล�ดในมุมมองของลูกค้�ที่มีต่อก�รตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมคว�มง�ม

ผ่�นฮ�วทูเพอร์เฟ็ค (#Howtoperfect) บนทวิตเตอร์ ������������������������������������������������������������������������������������������575
โอบรุ่ง ชูโฉมงาม และนพดล  โตวิชัยกุล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร













ส�รจ�กอธิก�รบดี 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี 2570” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทยรวมไปถึงการก้าว

ไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย ค รั้ ง ที่  8  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  โ ด ย 

คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการมีวัตถุประสงค ์ เป ิดโอกาสให ้นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี อาจารย์ และนักวิจัยทั่วประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วม

มือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การ

ต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมให้ธุรกิจของ

ประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างยั่งยืนน้ัน สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

ผมขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ท่ีเล็งเห็นความส�าคัญและมุ่งม่ันจัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

นิวัติ แก้วประดับ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

29 มีนาคม 2562



ส�รจ�กรองอธิก�รบดีวิทย�เขตตรัง 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

วิทย�เขตตรัง

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  ใ น วั น ที่  

29 มีนาคม 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความ

สนใจได้มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจอย่างต่อเน่ืองของคณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงาน

วิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศ

ชาติ รวมทั้งภูมิภาคต่อไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 ในครั้งนี้นับเป็นการ

พัฒนาอีกขั้นหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่ประสบความส�าเร็จของทาง

คณะฯ เห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้สนใจท่ีเข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

คณะกรรมการผู้จัดโครงการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับ

เคลื่อนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประสบ

ความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



ส�รจ�กคณบดี 
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย เป็นโครงการที่คณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญและจัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 นี้

นับเป็นครั้งที่ 8 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง

ในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย และองค์ความรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับผู้ทรง

คุณวุฒิ อันจะน�าไปสู่การต่อยอดและปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 : วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development ครั้งที่ 8 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีจ�านวนผลงานทางวิชาการท่ีเข้าร่วมน�า

เสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความ

รู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็น

ประโชยน์ต่อสังคมมากขึ้น

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งน้ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทุกท่าน ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด

โครงการในครั้งนี้

ปรารถนา หลีกภัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา หลีกภัย) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 

29 มีนาคม 2562





การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019 

“วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1� หลักก�รและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าท่ีผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�า

ตอบและองค์ความรู้ใหม่ อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีช่วย

ให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นและ

ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ด�าเนิน การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ขึ้น 

เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสนับสนุนการเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นส่ือกลาง

เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการท�าผลงานวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดผลงานวิชาการที่สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อ

เนื่องอย่างยั่งยืน 

2� วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

อาจารย์และนักวิจัยให้แพร่หลายมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่สู่สาธารณชน

2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ 



XXI

3� รูปแบบก�รดำ�เนินก�ร

3.1 การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากร 

3.2 การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทบทความวิจัย หรือ

บทความวิชาการ

3.3 การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4� ส�ข�ที่เปิดรับผลง�น

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และนักวิจัย

1) กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย

 • บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

 • การตลาด

 • การจัดการการท่องเที่ยว

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การบัญชี/การเงิน

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

 • รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

 • ภาษาอังกฤษ

3) ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย

 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ 

5� วัน-เวล�ดำ�เนินง�น

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6� สถ�นที่ดำ�เนินง�น

อาคารเรียนรวม 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

7.1 นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2 ผู้สนใจทั่วไป
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8� ก�รเสนอผลง�น

8.1 รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย 

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�าเสนอ เรื่องละ

ไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2 รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�า

เสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 15 นาที

8.3 การส่งผลงานวิจัย 

ผู ้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง  

ส่งไปที่ www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4 ก�าหนดการ

เปิดรับผลงาน

 • ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา

 • ภายในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ

 • ภายในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

 • ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

 • วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

8.5 อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป  ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท

ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 512 – 2461 – 962 

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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9� ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

9.1 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.2 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

9.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ

10� ร�ยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

ติดต่อคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์  โทรศัพท์ 0 7520 1731 E-mail: wiphaphun.i@psu.ac.th

11� ติดต่อสอบถ�มข้อมูลก�รรับสมัครผลง�นแยกต�มส�ข� ดังนี้

สาขา: บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ: คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร โทร: 0-7520-1770 

อีเมล: nonglak.k@psu.ac.th

สาขา: การตลาด

ผู้รับผิดชอบ: คุณกานตรัตน์ ชุมคง โทร: 0-7520-1731 

อีเมล: karntharut.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข โทร: 0-7520-1735

อีเมล: sineenart.kh@psu.ac.th

สาขา: การบัญชี/การเงิน

ผู้รับผิดชอบ: คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: ngamthip.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล โทร: 0-7520-1721

อีเมล: suriyan.b@psu.ac.th

สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ: คุณวีณา แพฟืน โทร: 0-7520-1726

อีเมล: weena.p@psu.ac.th

สาขา: ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.t

สาขา: ศิลปะการแสดงและการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th


กำ�หนดก�ร 
ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ม�อ� ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019
“วิจัยก้�วใหม่ เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 29 มีน�คม 2562

ณ  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง
เวล� กำ�หนดก�ร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.00 น. มอบเกียรติบัตรผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
10.00 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “University in Disruptive Era”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ CEO Food Innopolis Thailand 
ห้องบรรยาย  L2221 และห้องบรรยาย  L2211 (ถ่ายทอด) อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 

10.45 - 11.00 น. พัก 
11.00 - 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ห้องที่ 1  L1232  อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 2 ส�ข�วิช�ก�รตล�ด 
ห้องที่ 1  L2111  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 2  L2112  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 3  L2113  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 4  L2121  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 5  L2122  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

กลุ่ม 3 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว
ห้องที่ 1 L2212 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 
ห้องที่ 2 L2222 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 4 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ห้องที่ 1  L1215 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 5 ส�ข�วิช�ก�รบัญชี/ก�รเงิน
ห้องที่ 1  L2211 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 6 ส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ
ห้องที่ 1  L1211 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 
ห้องที่ 2  L1221 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 7 กลุ่มส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร 
ห้องที่ 1  L1224 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้อง  L1132, L1133 และ L1134 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1
13.00-14.30 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ)

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 3 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ) 

มอบเกียรติบัตรส�าหรับผู้น�าเสนอผลงาน 





วิทย�กรพิเศษ ผศ� ดร� อัครวิทย์ ก�ญจนโอภ�ษ

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Akkharawit Kanjana-Opas
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
อีเมล์ akkharawit.k@psu.ac.th

akkharawit.k@gmail.com

ประวัติก�รศึกษ�
ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2532
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry) 

Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego พ.ศ. 2545

ส�ข�ที่มีคว�มชำ�น�ญเป็นพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล
(Marine Biotechnology, Marine Natural Products)
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property and Intellectual Property Management)
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technoprenuership)

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น
มีนาคม 2532-พฤษภาคม 2533 ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม-ธันวาคม 2536 นักเคมี บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ�ากัด
กันยายน 2543-มกราคม 2545 ผู้ช่วยวิจัย  Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego, USA.
มกราคม 2537-2549 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธันวาคม 2547-2549 คณะท�างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทาง

เทคโนโลยี 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

mailto:akkharawit.k@psu.ac.th
mailto:akkharawit.k@gmail.com


ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น (ต่อ)
กรกฎาคม 2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
สิงหาคม 2553-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม 2558-ปัจจุบัน คณะท�างานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ก�รฝึกอบรม ดูง�น
มีนาคม-พฤษภาคม 2538 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ The Northern Alberta  

Institute of Technology, Edmonton, Alberta ประเทศแคนาดา
มีนาคม-ธันวาคม  2546 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ณ Gesselschaft fur  

Biotechnologie Forschung (GBF) ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2547 ฝึกอบรมทางด้าน Bioindustry ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547 ฝึกอบรมทางด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการส�าหรับบุคคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2549 ฝึกอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส�านักงานสิทธิบัตร 

และสถาบันนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น
พฤษภาคม 2550 ฝึกอบรมด้านสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรชีวภาพ  

ณ ประเทศสวีเดน
มีนาคม 2551 ฝึกอบรมการเขียนค�าขอสิทธิบัตร (South East Asian Drafting) โดย

ส�านักงานสิทธิบัตร ยุโรป และ International Federation of Intellectual 

Property Attorneys (FICPI)
มิถุนายน-กันยายน 2551 ฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มิถุนายน 2554 ฝึกอบรมหลักสูตร  Patent  and Intellectual Property Law, Center for 

Advanced Study & Research on Intellectual Property, School of Law, 

University of Washington
มิถุนายน  2557 อบรมหลักสูตร Licensing Academy in Intellectual Property and  

Technology Transfer, University of California, Davis

ร�งวัลที่เคยได้รับ
2553 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural Products  

Conference, February 4-9, 2007. Queenstown, New Zealand
2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร



ก�รเป็นวิทย�กร/อ�จ�รย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย ให้กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน
วิทยากรในหัวข้อการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และ สวทช.
วิทยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศในอาเซียน (โดย World Intellectual Property Organi-

zation) วิทยากรให้กับ USPTO
วิทยากรให้กับ USPTO





ร�ยน�มกองบรรณ�ธิก�รและผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจ�รณ�ผลง�นวิจัย บทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ปรีช� วิจิตรธรรมรส

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร�นุชษร� พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร�พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นฤบ�ล ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร�ปิยะนุช  ปรีช�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�วร�งคณ� ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�พงศกร พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สมพงษ์ อำ�นวยเงินตร�

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร�เมธ�วี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D


4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร� สย�ม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ�จ�รย์รุชดี  บิลหมัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร� สุพัฒธน�  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� อัจฉร�  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� จุไรรัตน์  พุทธรักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ดร�ปัญญ�  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ป�ริช�ติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ดลิน�  อมรเหม�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ทวนธง  ครุฑจ้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร�กรวิทย์  เก�ะกล�ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ดร�วิสุทธิณี ธ�นีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�อรอุม�  สุพัฒนกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� กลุ่มส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษธุรกิจ 

ดร� ณัฐกฤต�  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�จิร�พร เยี่ยมคำ�นวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�รัชฎ�ภรณ์  จันทร์อุดม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

8� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



ร�ยน�มผู้ทรงคุณวุฒิวิพ�กษ์ 
ผลง�นวิจัยบทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�นิจก�นต์ หนูอุไร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�สิริภัทร์ โชติช่วง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ชัยรัตน์  จุสป�โล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร�ห้�วห�ญ  ทวีเส้ง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร. สุณิสา  สถาพรวจนา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�พน�รัตน์  ป�นมณี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ดร�ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร�วิวัฒน์  ฤทธิม� 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ



7� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�จินตน�  ส�ยทองคำ�

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�บุปผ�ช�ติ อุปถัมภ์นร�กร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ

ผู้จัดการบริษัทกฤษฏิ์ทีม ออร์แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ฟอร์มแม้นส์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและการจัดการธุรกิจการแสดง 

น�ยยุทธน� อัมระรงค์

หัวหน้าคณะศิลปินคิดบวกสิปป์ 

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง





36



37

พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต
Buying behavior of Thai tourists in Phuket
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต มี

วัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 2.) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ต 3.) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาซื้อของฝากในภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อของฝาก

ในจังหวัดภูเก็ต จ�านวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี มี

สถานะภาพโสด  ศึกษาในปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,001-

20,000บาท สมาชิกครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี 3 คน และอาศัยอยู่ที่ภาคใต้ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อของฝากประเภทอาหารมากที่สุด โดยซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ของฝากที่

เลือกซื้อมากที่สุดคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์  รองลงมาคือมุก และน�้าพริกกุ้งเสียบ สาเหตุที่เลือกซื้อของฝาก

คือรสชาติดี รองลงมาคือสะดวกในการซื้อ และมีผู้ฝากซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อของฝาก

เมื่อมีความต้องการ คนในครอบครัวมีอิทธิพลในการซื้อของฝากมากที่สุด นิยมซื้อของฝากด้วยตนเอง และ

ใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก 350บาทขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลกร มี

ความส�าคัญต่อการซื้อของฝากมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจที่มาซื้อของฝากในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ประกอบการควรให้

ความส�าคัญกับการให้ความรู้แก่พนักงานในการบริการต่อลูกค้าที่มาซื้อของฝากในจังหวัดภูเก็ต 

คำาสำาคัญ :  พฤติกรรมการซื้อของฝาก  นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต
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ABSTRACT

The purpose of this research is to 1.) study the buying behavior of Thai tourists in 

Phuket. 2.) To study the important factors to the purchase of Thai tourists in Phuket.  3.) 

Satisfaction of Thai tourists to buy souvenirs in Phuket. Data collection tools and question-

naires, data was analyzed by descriptive statistics using frequency, percentage, and stan-

dard deviation.

The research found that Most Thai tourists are female. The age range is between 

20-29 years with single status. Study in undergraduate Personal Business The family in-

come per month. 10,001-20,000 Baht Most of the respondents had 3 families and lived in 

the south. Most respondents preferred to buy food items. By shopping in department 

stores. The most popular souvenirs are cashew nuts. The bottom is pearl. And shrimp 

paste. The reason for buying souvenirs is good taste. Second is the ease of purchase. And 

there are buyers. Most respondents prefer to buy souvenirs when needed. Family mem-

bers have the most influence on buying souvenirs. The cost of buying a souvenir is 350 

baht or more.

The respondents were of the opinion that the factor It is important to buy the bulk 

of the deposit, followed by the physical characteristics. And channel factors. Thai tourists 

are satisfied with buying souvenirs in Phuket. Overall satisfaction was at a high level. The 

most satisfied were the facilities and the personnel. The proposal received from this re-

search found that entrepreneurs should pay more attention to educating employees in 

providing services to customers who buy souvenirs in Phuket.

Keywords: Buying behavior,Thai tourists in Phuket.

บทนำา 

 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวที่มีสภาพ

ภูมิประเทศเป็น เกาะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุก

แห่งอันดามัน” กล่าวคือ เป็น จังหวัดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาวสะอาดตัดกับสีน้�าทะเลอย่าง

ชัดเจน และขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตได้ถือว่า เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความโดด

เด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ได้ชื่อว่าเป็นเมือง East Meet West เป็น

ที่ที่ตะวันออกพบตะวันตก นั่นคือจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเมืองที่มี ความทันสมัยและเป็นเมือง

นานาชาติ ในขณะเดียวกันก็ด�ารงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดภูเก็ต

ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีแหล่งท่องเที่ยวและ กิจกรรม

การท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดและกิจกรรม

การ ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้�า และการเชื่อมโยง

การท่องเที่ยวกับเกาะ บริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง (ส�านักงานสถิติภูเก็ต, 2559)

การท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
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ประเทศเนื่องจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงานที่ช่วยเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทยโดยจากข้อมูลทางสถิติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่อง

เที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด

ภูเก็ต มากถึง 3,838,234และสร้างรายได้ 1.71 หมื่นล้านบาท ต่อปี (ส�านักงานสถิติภูเก็ต , 2559)

เม่ือนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเที่ยวยังพ้ืนท่ีใดๆนั้นส่ิงหนึ่งท่ีจะเป็นเสมือนเคร่ืองยืนยันว่านักท่อง

เที่ยวได้มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวนั้น นอกเหนือจากภาพถ่ายแล้ว นั้นก็คือสิ่งของที่ระลึกหรือของฝาก ซึ่ง

เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้ร�าลึก และจดจ�าสถานที่ บุคคลและความทรงจ�าดีที่เกิดขึ้นได้ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อท่องเที่ยวแล้ว ก็มักจะเลือกซื้อของฝากที่ระลึกประจ�าแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเสมอ 

เพื่อไปเป็นของฝากแก่เพื่อนฝูงญาติมิตร และเพื่อตนเอง สินค้าที่ระลึกเมื่อซื้อไปฝากใคร ก็จะเป็นสิ่งแสดง

ว่ามีน�้าใจระลึกถึงของผู้เดินทางกับผู้รับฝาก ผู้รับก็จะดีใจ ผู้ให้ก็จะมีความสุขเช่นเดียวกัน จึงไม่แปลกที่นัก

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวมักจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากติดไม้ติดมือไปกลับไปด้วยนักท่องเที่ยว

บางคน จะซื้อของที่ระลึกหลายๆชิ้น เพื่อที่จะน�าไปฝากแก่บรรดาญาติมิตรไม่ว่าสิ่งของที่ระลึกนั้นจะแพง

หรือมีราคาสูงเท่าไหร่ก็ตาม (ส�านักงานสถิติภูเก็ต , 2559)

จึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ต  

ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งใน การวางแผน พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มี

คุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ รวมถึงเพื่อรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่จะ

เพิ่มขึ้น ในอนาคต อันจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของจังหวัดภูเก็ตด้วย

วัตถุประสงค์

1 . เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการ ซ้ือของฝากของนั ก ท่อง เ ท่ี ยวชาว ไทยใน จั งหวั ดภู เ ก็ ต

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมาซ้ือของฝากในจังหวัดภู เก็ต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 1.เพื่อให้องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคในการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

2.สามารถหาแนวทางเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการต่อการซ้ือของ

ฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

3.เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาซ้ือของฝากใน

จังหวัดภูเก็ต
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การทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ โดยสรุปการใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีในการวิจัย ดังนี้

1.แนวคิดด้านการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ต ผู้วิจัยได้

ประยุกต์จากแนวคิดของ จิราภรณ์ ขาวศรี (2556) โดยได้ก�าหนดพฤติกรรมการซื้อของฝาก ไว้ดังนี้

1.1 สาเหตุการซื้อของฝาก

1.2 บุคคลที่ร่วมซื้อของฝาก

1.3 โอกาสในการซื้อของฝาก

1.4 สถานที่ในการซื้อของฝาก

1.5 ประเภทที่เลือกซื้อของฝาก

1.6 ตัดสินใจซื้อของฝากอย่างไร

2.ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดของ  

วิไลวรรณ ศิริอ�าไผ (2557) โดยได้ก�าหนดเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่อง

เที่ยว ไว้ ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

2.2 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร 

2.4 ปัจจัยกระบวนการบริการ 

2.5 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

3.ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาซื้อของฝาก ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดของ       

ภาดล อามาตย์ และประดิษฐ์ ศิลาบุตร (2556) โดยได้ก�าหนดเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยที่มาซื้อของฝากไว้ ดังนี้ 

3.1 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

3.2 ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

3.3 ความพึงพอใจด้านในด้านการบริการ 

3.4 ความพึงพอใจในด้านราคา 

3.5 ความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์
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4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ใช้แนวคิดของ สมชาติ   อู่อ้น (2557)

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น�ามาก�าหนดกรอบการวิจัย 

เรื่อง พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ต

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อของฝากในจังหวัดภูเก็ต ใช้วิธีการสุ่มไม่

อาศัยความน่าจะเป็น แบบบังเอิญ(Accidental sampling) ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร W.G. 

Cochran (สูตรของคอแคลน Cochran) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต คือ 

แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาตามแนวคิดของจิราภรณ์ ขาวศรี (2556) วิไลวรรณ ศิริอำาไผ 

(2557) และ ภาดล อามาตย์ และประดิษฐ์ ศิลาบุตร (2556)  มีจ�านวน 5 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบสอบถาม

 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

  ตอนที่ 3  ปัจจัยในการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

 ตอนที่  4 ความพึงพอใจในการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการวัด

ระดับความส�าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ด้านความส�าคัญดังนี้ (Cooper and Schindler, 2007 :  อ้างถึงใน เอกชัย อภิศักดิ์กุล กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ 

และจตุพร เลิศล้า,2551)

 คะแนนเฉลี่ย    4.21 - 5.00    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   มากที่สุด

        คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   มาก

        คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   ปานกลาง

        คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   น้อย

        คะแนนเฉลี่ย    1.00 - 1.80    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยสรุปผลการ

วิจัยได้ดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อของฝากประเภท

อาหารมากที่สุด (ร้อยละ 33.5) โดยซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 40.8) ของฝากที่เลือกซื้อมาก

ที่สุดคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์(ร้อยละ 49.8) รองลงมาคือมุก(ร้อยละ 41.3) และน้�าพริกกุ้งเสียบ(ร้อย

ละ 38.5) สาเหตุที่เลือกซื้อของฝากคือรสชาติดี (ร้อยละ 47.8 )รองลงมาคือสะดวกในการซื้อ(ร้อย

ละ 41.0)และมีผู้ฝากซื้อ  (ร้อยละ 35.5) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อของฝากเมื่อมีความ

ต้องการ (ร้อยละ 39.0) คนใน ครอบครัวมีอิทธิพลในการซื้อของฝากมากที่สุด (ร้อยละ36.3) นิยมซื้อ

ของฝากด้วยตนเอง (ร้อยละ43.2)   และใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก350บาทขึ้นไป (ร้อยละ 44.7) 

ตาราง 1 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ�าแนกตามของฝากที่นิยมซื้อ
ของฝากที่นิยมซื้อ                                           จำานวน(คน)                                    ร้อยละ
   ของฝากประเภทอาหาร

   ของฝากประเภทของใช้

   ของฝากประเภทยารักษาโรค

   ของฝากประเภทเครื่องประดับ

   ของฝากประเภทเครื่องแต่งกาย

                  134                                                 33.5

                   120                                                30.0

                    33                                                  8.3

                    37                                                  9.3

                    76                                                 19.0

รวม                   400                                                100.0
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ในจังหวัดภูเก็ต

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝาก ประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

และปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ในภาพรวมมีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวอยู่ใน

ระดับมาก โดยเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากรมีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัย

ด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยดังนี้

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ�าแนกตามปัจจัยด้านการตลาด

ปัจจัยในการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ต S.D. ระดับความสำาคัญ
1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.25 0.487 น้อย
2.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 2.75 0.787 ปานกลาง
3.ด้านบุคลากร 3.30 1.015 ปานกลาง
4.ด้านกระบวนการบริการ 2.19 0.491 น้อย
5.ด้านลักษณะทางกายภาพ 2.81 0.758 ปานกลาง

รวม 2.66 0.707 ปานกลาง

ปัจจัยด้านบุคลากร มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากในระดับปานกลาง โดยด้านความสุขภาพ

ของพนักงานขาย มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านความสะอาดเครื่องแต่งกายพนักงาน และ ด้าน

การให้บริการของพนักงาน

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากในระดับมาก โดยด้านความ

สะอาด บรรยากาศของร้าน  มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านสถานที่ตั้งของร้าน และ ด้านความ

ปลอดภัยของลูกค้า

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากในระดับมาก โดยด้านลด

ราคา มีความส�าคัญมากที่สุด  รองลงมาคือด้านแจกสินค้าตัวอย่าง และ ด้านมีพนักงานขายแนะน�า

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากในระดับมาก โดยด้านระดับราคาสินค้า มี

ความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับราคาของฝากในสถานที่อื่นๆใน

จังหวัดต่างๆ และ ด้านความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับสินค้าที่ซื้อไป

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากในระดับมาก  โดยด้านความ

รวดเร็วในการให้บริการ มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านความประทับใจในการให้บริการ และ 

ด้านความสะดวกในการใช้บริการ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาซื้อของฝากในจังหวัด

ภูเก็ต 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า

 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจที่มาซื้อของฝากในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ความพึง

พอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านการบริการ ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ 
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โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจดังนี้

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ�าแนกตามความพึงพอใจในการ

ซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความพึงพอใจในการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยในภูเก็ต
S.D. ระดับความสำาคัญ

1.ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 3.70 0.797 มาก
2.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 3.42 0.942 มาก
3.ความพึงพอใจในด้านการบริการ 2.03 0.552 น้อย
4.ความพึงพอใจด้านราคา 3.33 0.954 ปานกลาง
5.ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 3.56 0.913 มาก

รวม 3.20 0.831 ปานกลาง

 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำานวยความสะดวก  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

มาก โดยด้านความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้�าดื่ม  หนังสือพิมพ์ 

ฯลฯ มีความพึงพอใจมากที่สุด   รองลงมาคือพึงพอใจต่อความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ 

ประชาสัมพันธ์บอก จุดบริการ และ จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้  สะดวก

 ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

มาก โดยด้านความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลง

คือมาพึงพอใจต่อความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และ ความรู้ความ

สามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค�าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค�าแนะน�าได้ เป็นต้น

 ความพึงพอใจด้านการบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดย

ด้านการส่งสินค้ามีความรวดเร็วตรง ต่อเวลา มีความพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมาคือพึงพอใจต่อ

การรับประกันสินค้าหลังการขาย มีความเหมาะสม และ การเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อมีการ ช�ารุด

 ความพึงพอใจด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง โดยด้านพนักงานขายสามารถให้ข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ และสามารถตอบ

ข้อสงสัยของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อการมี

ความพร้อมในการเสนอขาย และ พนักงานขายมีความสุภาพในการเสนอขายสินค้า

 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

มาก โดยด้านการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ลูกค้าได้สินค้าที่มีสภาพสมบรูณ์ ไม่ช�ารุดเสีย

หาย มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพในการใช้งาน และ มีรูปลักษณ์ หรือดีไซน์ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

อภิปรายผล

 จากสรุปผลการวิจัยที่น�าเสนอข้างต้น ประเด็นส�าคัญของการวิจัยครั้งนี้ คือ พฤติกรรม

การซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1.พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิง

จะใส่ใจในการซื้อของฝากไปฝากพ่อแม่พี่น้องปู่/ย่า ตา/ยาย และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง
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สอดคล้องกับ สุพิชญา สอนบาลี (2557) ท�าการศึกษา พฤติกรรมในการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย ในกิจกรรม ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ถนนราชด�าเนิน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ท�าการศึกษาโดย

มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากกิจกรรมถนนคนเดิน และศึกษาถึงราย

จ่าย ของนักท่องเที่ยวในกิจกรรม ถนนคนเดิน วันอาทิตย์ ถนนราชด�าเนิน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย

ได้ท�าการสุ่มจากนักท่องเที่ยวจ�านวน 150 คน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวนร้อยละ 50.67 

ซึ่งมี สัดส่วนไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวชายมากนัก คือ ร้อยละ 49.33 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–

29 ปี จ�านวนร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ�านวนร้อยละ 72.67 เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากภาค

ใต้ถึง ร้อยละ 55.33 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.67 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 44.67

2.พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ต ส่วนใหญ่นิยมซื้อของฝากประเภท

อาหารมากที่สุด เนื่องจากของฝากประเภทอาหารเป็นอาหารที่สามารถบริโภคแล้วไม่สิ้นสุดสามารถบริโภค

ได้ทุกเมื่อที่มีความต้องการที่จะบริโภค และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก350บาทขึ้นไป เนื่องจากราคาอยู่

ในระดับที่สามารถจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปต่อนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของฝากเพื่อบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ 

จิราภรณ์ ขาวศรี ( 2556 ) ท�าการศึกษา พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว จังหวัด

พัทลุง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารมีการค�านึงถึงหลักการซื้อโดย

เน้นอรรถประโยชน์ของสินค้าเป็นหลัก ซื้อเพราะราคาอยู่ในระดับที่สามารถจับต้องได้และค่าใช้จ่ายในการ

เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกเฉลี่ยต่อครึ่งต�่ากว่า 500 บาท และการซื้อสินค้าประเภทของฝากของนักท่อง

เที่ยวชาวไทยในภูเก็ตนั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ตจะตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 

วิไลวรรณ ศิริอำาไผ (2557) ได้ท�าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว

ตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง ( ถนนคนเดินตรอกโรงยา ) จังหวัดอุทัยธานี พบว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อ

สินค้าด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์ซื้อสินค้าเพื่อ อุปโภค บริโภค

3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

ภูเก็ตมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการบริการ เนื่องจากการที่พนักงานขายมีการแต่งกายและการบริการที่ดี

ท�าให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าเมื่อนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะบริโภค ซึ่งสอดคล้อง

กับ  วิไลวรรณ ศิริอำาไผ (2557)  ได้ท�าการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของนัก

ท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง ( ถนนคนเดินตรอกโรงยา ) จังหวัดอุทัยธานี พบว่า  ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของตลาดน�้าโบราณบ้านสะแกกรัง มีระดับส�าคัญต่อการซื้อของฝากของ

นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีระดับส�าคัญเรียงตามล�าดับดังนี้ ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมาคือ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการบริการ  

4.ระดับความพึงพอใจท่ีมีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ตมาก

ที่สุด คือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  รองลงมาคือความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  

ความพึงพอใจด้านราคา  และความพึงพอใจในด้านการบริการ เนื่องจากความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ 

ประชาสัมพันธ์บอกและจุดบริการมีความสะดวกในการที่นักท่องเที่ยวจะซื้อสินค้าเพื่อบริโภค ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ภาดล อามาตย์ และประดิษฐ์ ศิลาบุตร (2556)  ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านจ�าหน่าย

สินค้าของฝากในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีความพึงพอใจต่อการซื้อของฝากในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ายด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจใน

ด้านด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นอันดับ 1 รองลงมาความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากรที่ให้

บริการ ความพึงพอใจด้านราคา  และความพึงพอใจในด้านการบริการ 

5.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

ภูเก็ต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและ

เอกลักษณ์ของสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายในการแจกสินค้าตัวอย่าง และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ร้านเพื่อให้ลูกค้าเพื่อบริโภคสินค้าเพื่อซื้อของฝาก เนื่องจากมีการลดราคาของสินค้าหรือจัดโปรโมชั่น

ซื้อ2แถม1เพื่อเรียกสิ่งดึงดูดใจต่อลูกค้าที่มาบริโภคสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ จิราภรณ์ ขาวศรี (2556) 

ท�าการศึกษา พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในประโยชน์การใช้สอย คุณภาพ และความเป็น

เอกลักษณ์ ด้านราคาในเรื่องสินค้าราคาถูก ราคาสมเหตุสมผล ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายในท�าเลที่ตั้ง

ง่ายและหาสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และด้านการส่งเสริมตลาดในการมีสินค้าตัวอย่าง ของแถม 

และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษา พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้รับ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้

1.จากข้อมูลสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท�าให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีการซื้อของฝากในห้างสรรพสินค้า จะมีนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ต้องการที่จะซื้อของ

ฝากเป็นจ�านวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการซื้อของฝากประมาณ 350 บาทขึ้นไปต่อคน จึงควรส่งเสริม

ให้มีการผลิตสินค้าของฝากที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์   น�้า

พริกกุ้งเสียบ และมุก เป็นต้น โดยจ�าหน่ายสินค้าของฝากในราคาที่ไม่สูงมากนัก เพื่อให้สอดคล้องกับระดับ

รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย

2.จากการศึกษา ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ ปัจจัยด้าน

บุคลากร ดังนั้น พนักงานควรมีความเอาใจใส่ลูกค้าที่มาซื้อของฝาก มีความรู้ในด้านเรื่องของผลิตภัณฑ์

สินค้าของฝาก มีมารยาทในการพูดที่ดีต่อลูกค้าที่มาซื้อของฝาก และต้องมีการบริการดีต่อลูกค้าที่มาซื้อ

ของฝาก ฯลฯ อีกทั้งยังมีแนวทางในการส่งเสริมการตลาด ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของฝากของ

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

3.จากการศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาซื้อของฝากในภูเก็ต พบว่า ความพึง

พอใจในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ควรเพิ่มสถานที่จอดรถของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในการซื้อ

ของฝาก และควรบอกความชัดเจนของป้ายหรือสัญลักษณ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการมาซื้อของฝาก

เพื่อบริโภค 

4.ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ควรมีการเพิ่มความรู้ให้พนักงานส�าหรับการบริการ ให้

พนักงานสามารถตอบค�าถามกับลูกค้าได้ สามารถให้ค�าชี้แจงหรือข้อสงสัยให้ค�าแนะน�าเวลาลูกค้าต้องการ

จะสอบถามข้อสงสัยต่างๆที่ลูกค้าอยากทราบ
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5.ความพึงพอใจในด้านการบริการ ควรมีการรับประกันสินค้าหลังการขายให้มีความเหมาะสม 

เช่น เมื่อสินค้าช�ารุดหรือสินค้ายังไม่ได้แกะหรือสินค้ามีความชื้นแล้ว และพนักงานควรมีความสามารถใน

การน�าเสนอขายสินค้าได้ดี พนักงานจะต้องสามารถตอบกับลูกค้าได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของฝากของนัก

ท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ต รวมทั้งยังเป็นผลท�าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็น

ว่าควรมีการศึกษาวิจัยตามแนวทางต่อไปนี้

1.การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการขยายกลุ่ม

ตัวอย่างกว้างขึ้น เก็บกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพื่อน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และใน

อนาคตต่อไป 

2.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ตเพื่อ

ให้ทราบถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มตัวอย่างก่อนน�ามาวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อของฝาก 

3. ควรมีการศึกษาสินค้าอื่นๆ หรือของฝากที่นักท่องเที่ยวชาวไทยในภูเก็ตให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ในเชิงลึกเพื่อให้สามารถพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด

ภูเก็ต ได้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงจะใส่ใจในการซื้อของ

ฝากไปฝากพ่อแม่พี่น้องปู่/ย่า ตา/ยาย เพราะมีความคิดเห็นว่าการซื้อของฝากไปฝากพ่อแม่พี่น้อง

ปู่/ย่า ตา/ยายนั้นเป็นเรื่องที่ที่ดีต่อการซื้อของฝาก และการซื้อของฝากถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อผู้

ที่ให้ของฝากกับผู้ที่ได้รับของฝาก  ดังนั้น การซื้อของฝากนั้นควรมีปัจจัยและความพึงพอใจต่อการ

บริโภคสินค้า การซื้อของฝากด้านปัจจัยบุคลากรในเรื่องของด้านความสะอาดของเครื่องแต่งกาย

และในเรื่องของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านของราคาของสินค้าและความคุ้มค่าของสินค้า ส่วนการซื้อ

ของฝากด้านความพึงพอใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกเร่ืองของด้านความพึงพอใจต่อป้าย,สัญลักษณ์

และจุดบริการให้มีความเหมาะสมเข้าถึงได้ และในเรืองของความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านของ

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการใช้งาน มีรูปลักษณ์หรือดีไซน์

ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า  และดังนั้นควรสร้างความตระหนักถึงการบริการของพนักงาน

ด้านการแนะน�าสินค้าให้แก่ผู้ที่เข้ามาซื้อของฝาก และยังช่วยสร้างเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อ

ของฝากในจังหวัดภูเก็ตมีทางเลือกท่ีหลากหลายและมีความต้องการที่จะบริโภคของสินค้านั้นต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความยั่งยืนทางการตลาด               2.เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลของความยั่งยืนทางการตลาดของแบรนด์ The body shop 3.เพื่อศึกษาความยั่งยืน

ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า ท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างของประชากรผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

แบรนด์ The body shop ในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานด้วยการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1.ความยั่งยืนทางการตลาดประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค                  

การก�าหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนทางการตลาดและการก�าหนดส่วนประสมความยั่งยืนทางการตลาด              

2.ความเสมอภาคทางสังคม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความยั่งยืน

ทางการตลาด โดยมีค่า Adjusted R Square = 0.616  และ 3.ความยั่งยืนทางการตลาดมีความความ

สัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) เท่ากับ 0.850

คำาสำาคัญ :  ความยั่งยืนทางการตลาด , คุณค่าตราสินค้า , การปกป้องสิ่งแวดล้อม

Abstract

The purpose of the study was to: 1.To study the components of sustainable        

marketing. 2. To study the determinant factors of sustainable marketing of The Body Shop.  

3. To study sustainable marketing that related to brand equity of the Body Shop.                  

The samples were 400 people who used the body shop brand in Bangkok metropolitan 

area. Data was analyzed by descriptive statistics, ie mean and standard deviation and hy-

pothesis testing by multiple regression analysis and Pearson’s correlation coefficient.

The research found 1. Sustainable marketing consists of Consumer Behavior Study 

Determining Marketing Strategies for Sustainability and the marketing mix for sustainability 
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2. Social equality, Economic survival and environmental protection affected to 

sustainable marketing with Adjusted R Square 0.616 and 3. Sustainable marketing 

associated with brand equity at Pearson product moment correlation coefficient (r) 

0.850.

Keywords : Sustainable Marketing ,Brand Equity , Environmental Protection

บทนำา

ค�าว่า “ความยั่งยืนทางการตลาด (Sustainability marketing)” หรือนักวิชาการบางท่านอาจจะ

เรียกว่า การตลาดเพื่อความยั่งยืน “(Sustainable marketing)” นั้นหมายถึง การด�าเนินกิจกรรมทางการ

ตลาดที่สร้างความสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ (Economic Dimension) มิติทางสังคม (Social Di-

mension) และมิติทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension ) อันน�าไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่าง

ยั่งยืน (นธกฤต วันต๊ะเมล์,2561) 

ความยั่งยืนทางการตลาด นับเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางการตลาดที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

ด�าเนินงานทางการตลาดขององค์ในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากกระแสของการพัฒนาความยั่งยืน (นธกฤต 

วันต๊ะเมล์,2561)  ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ นั้นพยายามจะท�าตัวเองให้เป็น Sustainable Business หรือ 

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยตัวอย่างของบริษัท The Body Shop เนื่องจากในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจที่

ค่อนข้างซบเซาส�าหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเครื่องส�าอางที่การแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผู้คน

ทั่วไปหันมาสนใจและใส่ใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม, การสร้างความเสมอ

ภาคทางสังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ นอกเหนือจากการสร้างก�าไรต่อธุรกิจ

แล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อสังคม และถ้าหากท�ากระบวนการนั้นๆได้ส�าเร็จ นอกจากก�าไรจากการขายสินค้า

หรือบริการแล้ว ยังได้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรหรือบริษัทอีกด้วย ดังนั้นบริษัท The Body Shop  จึงต้อง

สร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่น เพื่อน�าพาธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จ(KOTCHAWAT,2560)

ตราสินค้ามิใช่เพียงชื่อ โลโก้ แต่ยังรวมไปถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือที่ผู้บริโภครับรู้ และเมื่อเชื่อม

โยงกับผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หมายถึงการสร้างคุณค่าส่วนเพิ่มด้านความยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณค่า

ด้านความยั่งยืน ได้แก่ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ , ประโยชน์ด้านสังคม และประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิด

ขึ้นในจิตใจของผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆยั่งยืน (นธกฤต วันต๊ะเมล์,2561)  

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ“ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความยั่งยืนทางการตลาดกับคุณค่าตราสินค้าแบรนด์ The body shop ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเล็ง

เห็นถึงความส�าคัญใน การศึกษาความยั่งยืนทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า The body 

shop ของประชากรในกลุ่มลูกค้าแบรนด์ The body shop เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจแบรนด์ The body 

shop น�าข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความยั่งยืนทางการตลาด

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลของความยั่งยืนทางการตลาดของแบรนด์ The body shop
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 3. เพื่อศึกษาความยั่งยืนทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของความยั่งยืนทางการตลาด

 2. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลของความยั่งยืนทางการตลาดของแบรนด์ The body shop

  3. เพื่อทราบถึงความยั่งยืนทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า

 4. เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ด�าเนินธุรกิจแบรนด์ The body shop น�าข้อมูลไปเป็นแนวทาง

พัฒนาและปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

ทบทวนวรรณกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าแบรนด์ The body shop ใน

กรุงเทพมหานคร มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการตลาด

Jamrozy (2007: 124-126) ได้ให้ความหมายความยั่งยืนทางการตลาดว่า น�าเสนอโมเดล (the 

triangular model) ประกอบด้วยมิติของความยั่งยืน 3 ด้าน คือ 

1.ด้านความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ (economic viability) การตลาดที่มุ่งเน้นผู้บริโภคจะอยู่ภายใต้

กระบวนทัศนะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการสนับสนุนความไม่ยั่งยืนเป็นการมุ่งเน้นท่ีผลก�าไรทางเศรษฐกิจ

เท่านั้น ซึ่งกระบวนการทางการตลาดแบบดั้งเดิมมุ่งการตระหนักในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์

สีเขียว (Green products) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ

2.ความเสมอภาคทางสังคม (social equity) หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องการแก้ปัญหา

ความยากจน ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในประเทศที่ก�าลังพัฒนา และความไม่เสมอภาคทางสังคมในส่วน

ของหลักความเสมอภาคทางสังคมนั้นกระบวนการทางการตลาดเพ่ือสังคมจะพิจารณาผลกระทบของการ

ด�าเนินธุรกิจต่อชุมชน และการกระท�าที่รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

3.การปกป้องสิ่งแวดล้อม (environmental protection) เป็นการบูรณาการระบบมนุษย์และ

ระบบอื่นๆ ไปสู่เครือข่ายของความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความ

แข็งแกร่งของสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนพื้นฐานของการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบส�าคัญของความยั่งยืนทางการตลาด

(Belz and Peattie,2012) ความยั่งยืนทางการตลาด(Sustainability Marketing) จะเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการขั้นตอนการด�าเนินงานเชิงการบริหารทางการตลาดอยู่ 3 องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่

1. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) กล่าวคือ ความยั่งยืนทางการตลาดจะ

ต้องท�าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อน�าข้อมูลผู้บริโภคมาวางแผน โดยพิจารณากระบวนการบริโภค

สินค้าและบริการตั้งแต่การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และพฤติกรรมหลังการซื้อเพื่อความยั่งยืนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

2. การก�าหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนทางการตลาด(Sustainability Marketing Strategies)  กล่าว

คือ องค์กรมีการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่ความยั่งยืนอย่างชัดเจน ฝ่ายการตลาดก็จะน�าวิสัยทัศน์และ

พันธกิจนั้น มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญของการด�าเนินงานด้านการตลาด
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3.การก�าหนดส่วนประสมความยั่งยืนทางการตลาด(Sustainability Marketing Mix) กล่าวคือ ใน

ขั้นนี้ส่วนประสมทางการตลาดจะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ทางการตลาดที่ก�าหนดขึ้นอย่าง

เหมาะสมเพื่อให้บรรลุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งหากเป็นนักการตลาดเพื่อความยั่งยืน จะนิยมก�าหนดกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดโดยอิงพื้นฐานผู้บริโภคเป็นหลักของ 4Cs อันได้แก่ Customer Solution, Custom-

er Cost, Customer Convenience, Customer Communication

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

(ดนยา ชัยมงคล, 2554) ได้ให้ความหมายคุณค่าตราสินค้าว่า ตราสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามี

คุณค่าและเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและชื่นชอบตราสินค้า นอกจากนี้ 

ตราสินค้าหมายถึง เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เพิ่มคุณค่าในตัวสินค้าหรือเพิ่มมูลค่าให้กับตราสินค้าในมุม

มองผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย

1.การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถจดจ�าตราสินค้าของ

สินค้าหรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ โดยตราสินค้าที่ซื้อเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากบุคคล

ทั่วไป รวมถึงการที่ผู้บริโภคได้พบเห็นตราสินค้าจากสื่อโฆษณาต่างๆ

2.การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณสมบัติและประโยชน์

จากการใช้และเชื่อมั่นในคุณภาพตราสินค้าที่บริโภคซื้อ และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของตราสินค้ากับ

ตราสินค้าอื่น 

3. การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) หมายถึง การเชื่อมโยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของสินค้า

เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นสินค้าประเภทใด ตราสินค้าที่ซื้อมี

ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่นเกิดความคุ้มค่า จนท�าให้ผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบ

ในภาพลักษณ์นั้นและไว้วางใจ

4.ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผู้บริโภคซื้อและบริโภคในตราสินค้า

เดิม อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดี รู้สึกพึงพอใจชื่นชอบและผูกพันต่อตราสินค้าเหล่านั้น ผู้บริโภค

เลือกตราสินค้าเป็นอันดับแรกและยินดีซื้อเป็นประจ�า ถึงแม้ราคาสูงกว่าตราสินค้าอื่น 

4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ธนากร บุญณรงค์(2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของการสื่อสารรณรงค์ผ่านเครื่องมือสื่อสาร

การตลาดแบบผสมผสานที่มีผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง25-60 ปี ผลการศึกษา

พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง

ฐิติมา ชูจิตต์ประชิต(2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อ

สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการอาคารจามจุรี สแควร์ กรณีศึกษา ผู้บริโภคที่รู้จักและเคยใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ง

แวดล้อมจ�านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในการบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ราคา

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการ ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ง
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แวดล้อมการมีส่วนร่วม ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อ

สิ่งแวดล้อม

รัตนา กี่เอี่ยน (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้านพัพฟ์ แอนด์ พาย กรณีศึกษา ผู้บริโภคที่ซื้อ

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้านพัพฟ์ แอนด์ พาย ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

ร้านพัพฟ์ แอนด์ พาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิด

เห็นในด้านความรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ใน

ระดับปานกลาง ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้าอยู่ในระดับดี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยความเสมอภาคทางสังคม (Jamrozy ,2007) ,ปัจจัย

ด้านความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ (Jamrozy ,2007) ,ปัจจัยการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Jamrozy ,2007) , 

คุณค่าตราสินค้า(รัตนา กี่เอี่ยน,2552) และการตลาดแบบยั่งยืน (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557) ผู้วิจัยจะ

สังเคราะห์กรอบแนวคิดด้านการวิจัยดังรูปที่ 1 ด้านล่าง
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากการส�ารวจ (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ซึ่งมีขั้นตอนด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ The body shop                             

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ The body shop  เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน 

จึงได้ใช้สูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธี ของ Cochran (Cochran, 1977             อ้างใน ธีรวุฒิ เอ

กะกุล, 2543) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช่วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ตามจ�านวนดังกล่าว 

 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีสาระตามเรื่องที่วิจัยและตรง

ตาม วัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 2  องค์ประกอบของความยั่งยืนทางการตลาด ประกอบไปด้วย ความเสมอภาคทางสังคม 

(Social Equity) ด้านความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ(Economic Viability) และการปกป้องสิ่งแวดล้อม (En-

vironmental Protection) จ�านวน 10 ข้อ

ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่ส่งผลของความยั่งยืนทางการตลาดของแบรนด์ The body shop ประกอบไป

ด้วย พฤติกรรมการบริโภคด้านความยั่งยืน (Sustainable Marketing consumer behavior) การก�าหนด

กลยุทธ์ความยั่งยืนทางการตลาด(Sustainable Marketing strategy) และการก�าหนดส่วนประกอบความ

ยั่งยืนทางการตลาด (Sustainable Marketing mix) จ�านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 4  คุณค่าตราสินค้า ประกอบไปด้วย ด้านความตระหนักถึงตราสินค้า (Awareness) ด้าน

การรับรู้คุณภาพ  (Perceive Quality) ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (Association) และด้านความภักดีต่อ

ตราสินค้า (Loyalty) จ�านวน 12 ข้อ

ในส่วนที่ 2-4 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้เลือก

ตามล�าดับ ความส�าคัญ 5 ระดับได้แก่  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 3 หมาย

ถึง  เห็นด้วยปานกลาง 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก และ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด

น�าแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ The body shop  ที่อยู่ใน

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 รายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient)  มีค่าเท่ากับ .967 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้

 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นแหล่งข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้แก่ ผู้

ประกอบการจ�านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในวันที่ 1-20 กันยายน 2561 เพื่อ

ท�าการวิเคราะห์ต่อไป  
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3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษา หนังสือ 

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาในครั้งนี้

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 การวิเคราะห์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ค่า

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ใช้ความถี่ และร้อยละของเพศ อายุ อาชีพ รายได้ของผู้

ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์The body shop  

4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสมอภาคทางสังคม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาด ใช้วิธีการการวิเคราะห์ถดถอยตัวแปรพหุคูณ (Mul-

tiple Regression Analysis) และข้อมูลทั่วไปของแต่ละปัจจัย ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.3 การวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าใช้วิธีการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และข้อมูลทั่วไปของแต่ละปัจจัย ใช้การ

วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

องค์ประกอบส�าคัญของความยั่งยืนทางการตลาดประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

หมายถึง การก�าหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนทางการตลาดและการก�าหนดส่วนประสมความยั่งยืนทางการ

ตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบส�าคัญความยั่งยืนทางการตลาด
ความยั่งยืนทางการตลาด S.D.

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0167 0.62742
การก�าหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนทางการตลาด 3.9550 0.67456

การก�าหนดส่วนประสมความยั่งยืนทางการตลาด 3.9175 0.62468
การทดสอบสมมติฐาน ที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาด แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) ความเสมอภาคทาง

สังคม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาด 

Model

Unstandardized Coef-

ficients

Standardized 

Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) .731 .259 2.826 .006
ความเสมอภาคทางสังคม x

1
.208 .082 .239 2.536 .013

ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ x
2

.257 .099 .274 2.595 .011
การปกป้องสิ่งแวดล้อม x

3
.348 .101 .359 3.427 .001

a. Dependent Variable: ความยั่งยืนทางการตลาด

b. F = 53.912, Adjusted R Square = 0.616 , P < 0.05 , Sig. = 0.10 *, 0.05 **, 0.01 ***
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จากตารางที่ 2 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

  = 0.731+ 0.208
1
+ 0. 257

2
 + 0.348

3

จากตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสมอภาคทางสังคมกับความยั่งยืนทางการตลาด ผลการทดสอบ

สมมุติฐานการวิจัย พบว่า ความเสมอภาคทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยั่งยืนทางการตลาด มี

ค่าสัมประสิทธิ์ ( B) = 0.208  หมายความว่าระดับความเสมอภาคทางสังคมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ความ

ยั่งยืนทางการตลาด จะเพิ่มขึ้น 0.208 เมื่อทดสอบความมีนัยส�าคัญ พบว่า (P < 0.05) ดังนั้น ความเสมอ

ภาคทางสังคมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความยั่งยืนทางการตลาด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05

ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยั่งยืนทางการตลาด   มีค่าสัมประสิทธิ์

(B) = 0.257 หมายความว่าระดับด้านความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ความยั่งยืน

ทางการตลาด จะเพิ่มขึ้น 0.257 เมื่อทดสอบความมีนัยส�าคัญ  พบว่า (P < 0.05) ดังนั้น ด้านความอยู่รอด

ทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความยั่งยืนทางการตลาด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05

การปกป้องสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยั่งยืนทางการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์            

(B) = 0. 348  หมายความว่าระดับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ความยั่งยืนทางการ

ตลาดจะเพิ่มขึ้น 0. 348 เมื่อทดสอบความมีนัยส�าคัญ  พบว่า (P < 0.05) ดังนั้น การปกป้องสิ่งแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความยั่งยืนทางการตลาด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ สมการ

ถดถอยดังกล่าว มีค่า  Adjusted R Square = 0.616  หรือ 61.6%

ผลการทดสอบสถิติท่ีใช้ทดสอบความเป็นอิสระกันของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรโดยใช้ค่า 

Durbin-Watson พบว่าค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.698 สรุปว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็น            

อิสระกัน

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าที่สัมพันธ์ต่อความยั่งยืนทางการตลาดใน

เขตกรุงเทพมหานคร
ความยั่งยืนทางการตลาด

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า r  = 0.850

Sig. = 0.00

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนทางการ

ตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.850 และมีค่านัยส�าคัญทาง

สถิติ  เท่ากับ 0.00
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อภิปรายผล

1.ผลจากการศึกษาความเสมอภาคทางสังคมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาดพบว่า ความ

เสมอภาคทางสังคม  Startup ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาดโดยมีค่า Adjusted R Square อยู่ที่ 

0.466 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพลอยไพลิน เนียมเนตร และนธกฤต วันต๊ะเมล์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับทัศนคติและความตั้งใจ

สนับสนุนธุรกิจน�้ามันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น

ธรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจน�้ามันของผู้บริโภค

2.ผลจากการศึกษาความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาดพบว่า ด้านความอยู่

รอดทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาด โดยมีค่า Adjusted R Square  อยู่ที่ 0.515 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล ดอนขวา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อ

ยุทธศาสตร์ระยะยาวของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  พบว่า ปัจจัยเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ได้แก่ การใช้องค์ความรู้การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีผล

ต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 4 ด้าน

3.ผลจากการศึกษาการปกป้องสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาดพบว่า การปกป้องสิ่ง

แวดล้อมส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาด โดยมีค่า Adjusted R Square  อยู่ที่ 0.542 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพลอยไพลิน เนียมเนตร และนธกฤต วันต๊ะเมล์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างการรับรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับทัศนคติและความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจน�้ามันของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจ

น�้ามันของผู้บริโภค

4.ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าพบว่า 

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าที่สัมพันธ์ต่อความยั่งยืนทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

เท่ากับ 0.850 ค่านัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.00 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ รัตนา กี่เอี่ยน (2552) ได้ศึกษา

เรื่อง คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

เบเกอรี่ ร้านพัพฟ์ แอนด์ พาย พบว่า คุณค่าตราสินค้าโดยรวม ด้านความรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพทีเ่ กิด

จากการรับรู้ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้

บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้านพัพฟ์ แอนด์ พาย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1.จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการปกป้องสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความยั่งยืนทางการตลาดมาก

ที่สุดกล่าวคือ ปัจจุบันธุรกิจต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้ความส�าคัญกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และมี

มาตรการต่างๆออกมาดูแลและควบคุม ส่งผลให้ผู้ประกอบการทุกส่วนหันมาให้ความส�าคัญ รวมถึงการใช้

ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นของลูกค้า ดังนั้นธุรกิจไม่เพียงแสวงหาผลก�าไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

โดยค�านึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม 

2.จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนทางการตลาด

กล่าวคือ ด้านความตระหนักถึงตราสินค้า ,การรับรู้คุณภาพ, การเชื่อมโยงกับตราสินค้า และ ความภักดีต่อ
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ตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนทางการตลาด ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องพยายามที่จะส่งเสริม

คุณค่าตราสินค้าแบรนด์ The body shop เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสามารถจดจ�าตราสินค้า มั่นใจ สามารถรับ

รู้ถึงคุณภาพในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เพื่อน�าไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 

1.เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสต่อไปอาจ

ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนทางการตลาดและการสร้างคุณค่าตราสินค้าแบรนด์ The 

body shop ในพื้นที่อื่นเพื่อเปรียบเทียบ รวมทั้งอาจเพิ่มตัวแปรอิสระ เช่น การโฆษณา ความพึงพอใจ 

เป็นต้น ในการศึกษาประเด็นนี้

2.การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น

เพิ่มเติมด้วย เช่น การสัมภาษณ์หรือวิธีการศึกษาเชิงลึก เพื่อน�ามาขยายผลหรือปรับปรุงวิจัยให้ดีขึ้น            

อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อธุรกิจท่ีอาจได้รับข้อมูลเชิงลึกและมีรายละเอียดมากขึ้นที่สามารถน�าไปใช้ในการ

พัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จต่อไปอีกด้วย
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด กลุ่มตัวอย่าง

คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่บริโภคอา

หารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20 ปี นับถือศาสนาพุทธ ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และมีรายได้ต่อสัปดาห์ที่ได้รับจากผู้ปกครอง 500 – 1,000 บาท

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับอาหารฟาสต์ฟู้ดในระดับมาก โดยอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เป็นที่รู้จักส่วน

ใหญ่จะเป็นอาหารเคนตั๊กกี้ฟรายชิคเก้น (KFC) เครื่องดื่ม น�้าอัดลม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกอาหาร

ประเภทไก่บ่อยที่สุด รองลงมาเลือกอาหารประเภทแป้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดที่

ศูนย์การค้าที่เทสโก้ โลตัส และใช้บริการอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านสะดวกซื้อที่เซเว่น อีเลฟเว่น ใช้เวลาช่วง 

16.01 – 20.00 น. ใช้เวลาในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ร้านโดยเฉลี่ยประมาณ 21 – 40 นาที โดยมี

ความถี่ในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด  6 – 10 ครั้ง/เดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั้งประมาณ 100 

– 150 บาท ส่วนใหญ่ไปบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดกับเพื่อน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ใน

อันดับมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
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ABSTRACT

The objectives of this research are: 1) to study the fast food consumption behavior 

of students of Phuket Rajabhat University 2.) to study the factors that are important for fast 

food consumption Sample group is Phuket Rajabhat University students who consume fast 

food The research found that Most of the students who consume fast food are female. 

There are 20 years of age. Buddhist. Studying in the Faculty of Management Science Study 

in Year 3 and earn a weekly income from parents 500 - 1,000 baht

Based on the analysis of the fast food consumption behavior of students at Phuket 

Rajabhat University, it was found that the sample group had a high level of knowledge 

about fast food. The most well-known fast food is Kentucky Fries, Chicken(KFC) Drinks, Soft 

Drinks. Most samples choose chicken food most often. Secondly, choose flour Most sam-

ple groups choose to buy fast food at the shopping center at Tesco Lotus and use fast 

food, convenience stores at 7-Eleven, spend between 16.01 - 20.00 hrs. The consumption 

of fast-food at the store is an average of 21-40 minutes, with fast-food consumption 6 - 10 

times / month, which costs 100 - 150 times per consumption. Most of the baht goes to 

food consumption. Food with Friends

Respondents commented that the factors that are important to fast-food con-

sumption are the highest in the product factor.

Keyword : Fast Food , Consumption Behavior

บทนำา 

ในปัจจุบันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรู้จักอาหารประเภทดังกล่าวนี้ เป็นที่ชื่นชมของคนทุก

เพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนวัยเกษียณ ต่างให้ความสนใจในการรับประทานอาหารประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง 

หากร้านอาหารมี การลด แลก แจก แถม รวมไปถึงการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจด้วยแล้วนั้น เชื่อได้เลยว่า 

ไม่มีใครที่จะกล้า ปฏิเสธการเข้าไปนั่งรับประทานอาหารดังกล่าวแน่นอน โดยที่เมื่อก่อนนี้เราอาจจะค�านึง

ถึงคุณค่าทางอาหารมาก่อนที่จะเลือกรับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คุณค่าทางอาหาร

จึงถูกจัดให้อยู่ในล�าดับท้าย ๆ รองลงมาอันเนื่องมาจากเวลาที่เป็นตัวก�าหนดให้ผู้บริโภคต้องเลือกสิ่งที่

สะดวกต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงวัยรุ่นด้วยแล้วนั้นยิ่งเป็นกลุ่ม

คนที่ต้องเร่งรีบไปให้ทันห้องเรียน การท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย อาหารฟาสต์ฟู้ด จึงเป็นอาหาร

ตัวเลือกแรกที่จะรับประทาน เพื่อไปให้ทันเวลา เนื่องจากประหยัดเวลาในการซื้อ ไม่ต้องรอนาน สามารถ

พกติดตัวไปรับประทานที่ไหนก็ได้ มีร้านค้าที่สามารถซื้อได้สะดวก รวมไปถึงค่านิยมของกลุ่มเพื่อน หรือ

บุคคลอันเกี่ยวข้องกับตัวนิสิต ซึ่งมีผลต่อ การบริโภคเช่น การนัดพบ พูดคุยธุระ ท�าการบ้านหรือแม้กระทั่ง

การหาที่อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกับกลุ่ม เพื่อน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจึงเป็นตัวเลือกล�าดับต้น ๆ ของ

การนัดพบหรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต แต่กลุ่ม นิสิตดังกล่าวอาจจะยังไม่ทราบถึงโทษที่จะเกิดตามมา
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หลังจากการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นเวลานานๆ ข้อมูลจากกรมอนามัย ปี 2555 พบว่ามีกลุ่มเด็กที่เกิด

ทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน โดยที่ เด็กได้กินผักวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ รับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด 

ขนมกรุบกรอบเกือบทุกวันหรือทุกวันถึง ร้อยละ 67.4 โดยใน 2 ปี 2558 นี้คาดว่า เด็กปฐม 1 คนใน 5 คน 

และนักเรียน 1 ใน 10 คนจะมีภาวะอ้วน และภาวะอ้วนนี้จะน�าไปสู่ การเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต

สูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น (สำานักงานกองทุนสนับสนุการสร้าง เสริมสุขภาพ , 2557)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

2.ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความส�าคัญของการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภูเก็ต 

ทบทวนวรรณกรรม

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการโดยสรุปการใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีในการวิจัยดังนี้

1.แนวคิดด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตผู้วิจัย

ได้ประยุกต์จากแนวคิดของ ลลดา จันทร์สมบูรณ์ (2557 : 126-128) ชนุดร ชาญวิรวงศ์(2556) กัลยา 

ศรีมหันต์ (2558 : 85-89)  โดยก�าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎภูเก็ต ไว้ดังนี้

1.1 สาเหตุของการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1.2 บุคคลที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด

1.3 ช่วงเวลาในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด

1.4 สถานที่ในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด

1.5 ประเภทของอาหารที่บริโภค

2. แนวคิดด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดของ 

ลวดี รัศมีวิจารณ์ (2557) โดยก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษา ดังนี้

2.1 ปัจจัยด้านบุคคล

2.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

2.3 ปัจจัยด้านราคา

2.4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับนักศึกษา ทั้งแนวคิดเกี่ยวกับนักศึกษา พฤติกรรมของ

นักศึกษา ความต้องการของนักศึกษา ที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดได้น�ามาเป็นแนวทางในการศึกษา

ท�าความเข้าใจถึงเงื่อนไขที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟูด

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ก�าหนดขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่(Taro Yamana) แทนค่าโดย จ�านวน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวน 8,436 คน (ปีการศึกษา 2558-2561) โดยการค�านวณด้วยสูตร

ของยามาเน่ (Yamana) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% และใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง

แบบชั้นภูมิ ตามจ�านวนนักศึกษา และสุ่มอย่างง่าย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด 

ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษา

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการวัด

ระดับความส�าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ด้านความส�าคัญดังนี้ (Cooper and Schindler, 2007 :  อ้างถึงใน เอกชัย อภิศักดิ์กุล กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ 

และจตุพร เลิศล้า,2551)

คะแนนเฉลี่ย    4.21 - 5.00    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   มาก

คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   น้อย

คะแนนเฉลี่ย    1.00 - 1.80    แสดงถึง  ระดับความส�าคัญ   น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจัยสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎภูเก็ต 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใช้บริการร้านอาหารฟาสต์

ฟู้ด เคนตั๊กกี้ฟรายชิคเก้น (KFC) มากที่สุด (ร้อยละ36.8) เลือกเครื่องดื่มประเภทน�้าอัดลม (ร้อยละ54.0) 

โดยเลือกอาหารประเภทไก่ (ร้อยละ35.3) ไปใช้บริการที่เทสโก้ โลตัส (ร้อยละ43.3) และเซเว่นอีเลฟเว่น 

ร้อยละ47.6) โดยปกติจะใช้บริการในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 (ร้อยละ38.3) โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2 

1 – 40 นาที (ร้อยละ51.0) เฉลี่ยเดือนละ 6 – 10 ครั้ง (ร้อยละ46.0) และจ่ายเงินค่าอาหารครั้งละ 100 – 

150 บาท (ร้อยละ54.0) บุคลลที่ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อน (ร้อยละ53.3)

ตาราง 1 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 

            ยี่ห้อใดบ่อยครั้งที่สุด

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด  จ�านวน     ร้อยละ

เคนตั๊กกี้ฟรายชิคเก้น (KFC) 147     36.8

แมคโดนัลด์   77     19.3

เดอะพิชซ่าคอมพานี  86     21.5

ดังกิ้นโดนัท   57     14.3

เดรี่ควีน    33     8.1

     รวม    400     100

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อ

การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ในระดับที่มากที่สุดคือปัจจัยด้านราคา รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านสถานที่ โดยมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยดังนี้
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ตาราง 3.1 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหาร

ฟาสต์ฟู้ด

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษา x̄  S.D. ระดับความส�าคัญ

ด้านราคา     5.40  0.234       มากที่สุด

ด้านผลิตภัณฑ์     5.32 0.925      มากที่สุด

ด้านส่งเสริมการตลาด    5.14 0.996      มากที่สุด 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย   5.03 0.786      มากที่สุด

รวม      5.22 0.735      มากที่สุด

 

ปัจจัยด้านราคา มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในระดับมากที่สุด การมีป้ายราคา

บอกที่ชัดเจนมีผลมากที่สุด รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบริการ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในระดับมาก โดยด้านความ

หลากหลายของสินค้า คุณภาพของสินค้า และรสชาติของสินค้ามีผลมากที่สุด รองลงมาคือด้านการบริการ

ที่รวดเร็ว และการบริการของพนักงานภายในร้าน

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในระดับมาก โดยด้าน

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้านมีผลมากที่สุด  รองลงมาคือด้านชื่อเสียงของร้าน ด้านเทคนิคการบริการ

ที่แตกต่างจากร้านอื่น และด้านสิทธิ์พิเศษให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

ปัจจัยช่องทางการจัดจำาหน่าย มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในระดับมาก โดย

ด้านท�าเลที่ตั้งของร้านไปมาสะดวกมีผลมากที่สุด รองลงมาคือด้านความสะอาดภายในร้าน ด้านบรรยากาศ

การจัดตกแต่งของร้าน ด้านเวลาเปิด ปิดของร้าน และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในร้าน 

อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยที่น�าเสนอข้างต้น ประเด็นส�าคัญของการวิจัยครั้งนี้ คือ พฤติกรรมการบริโภค

อาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 500-

1,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกรับประทานอาหารประเภทไก่ เนื่องจากอาหารประเภทไก่สามารถรับ

ประทานได้ทั้งศาสนาพุทธ,อิสลามและอีกหลายๆศาสนา ฯลฯ มักรับประทานควบคู่กับน�้าอัดลม ซึ่ง

สอดคล้องกับ ลลดา จันทร์สมบูรณ์ (2557 : 126-128) ท�าการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร

ฟาสต์ฟูดของวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า วัยรุ่นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

500-1,000 บาท ชนิดของอาหารที่รับประทานบ่อยที่สุดคือไก่ทอดร้อยละ 96.00 เหตุผลที่เลือกรับ

ประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อรับประทานเองและบุคคลที่ร่วมไปบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนมากคือเพ่ือน

โดยเครื่องดื่มที่บริโภคควบคู่มักจะเป็นน�้าอัดลม และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่นับศาสนาพุทธความถี่ในการ

บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหญิงและชายจะบริโภค 1-3 ครั้งสัปดาห์

2.จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักรับประทานอาหารในช่วงเวลา16.01–20.00 น.  

และอยู่ในร้านประมาณ 21–40 นาที เนื่องจากบางท่านต้องการที่จะบริโภคอาหารในร้านแพราะว่ามีความ
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สะดวกต่อท่านที่จะบริโภคอาหารที่ร้านและบางท่านที่จะสะดวกซื้อกลับบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ชนุดร ชาญ

วิรวงศ์ (2556) ท�าการศึกษพฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดของนักเรียนในจังหวัดสงขลา พบว่า 

ส่วนใหญ่จะบริโภคกันช่วงเวลา 17.00 - 19.00 น. เป็นเวลานาน 21 - 40 นาที โดยจะบริโภคอาหาร

ประเภทไก่

3.จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านสถานที่  เนื่องจากราคาอยู่ในระดับที่สามารถจับต้องได้และมี

ความต้องการของผู้ที่จะต้องการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญภา บำารุงพืช (2557) ท�าการ

ศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในด้านราคาในเรื่องสินค้าราคาถูก ราคาสมเหตุสมผล ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายในท�าเลที่ตั้งง่ายและหาสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และด้านการส่งเสริมตลาดใน

การมีสินค้าตัวอย่าง ของแถม และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน

4.จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากกว่านักศึกษาที่นับถือ

ศาสนาอื่น เนื่องจากศาสนาพุทธสามารถบริโภคอาหารที่มีความต้องการได้ เช่น ไก่ หมู เนื้อวัว ฯลฯ และถ้า

นับถือศาสนาอิสลามจะบริโภคอาหารได้แค่ เนื้อวัว ไก่ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ อุดม นิยมค้า (2557 : 49) 

ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดของนักศึกษาในเขตเทศบาล

นครนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธมีจ�านวนครั้งในการ

บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดมากกว่านักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอื่นและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได้ต่อเดือนแตก

ต่างกันมีจ�านวนครั้งในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดต่อเดือนแตกต่างกันนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนคร

ศรีอยุธยารับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดร่วมกับเพื่อนๆ

5.พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ส่วนใหญ่ มัก

จะเข้าร้านสะดวกซื้อ คือ เซ่นเว่นอีเลฟเว่น และ แฟมิลี่มาร์ท เพื่อซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง ๆ ภายในร้าน 

เน่ืองจากเซ่นเว่นอีเลฟเว่นแฟมิลี่มาร์ทมีความสะดวกในการซื้อมากกว่าไปนั่งกินที่ร้านอาหารต่างๆหรือใน

ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยา ศรีมหันต์ (2558 : 85 - 89) ท�าการศึกษาภาวะโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพบว่านักศึกษามีการใช้

บริการร้านสะดวกซื้อเซ่นเว่น อีเลฟเว่น และ แฟมิลี่มาร์ท มากที่สุดและพบว่านักศึกษาบางส่วนมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดและน�้าอัดลม

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด และปัจจัยที่มีผลต่อการ

บริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งสามารถน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนกิจกรรม

ทางการตลาดของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อน�ามาปรับปรุง

และพัฒนาการจัดจ�าหน่ายอาหารฟาสต์ฟู้ดจากผลวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ท�าให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด เฉลี่ยเดือนละ 6–10 ดังนั้นผู้ผลิตควรจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพื่ม

ผลก�าไรจากผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการมากกว่านี้
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2. จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมักบริโภคน�้าอัดลมควบคู่กับอาหารฟาสฟู้ด ดังนั้นผู้ประกอบการ

ควรที่จะเพื่มน�้าอัดลมให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีการเลือกได้มากกว่าเดิม

3. จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาที่น้อยที่สุด คือ ปัจจัย

ด้านสถานที่ ในเรื่องท�าเลที่ตั้งของร้าน ความสะอาดของร้าน บรรยากาศของร้าน เวลาเปิดและปิดของร้าน 

ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะปรับปรุงในส่วน ท�าเลที่ตั้งของร้าน ความสะอาดของร้าน บรรยากาศของร้าน 

เวลาเปิดและปิดของร้าน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการมากขึ้น

4. จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารประเภทไก่ ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะ

เพิ่มอาหารประเภทไก่ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือก

ในการรับประทานยิ่งขึ้น

5. จากการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า นักศึกษามีความ

พึงพอใจในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในร้านมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะเพื่มสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่จอดรถ ไวฟาย เป็นต้น ให้กับผู้บริโภค เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นกว่า

เดิม

บทสรุป

จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิง

จะมีการพบปะสังสรรค์เป็นประจ�า เพราะมักจะมีเรื่องปรึกษาและพูดคุยกันในระหว่างเพื่อน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต ส่วนใหญ่มักบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดกับเพื่อน ดังนั้น การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ควรมีปัจจัย

และความพึงพอใจต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านของราคา ด้านส่ง

เสริมการขาย และด้านสถานที่ ส่วนความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านของความพึงพอใจต่อ

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีรสชาติที่มีความต้องการตรงกับผู้บริโภค และดังนั้นควร

สร้างความตระหนักถึงการบริการของพนักงานภายในร้าน การบริการที่รวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค 

และช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายและมีความต้องการที่จะบริโภคของสินค้านั้นต่อไป
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟ 
แบรนด์กาแฟ อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 

Relationship between marketing mix that influence the coffee consump-
tion in Cafe Amazon Coffee Shop among consumers in Trang Province

ทิศากร ชูศรีด�า1 นาดียา กูโน1 ภัทรพร อุดมทรัพย์1 เบญจรัตน์ ภูริพงศธร1 จิระนันท์ อ่อนทอง1  

พรทิพา นวลจันทร์1 อานันท์ ลิลาพันธิสิทธิ1 อาลียา เลาะราแม1 ธีรศักดิ์ จินดาบถ2 วิญญู วัฒนยนต์กิจ3

Tisakorn Chusridam1  Nadeeya koono1 Pattaraporn Udomsub1 Jiranan Onthong1  Benjarat Phooripongsathorn1 

Porntipa Nuanchan1 Arnan Lilaphanthisiththi1 Aleeya Lohramea1    Teerasak Jindabot2  Winyoo Wattanayonkit3

บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

บริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้บริโภคในจังหวัดตรัง จ�านวน 200 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบกลุ่มความน่าจะ

เป็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ไคสแคว์  โดยในระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ด้วย

กัน 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ เมื่อเปรียบเทียบระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดกับข้อมูลส่วนบุคคล จากการทดสอบเพศกับระดับความส�าคัญของส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าพนักงานบริการได้อย่างรวดเร็วมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ผู้บริโภค

เลือกใช้บริการ  พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้

บริการ  สุขอนามัยของพนักงานมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ผู้บริโภค และพบว่ากระบวนการให้บริการมี

ความรวดเร็วมีความสัมพันธ์กับจ�านวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ดังนั้นผู้ประกอบการร้านกาแฟอเมซอน 

ควรรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการส่วนของด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่ง

ผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากที่สุด และพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอื่นๆ

คำาสำาคัญ : ระดับความส�าคัญ, ร้านกาแฟอเมซอน, จังหวัดตรัง

Abstract

The objective of this study was to investigate the influence of marketing mix on 

consumers’ decision-making to buy coffee from Café Amazon shops in Trang province. The 

questionnaire was used to collect data from 200 consumers in Trang province. Nonprob-

ability sampling was used in this study. Data were analyzed through statistics including 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test with a statistical 
1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3 อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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significance level of 0.05. Two factors with the highest mean level was people and process. 

When personal factors were compared, the results showed that gender did not influence 

the different opinions towards 7 marketing mix factors with a statistical significance level 

of 0.05. Moreover, when the relationships between factors with a statistical significance 

level of 0.05. were analyzed,  fast service by personnel was related to a reason of  choos-

ing the service;   personnel hygiene was related to a reason of choosing the service; and 

fast service process was related to monthly service use frequency.   Therefore, Café Ama-

zon entrepreneurs should maintain quality and efficiency of providing the services by fo-

cusing on marketing mix factors such as people and process, which were prioritized by 

consumers as well as other marketing mix factors.    

Keywords : level of importance, Cafe Amazon Coffee Shop, Trang Province

บทนำา

ผู้บริโภคในจังหวัดตรังมีตัวเลือกในการบริโภคกาแฟที่หลากหลาย ทั้งจากร้านกาแฟอเมซอนและ

ร้านกาแฟทั่วไป และจากการสังเกตร้านกาแฟที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดตรังคือร้านกาแฟเกรย์มีผู้บริโภค

มากกว่าร้านกาแฟอเมซอนในรูปแบบนอกสถานีปั๊มน�้ามัน ปตท. (shop)  ร้านกาแฟอเมซอน ก่อตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ.2546 ภายใต้เครือธุรกิจของบริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างจุดพักผ่อนของ

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานีปั๊มน�้ามันปตท.และเป็นจุดดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการเติมน�้ามันในสถานี

บริการปั๊มน�้ามันปตท. ต่อมาในปีพ.ศ.2560ได้มีการขยายสาขานอกสถานีบริการปั๊มน�้ามัน ปตท. (บริษัท 

ปตท.น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด มหาชน, 2560) จากการสังเกตของผู้จัดท�าวิจัยในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1 

พฤษภาคม พ.ศ.2561 วันที่30สิงหาคม พ.ศ.2561 ในพื้นที่อ�าเภอเมืองจังหวัดตรังพบว่าร้านกาแฟเกรย์ ที่

อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดตรังเหมือนกับร้านกาแฟอเมซอนในรูปแบบนอกสถานีปั๊มน�้ามัน ปตท. (shop) 

พบว่ามีผู้บริโภคเลือกบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟเกรย์มากกว่าร้านกาแฟอเมซอนในรูปแบบนอกสถานีปั๊ม

น�้ามัน ปตท. (shop) ซึ่งร้านกาแฟเกรย์มีราคากาแฟต่อแก้วที่สูงกว่าร้านกาแฟอเมซอนในรูปแบบนอก

สถานีปั๊มน�้ามัน ปตท. (shop) (Marketeeronline, 2561)  และจากงานวิจัยของปวีณา วงศ์งามใส (2555) 

ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน�้ามัน ปตท. พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในด้านให้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส�าคัญเป็นอันดับ

แรก ส่วนด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับที่รองลงมาและ

ด้านการส่งเสริมทางการตลาดกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส�าคัญในระดับปานกลางกล่าวได้ว่าปัจจัยส่วนประ

สามทางการตลาดในแต่ละด้านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟอเมซอน จึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟอเมซอน เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับร้านกาแฟอเม

ซอนในรูปแบบนอกสถานปั๊มน�้ามัน ปตท. (shop) ในจังหวัดตรัง ไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟ อเมซอน รูปแบบนอกสถานีปั๊มน�้ามัน 

ปตท. (Shop)  ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

2.เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟจาก         

ร้านกาแฟอเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดต่อการบริโภคกาแฟจาก                   

ร้านกาแฟอเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 ท�าให้ทราบถึงระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเม

ซอนให้ความส�าคัญและน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาร้านกาแฟอเมซอนเพื่อรักษาความ

เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งอย่างยั่งยืน

ทบทวนวรรณกรรม

วุฒิ สุขเจริญ (2559) ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคใดๆเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความส�าเร็จของการตลาดบริการ ได้แก่  

8Ps ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึงความ

จ�าเป็นและความต้องการของลูกค้า 2. ราคา (Price) ส�าหรับการวางแผนด้านราคา นอกเหนือจากต้นทุนใน

การผลิต การให้บริการ และการบริการแล้วจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนของลูกค้าเป็นหลักด้วย 3. การจัด

จ�าหน่าย (Place) จะต้องพิจารณาความสะดวกสบายในการรับบริการ การส่องมอบสู่ลูกค้า สถานที่ กล่าว

คือลูกค้าควรเข้าถึงง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) จะช่วยให้ลูกค้าท�า

ตามในสิ่งที่เราคาดหวัง ได้แก่ การรู้จักและตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์ เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยอาศัยเครื่อง

มือที่แตกต่างกันในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้า 5. บุคคล (People) เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของ

ธุรกิจเนื่องจากบุคคลจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริการมากที่สุด และอาจท�าให้ลูกค้ารับรู้ถึง

คุณภาพหรือเป็นผู้ท�าลายคุณภาพก็ได้ 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นองค์ประกอบที่

ส�าคัญของธุรกิจบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อบริการ

ได้7. กระบวนการ (Process) กลยุทธ์ที่ส�าคัญส�าหรับการบริการคือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ 

ดังนั้นกระบวนการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ 8. ผลผลิตและคุณภาพ 

(Productivity and quality) เป็นการพยายามในการสร้างความแตกต่างและความภักดีของลูกค้า แต่การ

เพิ่มคุณภาพมักต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูง

มัตธิมา กรงเต้น (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า

ร้านค้าคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการปั้มน้ ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมือง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ปัจจัยในด้านการสร้างตราสินค้านั้นกลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมาก ด้านความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นกว่าร้านยี่ห้ออื่นๆ ส่วนด้านคุณภาพและการวิวัฒนาการอยู่ในระดับที่รอง

ลงมา
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ปวีณา วงศ์งามใส (2555) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้ ามัน 

ปตท. โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลอกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากกับด้านช่องทางการจัดจ า

หน่ายเป็นอันดับแรก ส่วนด้านราคาด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอภาพ

ลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับที่รองลงมาตามล�าดับ และด้านการส่งเสริมทางการตลาดกลุ่มตัวอย่างได้

ให้ความส าคัญในระดับปานกลางรองลงมา

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่ม

ผู้บริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอนในจังหวัดตรัง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลกับงานวิจัย ซึ่งมีจ�านวน

ทั้งหมด 385 ชุด เป็นไปตามสูตรการประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบกลุ่มความน่าจะเป็น 

ของ Cochran (มารยาท โยทองยศและปราณี สวัสกิสรรพ์, ม.ป.ป.) แต่เนื่องด้วยผู้วิจัยมีระยะเวลาในการ

ท�างานจ�ากัดจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทั้ง 385 คน ดังนั้น จึงด�าเนินการเก็บข้อมูลจากการสุ่ม

ตัวอย่างเพียง 200 คน ซึ่งเพียงพอต่อจ�านวนขั้นต�่าสุดที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ

เนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่ชัดเจน จึงเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะ

เป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้การสุ่มตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) คือ กลุ่มผู้

บริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอน ในจังหวัดตรัง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวจากสาขานอก

สถานีบริการปั้มน�้ามันปตท. ใช้แบบสอบถามแบบ (Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดต่อการเข้าใช้บริการ ร้านกาแฟอเมซอน 3. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอน ของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ความสัมพันธ์ด้วย Chi-square

สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.5 และเพศ

ชาย ร้อยละ 32.5 โดยมีอายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปีมากที่สุด ร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่อายุ 31-40 ปี ร้อย

ละ 23.5 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 15 ซึ่งมีสถานภาพโสดมากที่สุด ร้อยละ 66 รองลงมาได้แก่สถานภาพสมรส 

ร้อยละ 28.5  สถานภาพหม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 5.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก

ที่สุดร้อยละ 60.5 รองลงมาได้แก่ ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยกว่า 32.5 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 

7.0 ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา นิสิต ร้อยละ 34.0 รองลงมา ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ (ธุรกิจ

ส่วนตัว) ร้อยละ 21.0 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 14.0 ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อย

ละ 12.5 รับจ้างงานอิสระ ร้อยละ 13.0 และรายได้ไม่เกิน10,000 บาท บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.0 รองลง

มาได้แก่ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 33.5 มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 15.5 บาท 20,001- 30,000 
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บาท         ร้อยละ 14.0 

ส่วนที่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส�าคัญของระดับความส�าคัญของส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟจากร้านอเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การบริโภคกาแฟจากร้านอเมซอนของผู้บริโภคใน จังหวัดตรัง (n = 200) 

รายการ S.D. ความหมาย
ด้านผลิตภัณฑ์
รวม 4.11 .575 ส�าคัญมาก
ด้านราคา
รวม 4.18 .550 ส�าคัญมาก
ด้านช่องทางการตลาด
รวม 4.20 .600 ส�าคัญมาก
ด้านส่งเสริมทางการตลาด
รวม 3.67 .730 ส�าคัญมาก
ด้านบุคลากร
รวม 4.50 .503 ส�าคัญมากท่ีสุด
ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม 4.34 .563 ส�าคัญมากท่ีสุด
ด้านกระบวนการให้บริการ
รวม 4.50 .862 ส�าคัญมากท่ีสุด
รวมทุกด้าน 4.2133 .37553 ส�าคัญมากท่ีสุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภค

กาแฟจากร้าน   กาแฟอเมซอนในจังหวัดตรัง จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคกาแฟในจังหวัดตรัง จ�านวน 200 

คน อยู่ในระดับมากที่สุด        (𝑥̅=4.2133 S.D.=0.37553) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน คือ 

ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล�าดับ เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅=4.50 S.D.=0.503) โดย 

ประเด็นสุขอนามัยของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ประเด็นมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทของ

พนักงาน และประเด็นพนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตามล�าดับ ด้านกระบวนการให้บริการ มี

ค่าเฉลี่ยความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅=4.50 S.D.=0.862) โดยประเด็นกระบวนการให้บริการมี

ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ประเด็นความถูกต้องในการให้บริการและความถูกต้องในการ

ช�าระเงิน ตามล�าดับ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.34 

S.D.=0.563) โดย ประเด็นความสะอาดของร้านกาแฟ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ประเด็นบรรยากาศ

ภายในร้านมีความเหมาะสม และประเด็นมี Wi-Fi ไว้ให้บริการ ตามล�าดับ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอน รูปแบบนอกสถานีปั๊ม

น�้ามัน ปตท.(Shop) ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง พบว่า เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน 

มากที่สุด ได้แก่ ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม ร้อยละ 53.5 รองลงมา พักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 31.0 เจรจา

ธุรกิจ/นัดพบปะ สังสรรค์ ร้อยละ 8.5 ตามล�าดับ โดยจ�านวนครั้งที่ผู้บริโภคเข้าใช้บริการต่อเดือน มากที่สุด 

ได้แก่ เดือนละ 1-2ครั้ง ร้อยละ 41.0 รองลงมา เดือนละ 3-4ครั้ง ร้อยละ 34.0 เท่ากับหรือมากกว่า 7ครั้ง 

ร้อยละ 18.0 ตามล�าดับ ในช่วงวันที่ผู้บริโภคนิยมเข้าใช้บริการได้แก่ ช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน มากที่สุด        
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ร้อยละ 56.5 รองลงมา วันจันทร์-วันศุกร์ ร้อยละ 27.0 วันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 16.5 ตามล�าดับ   ซึ่งผู้

บริโภคนิยมเข้าใช้บริการช่วงเวลา ที่มากที่สุด ได้แก่ เวลา 14.01-17.00น. ร้อยละ 28.0 รองลงมา เวลา 

8.00-11.00น. ร้อยละ 26.0  เวลา 11.01-14.00น. ร้อยละ 24.0 ตามล�าดับ รายการเครื่องดื่มที่ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่นิยมบริโภคมากที่สุด ได้แก่ คาปูชิโน ร้อยละ 24.5 รองลงมา เอสเปรสโซ่ ร้อยละ 22.5 ลาเต้ อเม

ซอน ร้อยละ 12.0 ตามล�าดับ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟ อยู่ในช่วงราคา 100-200 

บาทมากที่สุด ร้อยละ 47 รองลงมาได้แก่ช่วง น้อยกว่า         100 บาท ร้อยละ 45.5 และช่วง 201-300 

บาท ร้อยละ4.5 ตามล�าดับ ซึ่งผู้มีส่วนในการตัดสินใจบริโภคกาแฟอเมซอน ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะตัดสินใจ

ด้วยตนเอง มากที่สุด ร้อยละ 70.5 รองลงมาเป็น เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 20.5 และสมาชิกใน

ครอบครัว ร้อยละ 8 ตามล�าดับ นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เข้าใช้บริการร้านกาแฟร่วมกับเพื่อน มาก

ที่สุด ร้อยละ 44 รองลงมาเป็นคนเดียว ร้อยละ 29 และครอบครัว ร้อยละ 19.5 ตามล�าดับ  และผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ มีลักษณะการเข้าใช้บริการ ซื้อแล้วบริโภคนอกร้านมากที่สุด ร้อยละ 60.5 รองลงมาเป็นซื้อแล้ว

บริโภคในร้าน ร้อยละ 39.5

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการทดสอบเพศกับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย  ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน

กระบวนการ )ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ตาราง 2 เปรียบเทียบระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับข้อมูลส่วนบุคคล ก�าหนด

ระดับนัยส�าคัญ 0.05
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig
ด้านอายุ
ระหว่างกลุ่ม .906 3 .302 2.180 .092
ภายในกลุ่ม 27.157 196 .139
รวม 28.063 199
ด้านสถานภาพ
ระหว่างกลุ่ม 0.023 2 0.011 0.077 0.926
ภายในกลุ่ม 29.236 197 0.148
รวม 29.259 199
ด้านระดับการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม .637 2 .319 2.194 .114
ภายในกลุ่ม 28.621 197 .145
รวม 29.259 199
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig
ด้านอาชีพ
ระหว่างกลุ่ม .412 5 .082 .578 .717
ภายในกลุ่ม 27.651 194 .143
รวม 28.063 199
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่างกลุ่ม .921 3 .307 2.123 .099
ภายในกลุ่ม 28.338 196 .145
รวม 29.259 199
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ตาราง 3 เปรียบเทียบระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับข้อมูลส่วนบุคคล ก�าหนด

ระดับนัยส�าคัญ 0.05 แสดงคู่ที่มีความแตกต่างกันโดยจะเป็นด้านอายุ เรื่องกระบวนการและด้านรายได้

เรื่องช่องทางการจัดจ�าหน่าย ดังนี้
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig
ด้านอายุ เรื่องกระบวนการ
ระหว่างกลุ่ม 7.916 3 2.639 3.696 .013
ภายในกลุ่ม 139.923 196 139.923
รวม 147.838 199
ด้านรายได้ เรื่องช่องทางการจัด

จ�าหน่าย
ระหว่างกลุ่ม 3.069 3 1.023 2.922 .035
ภายในกลุ่ม 68.629 196 .350
รวม 71.699 199

จากการทดสอบอายุกับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่ามีค่า Sig 

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ คือด้านกระบวนการในช่วงอายุต�่ากว่า 20 ปี กับ อายุ 

20- 30 ปี, อายุต�่ากว่า 20 ปี กับอายุ 31-40 ปี และอายุต�่ากว่า 20 ปี กับอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปอย่างมี

นัยส�าคัญที่ 0.05

จากการทดสอบสถานภาพกับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่าไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

จากการทดสอบระดับการศึกษากับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบ

ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

จากการทดสอบอาชีพกับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่าไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

จากการทดสอบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน 

พบว่าค่า   Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ คือด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายในช่วง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001- 20,000 บาท กับ มากกว่า 30,000 บาท 

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟจาก

ร้านกาแฟอเมซอน

จากการหาค่าเฉลี่ยระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟ

จากร้านกาแฟ  อเมซอนของผู้บริโภคในจังวัดตรัง พบว่ามีด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน คือ 

ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ จึงเลือกท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพียง 2 ด้าน คือ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านบุคลากรกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอน และ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอนจาก

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่ามีความสัมพันธ์กันดังตารางที่ 4-6
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ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วกับเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้

บริการร้านกาแฟ อเมซอน
พนักงานสามารถ

ให้บริการได้อย่าง

รวดเร็ว

เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือก     

ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน รวม

Pearson

Chi-

Square

Asymp.Sig

(2-sided)1 2 3 4 5
ปานกลาง 2 6 3 3 0 14

21.621 .022ส�าคัญ 42 21 7 5 1 76
ส�าคัญอย่างยิ่ง 63 35 1 9 2 110

รวม 107 62 11 17 3 200
1=ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม/2=พักผ่อนหย่อนใจ/3=ใช้บริการ Wi-Fi/Internet/4=เจรจาธุรกิจ/ 

นัดพบปะ สังสรรค์/5=เสริมภาพลักษณ์ตัวเองให้ทันสมัย

จากตารางที่ 4 พบว่าพนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ผู้

บริโภคเลือกใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Pearson Chi-

Square=21.621, Asymp.Sig  (2-sided)=0.022)

ตาราง 5 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขอนามัยของพนักงานกับเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านกาแฟอเม

ซอน

สุขอนามัยของ

พนักงาน

เหตุผลท่ีผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้า

นกาแฟอเมซอน รวม
Pearson

Chi-Square

Asymp.Sig

(2-sided)1 2 3 4 5
ปานกลาง 4 5 2 3 0 14

18.270 .009ส�าคัญ 36 15 7 2 1 61
ส�าคัญอย่างยิ่ง 67 42 2 12 2 125

รวม 107 62 11 17 3 200
1=ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม/2=พักผ่อนหย่อนใจ/3=ใช้บริการ Wi-Fi/Internet/4=เจรจาธุรกิจ/ 

นัดพบปะ สังสรรค์/5=เสริมภาพลักษณ์ตัวเองให้ทันสมัย

จากตารางที่ 5 พบว่าสุขอนามัยของพนักงานมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟ  อเมซอน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Pearson Chi-Square=18.270, Asymp.Sig 

(2-sided)=0.009)

ตาราง 6  ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วกับจ�านวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อ

เดือน
กระบวนการให้

บริการมีความ

รวดเร็ว

จ�านวนครั้งที่เข้าใช้

บริการต่อเดือน รวม
Pear son

Chi-Square

Asymp.Sig

(2-sided)1 2 3 4
ไม่ส�าคัญอย่างยิ่ง 0 1 1 0 2

21.210 .018

ไม่ส�าคัญ 0 1 0 0 1
ปานกลาง 10 4 2 1 17
ส�าคัญ 35 29 5 7 76
ส�าคัญอย่างยิ่ง 37 33 6 28 104

รวม 82 68 14 36 200
1=1-2ครั้ง/2=3-4ครั้ง/3=5-6ครั้ง /4=เท่ากับหรือมากกว่า7ครั้ง
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จากตารางที่ 6 พบว่า กระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วมีความสัมพันธ์กับจ�านวนครั้งที่เข้าใช้

บริการต่อเดือน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Pearson Chi-Square=21.210, Asymp.Sig 

(2-sided)=0.018)

อภิปรายผล

จากการศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟจากร้า

นกาแฟอเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง สามารถอภิปรายในแต่ละปัจจัยดังนี้

1. ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอนของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญด้านบุคลากรให้บริการมากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ที่กล่าวว่าบุคคล (People) เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของธุรกิจ

เนื่องจากบุคคลจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริการมากที่สุด และอาจท�าให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพ

หรือเป็นผู้ท�าลายคุณภาพก็ได้

2. ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอเมซอน รูปแบบนอกสถานีปั๊มน้�ามัน ปตท.(Shop) ใน

จังหวัดตรัง พบว่า เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน มากที่สุด ได้แก่ ติดใจในรสชาติ

เครื่องดื่ม โดยจ�านวนครั้งที่ผู้บริโภคเข้าใช้บริการต่อเดือน มากที่สุด ได้แก่ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงวันที่ผู้

บริโภคนิยมเข้าใช้บริการได้แก่ ช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนมากที่สุด ซึ่งผู้บริโภคนิยมเข้าใช้บริการช่วงเวลา ที่มาก

ที่สุด ได้แก่ เวลา 14.01-17.00น. รายการเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคมากที่สุด ได้แก่ คาปูชิ

โน โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟ อยู่ในช่วงราคา 100-200 บาทมากที่สุด ซึ่งผู้มีส่วนใน

การตัดสินใจบริโภคกาแฟอเมซอน ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะตัดสินใจด้วยตนเอง

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟอ

เมซอน จากการศึกษาพบว่า พบว่าพนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการให้บริการมี

ความรวดเร็ว สุขอนามัยของพนักงานมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านกาแฟอเม

ซอน ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ที่กล่าวว่ากระบวนการ (Process) กลยุทธ์ที่ส�าคัญส�าหรับ

การบริการ คือเวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการส่งมอบ

บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการและนักการตลาดของร้านกาแฟอเมซอน

ในรูปแบบนอกสถานีบริการปั๊มน�้ามัน ปตท.(Shop)  โดยน�าผลที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการ

ก�าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยรักษาคุณภาพในส่วนของด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากที่สุด และการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญรองลงมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง เป็นงานวิจัยที่จัดท�าขึ้น เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดของ Big C ในมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่

เข้าใช้บริการ Big C จังหวัดตรัง จ�านวน 200 คน โดยจะใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเอง

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบ Multiple regression ผลการวิจัย พบว่า ระดับความส�าคัญของส่วนประสม

ทางการตลาดของ Big C ในมุมมองผู้บริโภคจังหวัดตรัง  ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการ

ตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพและ

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายตามล�าดับ และจากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการ Big C พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

เข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ดังนั้นผู้ประกอบ Big C ควรพัฒนาระดับความหลากหลาย

ของสินค้า การรักษามาตรฐานของสินค้าที่จัดจ�าหน่าย และสร้างการรับรู้ตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
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Abstract

The research on market mix factor influencing Big C service use behavior in Trang 

was a research made for studying priority of market mix factor of Big C in the viewpoint of 

consumers in Trang, studying Big C service use behavior in Trang and studying market mix 

factor influencing Big C service use behavior of consumers in Trang. The population used 

in the research were 200 consumers who used the service of Big C, Trang Province by using 

questionnaire  that the researcher created and developed as a tool in this research. As for 

data analysis, frequency, means, percentage, standard deviation and Multiple regression 

test were used. From the research, it was found that the priority of market mix on product 

first. Then, it was the aspect of creating and presenting physical characteristics and selling 

channel respectively and from the hypothesis test of the factor affecting the use behavior 

of Big C service, it was found that the market mix factor on product affecting the use be-

havior of Big C of consumers in Trang. Therefore, Big C entrepreneurs should develop di-

versity of the goods and maintain the goods standard sold and created more brand aware-

ness.

Keywords : Market mix factor, consumer behavior, Big C Super Center.

บทนำา

ในปี พ.ศ. 2536  Big C ได้เข้ามาจัดตั้งในประเทศไทย ที่สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต่อ

มาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2543 เกิดภาวะเศรษฐกิจต้มย�ากุ้งในประเทศไทย (บรรยง พงษ์พานิช, 

2560)  ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Big C ประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนัก ผลที่ตามมาคือโครงการ

ก่อสร้างสาขาแห่งใหม่ต้องชะลอตัวลง การบริหารประสบปัญหาการขาดทุนจากผลของดอกเบี้ยเงินกู้ที่น�า

มาใช้ในการขยายสาขา (สมศักดิ์ ด�ารงสุนทรชัย, 2545)

ปัจจุบันในจังหวัดตรัง มี Big C เพียงแค่ 1 สาขาเท่านั้น โดยเป็นร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคา

ถูกมีหลักการของร้านค้าปลีกแบบ Supermarket มาใช้ คือไม่มีพนักงานขายมาดูแล หรือบริการลูกค้า ผู้

ซื้อต้องบริการตัวเอง ในตัวร้านจะมีสินค้าทั่วๆ ไป เน้นขายสินค้าราคาถูกคุณภาพปานกลางกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายคือ ผู้ที่มีรายได้ปานกลาง (ชลนที สขุส�าราญ, 2548)

โดยฺ Big C ในจังหวัดตรังจะมีราคาสินค้าที่ต�่ากว่าโลตัส เนื่องจากมีการวางฐานธุรกิจในเชิง การ

ประสานพลัง  (Synergy) ที่มียุทธศาสตร์มุ่งเน้นในเรื่องของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นผลให้ Big C 

ได้เปรียบด้านต้นทุนการกระจายสินค้า ส่งผลให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่ต�่า ในทางกลับกับคู่แข่งอย่าง 

Tesco Lotus  มีการปรับรูปแบบสภาพแวดล้อมภายใน ให้เป็นไปตาม รูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนใน

ปัจจุบัน ผ่านการสร้างสมดุลด้านการบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านสินค้าแฟชั่น และร้านสินค้าแบรนด์เนม 

ซึ่งจากการปรับรูปแบบสภาพแวดล้อมภายในดังกล่าว ท�าให้ Tesco Lotus  เป็นมากกว่า ไฮเปอร์มาร์เก็ต  

เป็นผลให้จ�านวนลูกค้าเข้าใช้บริการต่างกัน  (มวยถูกคู่ บิ๊กซี VS เทสโก้โลตัส, 2560) 

โดยผลจากการส�ารวจ การใช้บริการห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ตของคนไทย 2 อันดับแรก พบ

ว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 52.04 ใช้บริการห้าง Tesco Lotus  รองลงมา  ร้อยละ 37. 29 ใช้บริการ
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ห้าง Big C (นิด้าโพลแห่งประเทศไทย ,2560) จึงเป็นข้อสงสัยว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดใดต่อการเข้าใช้บริการ Big C

จากสภาพแวดล้อมภายในดังกล่าว  จึงจ�าเป็นต้องศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบการ Big C  

ในจังหวัดตรัง  ในการน�าข้อมูลที่ได้ ไปปรับใช้ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคที่มาเข้าใช้บริการ

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1.เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Big C ในมุมมองของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ท�าให้ทราบระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Big C ในมุมมองของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง เพื่อทราบพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังและเพื่อทราบ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคใน

จังหวัดตรัง

การทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) ได้ให้นิยาม ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ

ว่า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส�าหรับธุรกิจบริการเพื่อท�าให้เกิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Qual-

ity Management) ที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยค�านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส่วนส�าคัญ ส่วน

ประสมทางการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาส�าหรับธุรกิจการผลิตสินค้าที่จับต้องได้แต่สาหรับผลิตภัณฑ์

บริการนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้า คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงเป็นส่วน

หนึ่งของการบริการด้วย ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการ คือการไม่สามารถควบคุมคุณภาพของ

การบริการได้เหมือนกับสินค้าที่จับต้องได้จึงจ�าเป็นต้องน�าเครื่องมือทางการตลาดบริการ 7P’s เข้ามาช่วย

บริหารจัดการกับธุรกิจ  ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่ง

เสริมการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ ซึ่งสามารถใช้ในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค
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พฤติกรรมผู้บริโภค

Hoyer and Macinnis (2010, pp. 3-4) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อน

จากผลรวมของการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยมีล�าดับตั้งแต่การจัดการ การบริโภค และสินค้าหรือบริการ ที่

มีต่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด ของการตัดสินใจในช่วงเวลาหนึ่ง (วุฒิ สุขเจริญ,2555)  

ซึ่งสอดคล้อกับการให้นิยามของ ดารา ทีปะปาล ( 2542 ) ที่ได้กล่าวว่า เป็นการศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ 

ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อท�าการเลือกสรรการซื้อ การใช้ หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ บริการความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองตอบความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ ให้

ได้รับความพอใจ ดังนั้น จากการศึกษาสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท�าหรือการแสดงออก

ของมนุษย์ที่สะท้อนการเลือกสรร การซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นคว้า หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ

บริโภค มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าและบริการทั้งที่เป็นบุคคลกลุ่มบุคคล หรือองค์กร เพื่อให้ทราบ

ถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อการบริโภค การเลือกบริการแนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะ

ท�าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ หรือเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยการศึกษาค้นคว้าถึงพฤติกรรมการ

เลือกซื้อ การตัดสินใจซื้อ และการใช้สินค้าและการบริการของผู้บริโภค เพื่อที่จะให้นักการตลาดทราบถึง

ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภค โดย7 ค�าถาม (6Ws 1H) ที่จะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภคเพื่อค้นหา 7 ค�าตอบ (7Os) 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้

บริโภค(6Ws 1H)
เพ่ือค้นหา 7 คำาตอบ (7Os)

1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

(Who is in the target 

market?)

เป็นค�าถามที่ต้องการทราบตลาดเป้าหมาย (target market) หรือ

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) โดยมีกลุ่มเป้าหมายทางด้าน 

(1) ประชากรศาสตร์(2) ภูมิศาสตร์(3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์            

(4) พฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน 

ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ที่เหมาะ

สมและการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
2.ผู้บริโภคซื้ออะไร (What 

does the consumer 

buy?)

เป็นค�าถามที่ต้องการทราบสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (objects) โดยสิ่งที่

ผู้บริโภคต้องการคือ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (prod-

uct component) และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (competi-

tive Differentiation) โดยมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strate-

gy) ทางด้าน (1) ผลิตภัณฑ์หลัก  (2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (3) ผลิตภัณฑ์

ควบ   (4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ และ(6) ความ

แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive differentiation) 
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3.ท�าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why does 

the consumer buy?)

เป็นค�าถามที่ต้องการทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อ (objectives) โดย

ต้องท�าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือ (1) ปัจจัย

ทางจิตวิทยา (2) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน (3) ปัจจัย

เฉพาะบุคคลเพราะผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการด้าน

ร่างกาย และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื้อ          
4.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซ้ือ (Who participates in the 

buying?)

เป็นค�าถามที่ต้องการทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ (organizations) ที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริหารโดยมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อ

คือ (1) ผู้ริเริ่ม (2) ผู้มีอิทธิผล (3) ผู้ตัดสินใจซื้อและ (4) ผู้ใช้ 
5.ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When does 

the consumer buy?) 

เป็นค�าถามที่ต้องการทราบโอกาสในการซื้อ (occasions) ของผู้บริโภค 

เช่น ช่วงฤดูกาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจนเทศกาลหรือ โอกาสพิเศษหรือ

เทศกาลวันส�าคัญต่างๆ เป็นต้น 
6.ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does 

the consumer buy?)

เป็นค�าถามที่ต้องการทราบช่องทางหรือแหล่ง (outlets) ที่ผู้บริโภค

ไปท�าการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ตตลอดจนรานขาย

ของช�า เป็นต้น 
7.ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does 

the consumer buy?)

เป็นค�าถามที่ต้องการทราบขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจ

เลือกซื้อ (operation)โดยมีองค์ประกอบการซื้อโดย (1) การรับรู้ปัญหา  

(2) การค้นหาข้อมูล  (3) การประเมินผลทางเลือก 

(4) การตัดสินใจซื้อ (5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ
ที่มา: ธวัลวรัตน์ อินทนันชัย 2552และปรัชญา ปิยะรังสี 2554 

ข้อมูลทั่วไปของบิ๊กซีสาขาตรัง

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง  ด�าเนินการเปิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556  

ได้มีการเปิด บิ๊กซี สาขาตรัง เป็นร้านค้าแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่ 119 ของบิ๊กซี เปิดให้บริการระหว่าง

เวลา 09.00 – 23.00 น. มีพื้นที่ขายในสาขา 5,465 ตร.ม. มีพื้นที่จอดรถยนต์ 423 คัน พื้นที่จอด

จักรยานยนต์ 400 คัน ตัวอาคารภายนอกได้รับการออกแบบเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

จังหวัดตรัง นอกจากนี้ ตัวอาคารยังเป็นอาคารประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รูปแบบของร้าน

ค้าและบริการ ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของวิถีชีวิตของคนในจังหวัดตรัง ภายในร้านค้ามีสินค้า

ราคาประหยัดหลากหลายกว่า 19,429 รายการ (ThaiPR.net,2559)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิชชารยีา เรอืงโพธิ ์(2553) ได้ศกึษาวิจยัเรือ่ง ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารศนูย์การค้า

สยามพารากอน พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยในรายด้าน ส่วนใหญ่ผู้บรโิภคให้ความส�าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการ

ตลาดทีมี่อิทธพิลผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารศูนย์การค้าสยามพารากอน ในด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านช่องทางจดั

จ�าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านคณุภาพการให้บรกิาร ด้านคณุลกัษณะศนูย์การค้า อยูใ่นระดบัมาก
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กนกวรรณ พิมพ์จันทร์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมของการตลาด

คาเฟ่ขนมหวานร้าน After You  พบว่าภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้

บริโภคให้ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด  และการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน 

After You ในภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ�าหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้บริการเป็นส่วนมาก 

ศิริรัตน์ คะสะธรรม (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพ 

กรณีศึกษา ร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้บริการร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล 

เหตุผลเนื่องจากร้านมีความน่าเชื่อถือ รองลงมาเป็นเหตุผลที่ใกล้บ้าน สะดวกในการเดินทาง ค่าเฉลี่ย และ

เป็นร้านที่เข้าใช้บริการเป็นประจ�า

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

กลุ่มผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ Big C ในจังหวัดตรัง จากการค�านวณขนาดตัวอย่างโดยไม่ทราบถึงขนาด

ประชากรที่แน่ชัด จากสูตรของ W.G. Cochran ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 

385 คน แต่เนื่องด้วยผู้วิจัยมีระยะเวลาและข้อจ�ากัดอื่นๆ ท�าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลตามขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ค�านวณได้ ผู้วิจัยจึงปรับการด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น 200 คน ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน

การวิเคราะห์มีความเพียงพอต่อการกระจายตัวของข้อมูลแบบโค้งปกติ และด�าเนินการอ้างอิงถึงประชากร

เป้าหมายทั้งหมด โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ

ความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Big C และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

ของผู้บริโภค

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ Multiple 

regression เพือ่ให้ทราบความสมัพนัธ์ และอทิธพิลระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการเข้าใช้

บรกิารของผู้บริโภค 

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ Big C จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 72 มีอายุระหว่าง 18 

-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.5 รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิตคิดเป็นร้อยละ 68.5

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Big C

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคจังหวัดตรัง จ�านวน 200 ตัวอย่าง พบว่า ผู้บริโภค

จังหวัดตรังให้ระดับความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการ Big C สามารถ

เรียงล�าดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 

1. ด้านผลติภณัฑ์ ( x  = 3.97) ให้ความส�าคญัในระดบัมาก เรือ่งความหลากหลายของสนิค้าทีจ่ดัจ�าหน่าย 
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( x  = 4.10) ความสะอาดได้มาตรฐานของสินค้าท่ีจัดจ�าหน่าย ( x  = 4.10) และความมีช่ือเสียงของ Big C 

( x  = 4.01)

2.  ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.91) ให้ความส�าคญัในระดับมาก เร่ืองการจดัวางและ

จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมูช่ดัเจน มองหาสนิค้าได้ง่าย ( x = 3.98) อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกมสีภาพดี 

( x = 3.98) และความสะอาดของห้องน้�า ( x = 3.89)

3. ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ( x  = 3.89) ให้ความส�าคญัในระดบัมาก เรือ่งการติดป้ายบอกราคาทีช่ดัเจน 

( x = 3.96) ท�าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ ( x = 3.93) และการติดป้ายบอกแผนกสินค้าชัดเจน 

( x = 3.88)

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภค

กลุม่ตวัอย่างผูใ้ช้บรกิาร Big C ของผูบ้ริโภคจงัหวัดตรงั จ�านวน 200 ตวัอย่าง พบว่า พฤตกิรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวัดตรงั ส่วนใหญ่เลือกเหตผุลในการเข้าใช้บรกิาร Big C เพราะมรีาคาสนิค้าทีเ่หมาะสมและมคีวามสะดวกในการเดนิ

ทางไปซือ้ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเข้าใช้บรกิาร Big C 1-2 ครัง้ต่อเดอืน โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ซึง่นยิมเข้าใช้บรกิารช่วง 15.01-

18.00 น. โดยการเข้าใช้บรกิารแต่ละครัง้ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มค่ีาใช้จ่ายอยูท่ี่ 201-350 บาท ในการเดินทางของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใช้

รถจักรยานยนต์เดนิทางมาใช้บริการ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทีเ่ข้าบรกิาร Big C   จะเลือกซือ้สนิค้าประเภทอาหาร โดยทราบข้อมลูสนิค้า

จากการเดนิชมสินค้าเป็นส่วนใหญ่และเป็นผู้ตดัสนิใจเลือกซือ้สนิค้าด้วยตวัเองเป็นหลกั หากผูบ้รโิภคไม่เลอืกใช้บรกิาร Big C ผู้

บรโิภคส่วนใหญ่จะเลอืกใช้ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนัแทน
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig.
(ค่าคงที่) 2.502 .294 8.522 .000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X

1
) -.176 .083 -.193 -2.128 .035

ด้านราคา (X
2
) .090 .066 .112 1.363 .175

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X
3
) .091 .064 .132 1.413 .159

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X
4
) -.019 .065 -.028 -.300 .765

ด้านบุคลากร (X
5
) -.069 .068 -.097 -1.015 .312

ด้านการสร้างและน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ(X
6
)

-.066 .074 -.088 -.892 .374

ด้านกระบวนการ (X
7
) .136 .071 .180 1.920 .056

R = .254a R Square = .065
Adjusted R Square = .030 Standard Error of the Estimate = .44943

หมายเหตุ : *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง คือ ด้านผลิตภัณฑ์

เขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้ Y = 2.502 + (-0.176 X
1
) โดยที่ Y คือ พฤติกรรม

การเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง และX
1
 คือ ด้านผลิตภัณฑ์

อภิปรายผล

จากการศกึษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเข้าใช้บรกิาร Big C ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั 

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี้

1. การให้ระดับความส�าคัญส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ Big C ในจังหวัด 

ตรัง จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วิชชารียา 

เรืองโพธิ์ (2553) ในหัวข้อวิจัย ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้า

สยามพารากอน ให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภค

ให้ความส�าคัญในเรื่องความหลากหลายของสินค้าที่จัดจ�าหน่าย ความสะอาดได้มาตรฐานของสินค้าที่จัด

จ�าหน่าย และความมีชื่อเสียง ซึ่งน�าไปสู่การพิจารณาการเลือกใช้บริการ

2. พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บิโภคในจังหวัดตรัง จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเข้า

ใช้บริการ Big C เพราะ มีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริรัตน์ คะสะธรรม (2559) ใน

หัวข้อวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพ กรณีศึกษา ร้านถ่ายรูปศรีประทุมดิจิตอล 

ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการร้านถ่ายรูปศรีประทุมดิจิตอล เหตุผลเนื่องจาก ความสะดวกในการ

เดินทาง

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค

กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big c ของผู้บริโภคในจังหวัด
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ตรัง ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ พิมพ์จันทร์ ( 2561 ) ในหัวข้อวิจัย พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมของ

การตลาดคาเฟ่ขนมหวานร้าน After You ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน After you พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยรสชาติ

ขนมหวานและเครื่องดื่มอื่นๆ ชนิดของขนมหวานมีความหลากหลาย มีเบเกอรี่จ�าหน่ายภายในร้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุดตามล�าดับ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นพบว่าความหลากหลายของสินค้าเป็นจุดเด่นที่จะ

ดึงดูดลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของ Big C ในมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C 

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง

ส�ารวจ (Survey Research) ตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการ

ตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางการภาพ และด้านกระบวนการ ตัวแปรตามคือ 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

ศึกษา สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Multiple Re-

gression

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 200 คน พบว่าผู้

บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 

บาท อาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ Big C จากการศึกษา 

พบว่า ภาพรวมระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของBig C อยู่ในระดับส�าคัญมาก 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยความหลากหลายของสินค้าที่จัด

จ�าหน่าย ความสะอาดได้มาตรฐานของสินค้าที่จัดจ�าหน่าย ความมีชื่อเสียงของ Big C ตามล�าดับ 

   ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย

เรื่องการจัดวางและจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มองหาสินค้าได้ง่าย อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกมี

สภาพดี และความสะอาดของห้องน�้า 

  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยเรื่องการติดป้ายบอก

ราคาที่ชัดเจน ท�าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ และการติดป้ายบอกแผนกสินค้าชัดเจน

 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภค  ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�านวน 

200 ตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่เลือกเหตุผลใน

การเข้าใช้บริการ Big C เพราะมีราคาสินค้าที่เหมาะสมและมีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อ ส่วนใหญ่ผู้

บริโภคเข้าใช้บริการ Big C 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งนิยมเข้าใช้บริการช่วง 
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15.01-18.00 น. โดยการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 201-350 บาท ในการ

เดินทางของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์เดินทางมาใช้บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เข้าบริการ Big 

C จะเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหาร โดยทราบข้อมูลสินค้าจากการเดินชมสินค้าและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าด้วยตัวเองเป็นหลัก หากผู้บริโภคไม่เลือกใช้บริการ Big C ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกใช้ห้างสรรพ

สินค้าโรบินสันแทน

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสำาคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม

การเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อ 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Big C ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง คือ ด้านผลิตภัณฑ์ การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ 

สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการ Big C ในจังหวัดตรัง โดยน�าผลที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

การก�าหนดกลยุทธ์ทางส่วนประสมทางการตลาด โดยจะต้องมุ่งเน้นในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงขอเสนอ

แนะประเด็นส�าคัญส�าหรับการน�าไปประยุกต์ใช้

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ค้าปลีก Big C ควรพัฒนาระดับความหลากหลายของสินค้าที่จัด

จ�าหน่าย เพราะจากการส�ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ห้างสรรพสินค้า Big C น�าเสนอ

สินค้าที่มีความหลากหลายชนิด ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าได้

อย่างครบวงจร มีการรักษามาตาฐานของสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสร้างการรับรู้ตราสิน

ค้าให้เป็นที่รู้จัก ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Internet, Webpage โดยเพิ่มการเน้นย�้าในเรื่องความหลากหลายของ

สินค้าที่จัดจ�าหน่าย
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คของ 
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บทคัดย่อ

จากปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ขนส่งท�างานล่าช้าท�าให้ลูกค้าไม่พอใจต่อร้านค้า และ

ในบางครั้งมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่ายอดขายของการขายเสื้อผ้าออนไลน์ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด  ประเมินความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ศึกษา

การเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้า

ออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คในจังหวัดตรัง           

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีผลต่อการ

เลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค  ในด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งการเสริมการตลาด 

ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จึงต้องมีการคัดเลือกรูป

แบบเสื้อผ้า ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและมีการแสดงรูปภาพ รายละเอียด และราคาสินค้าที่

ชัดเจน ตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า โดยมีโฆษณาสินค้าผ่านสื่อที่หลากหลายรวมไปถึงการ

เลือกขนส่งที่มีความรวดเร็ว ดูแลสินค้าไม่ให้มีต�าหนิ ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยว

กับเสื้อผ้า วิธีการช�าระเงินที่ปลอดภัย แก่ผู้บริโภคหรือการสร้างแรงจูงใจ และความไว้วางใจ ให้กับผู้บริโภค 

ผ่านการจัดเรียงรูปภาพสินค้าให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การจัดส่งสินค้ารวดเร็ว สร้างความน่าเชื่อถือ ในการ

เลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค
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Abstract

There are many problems that the online business entrepreneurs are facing, in-

cluding, delayed delivery that causes the customers to be unsatisfied with the store, and 

the problem of the expenses that are higher than the sales generated from selling cloth 

online. Therefore, this research aims to study the marketing mixes, to evaluate the impor-

tance of the 4 factors of marketing mixes, to study the decision to buy cloth online via 

Facebook, and to study the marketing mixes that influence the decision to buy cloth on-

line via Facebook; by collecting data from consumers who buy cloth online via Facebook 

in Trang Province.

The result reveals that two of the marketing mixes factors, namely, product and 

price, influence the decision to buy cloth online via Facebook; while the other factors, 

namely, place and promotion, do not influence the decision to buy cloth via Facebook. 

Therefore, online business entrepreneur must select the designs of the cloth that match 

the consumer’s demands, and must clearly show the products’ images, details, and pric-

es. The online business entrepreneurs must set the price appropriately, in accordance with 

the products’ quality, present the advertisement through various media, as well as choose 

the delivery methods that are fast and safe, and able to prevent any defect from occur-

ring. They must also emphasize on providing information about the products and secure 

payment method to the consumers, through attractive presentation of the products and 

fast delivery, in order to cultivate the motivation and confidence among the consumers to 

buy cloth online via Facebook.

Keywords: decision to buy, marketing mixes’ factors, online business, Facebook 

บทนำา

สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน  ทั้งการใช้ติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างกันจึงมี แอพพลิเคชั่นต่างๆเข้ามาเป็นจ�านวนมากในหลากหลายรูปแบบ สามารถติดต่อสื่อสารกัน

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ได้รับการนิยมเป็นอันดับต้นๆ ที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เมื่อมีผู้ใช้เป็นจ�านวนมากท�าให้เกิดธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆเกิดขึ้น และเกิดการซื้อ

ขายกันผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น เมื่อการสื่อสารผ่านทางออนไลน์เข้ามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันและ

ประชากรส่วนใหญ่ ให้ความสนใจต่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันผ่านทางเฟสบุ๊คเป็นจ�านวนมาก จึงเล็งเห็น

ถึงความส�าคัญในการน�ามาวิจัยในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า

ออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คในจังหวัดตรัง

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

แนวคิด และความคิดเห็น ผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์เช่น อีเมล์ ,เฟส

บุ๊ค,ไฮไฟฟ์ ,ทวิตเตอร์ , อินสตาแกรม เป็นต้น (ภาสกร เรืองรอง,2556) ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ส่วน

ใหญ่ที่ขายเสื้อผ้าผ่านทางเฟสบุ๊คได้ประสบปัญหาดังนี้ ขนส่งท�างานล่าช้าท�าให้ลูกค้าไม่พอใจต่อร้านค้า 
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“ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท�าการประเมินทางเลือกและท�าการตัดสินใจ โดย

ปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต�่า  นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อ”(อดุลย์ จาตุรงค์

กุล,2543: 26) ซึ่งในบางครั้งหากลดราคาเสื้อผ้าในราคาที่ต�่ามาก ท�าให้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนจึงมีค่าใช้จ่าย

ที่มากกว่ายอดขายของการขายเสื้อผ้าออนไลน์

จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงต้องการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

เสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาส�าหรับผู้ประกอบ

การธุรกิจออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

ออนไลน์

คำาถามการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือเสื้อผ้าผ่านทางเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัด

ตรังหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

2.เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการเลือกซ้ือเสื้อผ้า

ออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 

3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อเฟสบุ๊ค  รูปแบบลักษณะการท�างานของสื่อ เฟสบุ๊คเป็นช่องทางที่

สามารถติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์และ  สามารถบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางข้อความ ภาพ และเสียง 

สามารถกดถูกใจ แบ่งปันสิ่งที่ชื่นชอบผ่านรูปภาพ หรือวิดีโอ และสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นช่อง

ทางในการโฆษณาได้ (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตนุ์, 2555)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ เป็นการค้าออนไลน์ประเภทหนึ่งที่มี

กลไกตามบริบทหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสังคม มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และ

ต้องการความร่วมมือกันภายในกลุ่ม (Chesshire & Rowan, 2011) เครือข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ 
เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ขายปลีกรายย่อยและลูกค้าโดยมีคุณลักษณะพิเศษคือความสามารถในการสื่อสาร
กันได้ทันที 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 17) ให้ความ

หมายของส่วนประสมทางการตลาด ไว้ว่า หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม ได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือ

องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้

ของผลิตภัณฑ์ 2) ราคา ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท�าการประเมินทางเลือกและ
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ท�าการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต�่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการ

ซื้อ 3) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท�าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ�าหน่าย สามารถ

ก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ 4) การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้

บริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เสรี วงษ์มณฑา (2542) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นการ

กระท�าของผู้บริโภคแต่ละคนที่ตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร ความพยายามที้จะได้มาเพื่อการใช้บริการ เพื่อ

ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งค�าถามที่ช่วยวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อค้นหาค�าตอบ7 ประการ หรือ 7Osมีลายละเอียดดังนี้ตาราง 

ค�าถาม 6Ws และ 1H
คำาถาม 6Ws และ 1H คำาถามที่ต้องการทราบ(7Os)
1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย(Who is in 

the target market ?)

ลักษณะเป้าหมาย (occupants)ทางด้าน

ประชากรศาสตร์,ภูมิศาสตร์,จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
2.ผู้บริโภคซื้ออะไร (what does the 

consumer buy?)

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (objects)ความแตกต่างที่เหนือคู่

แข่งได้แก่

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอปของผลิตภัณฑ์
3.ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Whyndoes 

the consumer buy?)

วัตถุประสงค์ในการซื้อ(Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้า เพื่อ

ตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา
4.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

(Who participates in the buying?)

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ(Organizations) ต้องการทราบถึง

บทบาทของกลุ่มต่างๆได้แก่ ผู้ริเริ่ม,ผู้มีอิทธิพล,ผู้ตัดสินใจ,ผู้

ซื้อและผู้ใช้
5.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does 

the consumer buy?)

ผู้บริโภคซื้อหรือใช้บริการ(Occasions) ต้องการทราบถึง

โอกาสในการซื้อได้แก่ การรับรู้ปัญหา,การค้นหาข้อมูลและ

การประเมินทางเลือก

ตัดสินใจ
6.ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does 

the consumer buy?)

ผู้บริโภคไปซื้อหรือใช้บริการ(Outlets) ต้องการการทราบ

ช่องทางหรือแหล่งและโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
7.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does 

the consumer buy?)

การตัดสินใจซื้อ (Operation) ต้องการทราบถึงขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื้อซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา และการค้นหา

ข้อมูล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ณัฐนันท์ มิมะพันธ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบน

เว็บไซต์เฟสบุ๊ค ศึกษาพฤติกรรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟสบุ๊คของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร และศึกษาทัศนคติที่มีต่อระดับความส�าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟสบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน ผลการวิจัยยังพบ 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์

เขมขวัญ สุดดี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยต่อการซื้อ
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เสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านเฟสบุ๊ค โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊คจ�านวน 400 

ราย ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยที่ท�าให้ผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากที่สุด ในปัจจัยย่อยแต่ละด้านประกอบ

ด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ดีไซน์ของเสื้อผ้าแฟชั่น ด้านราคา คือ แสดงข้อมูลชัดเจน ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย คือ มีสินค้าพร้อมส่งทันที ด้านการส่งเสริมการขาย คือ การปรับเปลี่ยนหรือการคืนสินค้า

จันทนา เชื่อมสุข (2556) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบ

รนด์เนมผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ อินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความ

ส�าคัญกับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก 

พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ได้ท�าการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค” โดยผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ด้านผู้ขายสินค้า ด้านระบบอินเทอร์เน็ต และด้านปกป้องผู้บริโภค

วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เสื้อผ้าออนไลน์จาก

ร้านค้าออนไลน์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่างกันมีการ ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า

ออนไลน์แตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนุมานโดยมุ่งอธิบายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ  กลุ่มผู้บริโภคที่เคยเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊คในจังหวัด
ตรัง  เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�านวนประชากรของกลุ่มผู้บริโภคที่เคยเลือกซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คในจังหวัดตรัง โดยก�าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  (ธนกฤต ดีพลภักดิ์,2556) ซึ่งสูตรในการค�านวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ

สูตร  n = 
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จากการค�านวณจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากเวลาใน

การเก็บข้อมูลมีน้อย จึงลดปริมาณแบบสอบถามเหลือ 200 ชุด จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมี

ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม หาค่าสถิติด้วยโปรแกรม SPSS โดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ2) 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟส

บุ๊ค โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่าน

ทางเฟสบุ๊คในจังหวัดตรัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละและการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์

สมมติฐาน โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิงมากที่สุด จ�านวน 151 คน  และเป็นเพศ

ชาย จ�านวน 49 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จ�านวน 129 คน และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ�านวน  

186 คน  ในเรื่องของระดับการศึกษา จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ระดับปริญญาตรี จ�านวน 

144 คน ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5000บาท จ�านวน 35 

คน จากระดับความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5.00 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดย

รวม(4.05)มีความส�าคัญ ระดับมาก   เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า(4.11) มีความส�าคัญระดับมาก และเกี่ยว

กับสินค้ามีความหลากหลาย(4.07)  ปัจจัยด้านราคา โดยรวมมีความส�าคัญระดับมาก(3.94)  ในส่วนของ

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า(3.97)และการแสดงราคาสินค้าชัดเจน(4.01) มีความส�าคัญระดับมาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยรวม(4.02)มีความส�าคัญ ระดับมาก   ในด้านของขั้นตอนการติดต่อ

สั่งซื้อสะดวก(4.17) และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าในการขนส่ง(4.09)มีความส�าคัญระดับ

มาก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม(3.95)มีความส�าคัญ ระดับมาก   ในส่วนของการ

ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ(3.97) และยินดีคืนเงินเมื่อสินค้ามีต�าหนิ(4.12)มีความส�าคัญระดับมาก  การเลือก

ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเลือกซื้อ 1-2 ชั่วโมงในการเลือกซื้อโดยมี

สัดส่วน 68% จ�านวนเงินที่ใช้ในการซื้อ 201- 400 บาทโดยมีสัดส่วน 46.5% ซื้อเดือนละ2-3ครั้ง โดยมี

สัดส่วน 45.5% ปริมาณการซื้อต่อครั้ง 2 ชิ้น โดยมีสัดส่วน 51% โดยการเลือกร้านส่วนใหญ่จะเลือกร้านที่

มีแบบที่ชื่นชอบ โดยมีสัดส่วน 36%  ใช้ช่องทางการช�าระเงินผ่าน Internet banking โดยมีสัดส่วน 67%  

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อมากที่สุดคือตนเอง โดยมีสัดส่วน 76%  และโอกาสในการซื้อจะซื้อเมื่อลดราคา 

โดยมีสัดส่วน 45%  เลือกวิธีการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ โดยมีสัดส่วน 51%  ประเภทเสื้อผ้าที่เลือกซื้อมาก

ที่สุดผ่านทางออนไลน์ คือ เสื้อยืด โดยมีสัดส่วน 29.9%
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแสดงผล

การวิเคราะห์ค่า R Square และค่า Sig. ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05  
ผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค      Sig

ค่าคงที่                                                       .000                   

  B
  .873

ด้านผลิตภัณฑ์   (X
1
)                                       .016      .060

ด้านราคา     (X
2
)                                           .049     -.049

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X
3
)                         .291     -.028

ด้านส่งเสริมการตลาด     (X
4
)                             .975     .000

R = .207a                                                                                  R Square = 

0.043

           

หมายเหตุ : มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ค่า R Square แสดงถึงอิทธิพลของ

ตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตามซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  4.3% 

ส่วนอีก 95.7% จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแบบสอบถาม 

เขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้ Y=0.873+[0.060x
1
 +(-0.049x

2
) ] โดยที่ Y คือ การ

เลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค และ X
1
 คือ ด้านผลิตภัณฑ์,X

2
 ด้านราคา 

ผลจากการศึกษาสมมติฐาน  แสดงให้เห็นว่าค่า Sig. ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (0.016) ,ปัจจัยด้าน

ราคา (0.049)ซึ่งมีน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 ท�าให้สามารถปฏิเสธ  ได้แสดงว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ส่วนปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (0.291)และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด(0.975)  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 ท�าให้ไม่สามารถปฏิเสธ  ได้แสดงว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

และ การส่งเสริมทางการตลาด  ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

จากการทดสอบการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผลลัพธ์ของค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 

0.889 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ และเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้า

ออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คของคนในจังหวัดตรัง โดยลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศ

หญิงมากที่สุด จ�านวน 151 คน  อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จ�านวน 129 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ�านวน  

186 คน  ศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 144 คน  ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5000บาท จ�านวน 35 คน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

(4.05)มีความส�าคัญระดับมาก   ปัจจัยด้านราคา(3.94)  มีความส�าคัญระดับมาก ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย (4.02)มีความส�าคัญ ระดับมาก  และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม(3.95)มีความส�าคัญ
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ระดับมาก   การเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเลือกซื้อ 1-2 ชั่วโมงใน

การเลือกซื้อ จ�านวนเงินที่ใช้ในการซื้อ 201- 400 บาท ซื้อเดือนละ2-3ครั้ง ปริมาณการซื้อต่อครั้ง 2 ชิ้น 

โดยการเลือกร้านส่วนใหญ่จะเลือกร้านที่มีแบบที่ชื่นชอบ ใช้ช่องทางการช�าระเงินผ่าน Internet banking 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อมากที่สุดคือตนเองและโอกาสในการซื้อจะซื้อเมื่อลดราคา เลือกวิธีการจัดส่ง

ผ่านทางไปรษณีย์ประเภทเสื้อผ้าที่เลือกซื้อมากที่สุดผ่านทางออนไลน์ คือ เสื้อยืด จากการทดสอบ

สมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์

ผ่านเฟสบุ๊คของผู้บริโภคและในส่วนของด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อ

การเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คของผู้บริโภค

อภิปรายผล

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ คือลักษณะบางประการของ

ผลิตภัณฑ์ที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่

คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ (เสรี วงษ์มณฑา,2542)

2.ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

และทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้

บริโภคท�าการประเมินทางเลือกและท�าการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต�่า นักการตลาด

จึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อ(เสรี วงษ์มณฑา,2542)

3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายไม่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณ ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของ 
ผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Marketing Mix Factors Influencing Consumer Behavior toward Buffet     
Restaurants in Hat Yai District of Songkhla Province 
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บทคัดย่อ          

 การศึกษาครั้ งนี้มี วัต ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการ

ศึกษาส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภค

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 330 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน 

ใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 15-24 ปี เป็นนักเรียน

หรือนักศึกษา มีรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์แบบไม่จ�ากัดเวลา ประ

เภทชาบู ความถี่ในการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 360 บาท

ต่อครั้ง  และวันที่เข้าใช้บริการ คือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.01-19.00น.    

เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คำาสำาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, การบริการ, ร้านอาหารบุฟเฟต์

Abstract

This research aimed to study marketing mix factors influencing consumer behavior 

toward buffet restaurants in Hat Yai District of Songkhla province. Questionnaires were 

used as data collection tool in this research; samples consisted of 330 consumers in       

Hat Yai District of Songkhla province. Frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and inferential statistics were used to analyze the collected data; multiple regression 

analysis was applied to this research with the significance level of 0.05.  
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  Lecturer, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
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According to research findings, most of the samples were female between the ages 

of 15 and 24; were either a high school or college student; were paid less than 10,000 baht 

per month; went to Shabu-shabu buffet restaurants, which offer services with no limited 

time, two times per week. Their spending averaged 360 baht per time. They generally vis-

ited the restaurants on weekends, between 4:01 p.m. and 7:00 p.m. After testing 

hypothesis using multiple linear regression method, the results showed that factors regard-

ing product or service and place influenced consumer behavior in buffet restaurants in Hat 

Yai District of Songkhla province.

Keywords: Marketing Mix, Behavior, Service, Buffet

บทนำา

การกินอาหารแบบบุฟเฟต์เป็นการเลี้ยงอาหารแบบจัดวางอาหารทั้งหมดไว้บนโต๊ะ ผู้ที่เป็นแขก

สามารถเดินตักอาหารต่าง ๆ  ได้ตามความต้องการ ปัจจุบัน ค�าว่า บุฟเฟต์ ในภาษาไทย ได้ขยายความหมาย

ถึงรูปแบบการขายอาหารซึ่งผู้ขายจัดอาหารไว้หลายประเภท ผู้ซื้อสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตาม

ความพึงพอใจ แต่จ่ายเพียงราคาเดียว (กาญจนา นาคสกุล,2555)    

ในปัจจุบันเป็นยุคของการแสวงหาความสุขจากการบริโภค โดยเฉพาะความสุขจากการบริโภค

อาหารที่สามารถเลือกอาหารได้ตามความต้องการและบริโภคได้อย่างไม่จ�ากัดจ�านวน ประกอบกับการ

บริโภคอาหารประเภทบุฟเฟต์ก�าลังเป็นที่นิยมมากในสังคมที่เป็นชุมชนเมือง จึงมีผู้บริโภคหันมาให้ความ

สนใจมากขึ้น ท�าให้เกิดความต้องการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์  อาทิ ร้านชาบู ร้านปิ้งย่าง ร้านหมู

กระทะ ท�าให้ธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ส่งผล

ให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน (สาวิตรี รินวงษ์,2560) 

ในปี 2561 การใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนไทย สังเกตได้จาก

ตลาดร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ ที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า 15,000 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง

เฉลี่ย 10% จากพฤติกรรมการให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่าของการบริโภคมากยิ่งขึ้น (ณัฐพล กัปปิย

จรรยา,2561)

จากการส�ารวจของสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารพบว่าคู่แข่งขันรายใหม่ที่เริ่มต้นท�าธุรกิจร้าน

อาหารบุฟเฟต์จ�านวนมากไม่รู้ความต้องการของผู้บริโภค ท�าให้ธุรกิจต้องปิดกิจการลง การที่จะประสบ

ความส�าเร็จในธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์ได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่ากลุ่มคนที่แสวงหาความสุขจาก

การบริโภคอาหารต้องการอะไรจากธุรกิจและต้องมีความพร้อมในบริการด้านใดบ้าง จึงจะสามารถด�าเนิน

ธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ (ลัดดา ส�าเภาทอง,2561)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็น

แนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์ ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์

การน�าเสนอปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

วัตถุประสงค์
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เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟต์ใน อ�าเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

ทบทวนวรรณกรรม

ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix )

ส่วนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือการตลาดที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญ ซึ่งธุรกิจต้องใช้ร่วม

กันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย เป็นเครื่องมือธุรกิจที่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด ( Promo-

tion) หรือเรียกว่า 4P’s แต่ในปัจจุบัน 4P’s ไม่เพียงพอต่อการอธิบายมุมมองของการบริการ จึงมีองค์

ประกอบเพิ่มเติมอีก 3 ด้าน ได้แก่ บุคลากรหรือพนักงาน ( People) ด้านกายภาพและการน�าเสนอ ( 

Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการสินค้าและบริการ ( Pro-

cess)  ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดจึงมีบทบาทส�าคัญเพราะเป็นการรวบรวมการตัดสินใจทางการ

ตลาดทั้งหมด และท�าหน้าที่ร่วมกันในการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ผู้รับข่าวสาร ซึ่งสามารถส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค ( รัตตินันท์ วุฒิโรจน์โกสิน, 2557)

พฤติกรรมผู้บริโภค ( Consumer behavior )

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหาการ 

เลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนอง

ความต้องการของตนเองได้ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความ

พยายาม ดังนั้น ปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ,2558) 

การบริการ ( Service )      

การบริการ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่

ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับบริการ) กับผู้ให้บริการ (เจ้าของ กิจการ/พนักงานงานบริการ/

ระบบการจัดการบริการ) ในการที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลส�าเร็จ ก่อให้

เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ซึ่งหากคุณภาพการบริการสอดคล้องกับความคาดหวังของ

ผู้บริโภค จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน เพราะการบริการเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก  (พวงมาลัย รักษาจิต,2555) 

อาหารบุฟเฟต์ ( Buffet ) 

อาหารบุฟเฟต์หมายถึง การรับประทานอาหารแบบที่มีอาหารว่างหลายๆ ชนิดจัดวางไว้บนโต๊ะให้

แขกที่ได้รับเชิญมาเลือกรับประทานในขณะท่ีสนทนาก่อนท่ีเจ้าภาพจะเชิญให้เข้านั่งโต๊ะอาหารเพ่ือรับ

ประทานอาหารหลักในการเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค�่าต่อไป ปัจจุบันค�าว่า บุฟเฟต์ ในภาษาไทย ได้

ขยายความหมายถึงรูปแบบการขายอาหารซึ่งผู้ขายจัดอาหารไว้หลายประเภทและคิดราคาอาหารเหมา
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เป็นรายบุคคล กล่าวคือผู้ซื้อสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามความพึงพอใจ แต่จ่ายเพียงราคาเดียว 

โดยวิธีการเช่นนี้ ท�าให้ในความคิดของผู้บริโภคเหมือนมีต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง  โดยแบ่งเป็นสองส่วน 

คือ ความพึงพอใจจากการรับประทานอาหารและความคุ้มค่าจากการจ่ายเงินในราคาคงที่  (กาญจนา นาค

สกุล, 2555)

วิธีดำาเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

บุคคลทุกเพศทุกวัยที่ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 

330 คน มีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณโรงเรียนและย่านการ

ค้าในอ�าเภอหาดใหญ่ ซึ่งในการตอบแบบสอบถามจะมีค�าถามคัดกรองเพื่อเจาะจงเฉพาะผู้ที่มีการใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟต์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ multiple choice เพื่อให้ผู้ตอบได้เลือกข้อมูลตามความจริง , ระดับความ

ส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการโดยใช้ 5 points Likertscale เพื่อ

ให้ผู้ตอบได้ให้คะแนนระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและให้คะแนนระดับของ

พฤติกรรมการใช้บริการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ

อิทธิพลของตัวแปรด้วย Multiple regression

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 330ตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่าเป็นผู้ชายร้อยละ 32.4  ผู้หญิงร้อยละ 67.6 โดยมีอายุเฉลี่ย 15-24 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาอยู่

ระดับปริญญาตรีร้อยละ 64 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 63 

ระดับความสำาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ส�าหรับระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมการทางตลาด (7P’s) ต่อการใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟต์ ผลการวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยผู้บริโภคให้ความส�าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก

ที่สุด(4.31)โดยมีระดับความส�าคัญในแต่ละด้านเฉลี่ยดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์(4.36) ด้านราคา(4.38)  ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย (4.30) ด้านการส่งเสริมการตลาด(3.87) ด้านบุคลากรหรือพนักงาน(4.46) ด้าน

กายภาพและการน�าเสนอ (4.31) และด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ(4.44)  เมื่อพิจารณาแต่ละ

ด้านสามารถเรียงล�าดับระดับความส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านบุคลากรหรือพนักงาน คือ พนักงานมี

ความเต็มใจในการให้บริการ(4.57) ด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ คือ การคิดเงินที่ถูกต้อง

แม่นย�า(4.65)  ด้านราคาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ(4.49) ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสะอาดของ

อาหาร(4.62) ด้านกายภาพและการน�าเสนอ คือ ห้องน�้าสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน(4.54) ด้านช่องทางการจัด
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จ�าหน่าย คือ มีโต๊ะที่นั่งบริการเพียงพอ(4.40) ด้านส่งเสริมทางการตลาด คือ มีสื่อสังคม(Social media)

ของร้านให้ติดตาม(4.00) 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง 

              การตลาดต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ความหมาย

1.ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 4.36 0.50 ความส�าคัญมากที่สุด

2.ด้านราคา 4.38 0.59 ความส�าคัญมากที่สุด

3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.31 0.56 ความส�าคัญมากที่สุด

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.89 0.81 ความส�าคัญมาก

5.ด้านบุคลากรหรือพนักงาน 4.46 0.54 ความส�าคัญมากที่สุด

6.ด้านกายภาพและการน�าเสนอ 4.31 0.55 ความส�าคัญมากที่สุด

7.ด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ 4.44 0.52 ความส�าคัญมากที่สุด

รวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4.31 0.47 ความส�าคัญมากที่สุด

พฤติกรรมผู้บริโภค

จากกลุ่มตัวอย่าง 330 ตัวอย่าง พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์แบบ

จ�ากัดเวลาร้อยละ 39 และใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์แบบไม่จ�ากัดเวลาร้อยละ 61 มีความถี่ต่อสัปดาห์ใน

การเข้าใช้บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์โดยราคาค่าอาหารบุฟเฟต์ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายต่อมื้อเท่ากับ 360 

บาท  

ส�าหรับระดับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภค

ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์เนื่องจากหิวอยู่ในระดับมาก(4.09) ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเข้าใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟต์บ่อยที่สุดคือเวลา16.01-19.00 น.(4.37)ผู้บริโภคใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์บ่อยในวันเสาร์-

อาทิตย์(4.14) ร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ผู้บริโภคใช้บริการบ่อยคือร้านชาบู (4.15) และเหตุผลที่ผู้บริโภคใช้ใน

การตัดสินใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์บ่อยคือ ร้านเดิมที่เคยรับประทาน (4.19)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของ 

          ผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ในการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อทดสอบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยตัวแปรต้นคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

และตัวแปรตามคือคือพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภค โดยพฤติกรรมที่น�ามาใช้ใน

การวิเคราะห์คือเหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภค ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA)ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (n=330)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 4.237 7 .605 3.100 .004b

Residual 62.888 322 .195
Total 67.125 329

Sig = 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าค่า Sig เท่ากับ 0.004 แสดงว่าปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล 

              ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภค

B Std. Error Beta t Sig.
(ค่าคงที่) 3.766 .246 15.287 .000

ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (X1) -.268 .103 -.299 -2.608 .010

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X2) -.221 .103 -.275 -2.140 .033

Sig = 0.05, R2 = 0.063

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาน�้าหนักของผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภค

เนื่องจากมีนัยส�าคัญน้อยกว่าระดับ 0.05 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้ Y = 3.766 

+ (-0.268X
1
) + (-0.221X

2
) โดยที่ Y คือ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภค, X

1
คือปัจ

จัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ, X
2
คือ ปัจจัยด้านช่องการการจัดจ�าหน่าย

อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถสรุปประเด็นส�าคัญมาอภิปรายได้ดังนี้ ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 

15-24 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต�่ากว่าหรือเท่ากับระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

น้อยกว่า 10,000 บาท ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยเรียน มีพฤติกรรมการ

ให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่าของการบริโภคมากกว่าวัยอื่น อาจเป็นผลมาจากเป็นวัยที่ยังมีระดับรายได้

น้อยกว่าวัยอื่นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา ถาวระ (2556) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแบบ

บุฟเฟต์ของผู้บริโภคของร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ พบว่าปัจจัยทางด้านราคาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง ที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหารที่ภัตตาคารชาบูชิ โดยราคาของอาหารที่รับประทานต้องมีความ
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คุ้มค่าของอาหารเมื่อเทียบกับราคา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความ

ส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรหรือพนักงานมากที่สุด ตัวเลือกที่กลุ่มตัวอย่างประเมิน

เกณฑ์ความส�าคัญอยู่ในระดับส�าคัญมากที่สุด คือ ตัวเลือกพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศกร คาเพิ่ม (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหาร

เวียดนามของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การบริการที่รวดเร็ว มี มารยาท ความสุภาพของพนักงาน การ

บริการที่ได้มาตรฐานทุกครั้ง รวมไปถึงการกระตือรือร้นเอาใจใส่และเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลต่อ

การมาใช้บริการร้านอาหารเวียดนาม และกลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดรองลง

มาคือด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านกายภาพและ

การน�าเสนอ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทชาบูแบบไม่จ�ากัดเวลา 

โดยมีโอกาสในการใช้บริการเนื่องมาจากหิว มีการตัดสินใจใช้บริการในแต่ละครั้งโดยเลือกจากร้านเดิมที่

เคยรับประทาน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 360 บาทต่อครั้ง   

ใช้บริการในช่วงเวลา 16.01-19.00 วันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาสินี พิพัฒน์พัลลภ 

(2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่านิยมบริโภคอาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในวันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 

มื้อเย็น (17.01 น. ขึ้นไป) ใช้บริการมากกว่า 1ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่อคน 350-399 บาท

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพิจารณาปัจจัยแต่ละด้าน 

พบว่าด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ และด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสม

ทางการตลาดบริ ก า รและพฤติ ก ร รมการ ใช ้ บ ริ ก ารร ้ านอาหารญี่ ปุ ่ น ย ่ านCommun i t y 

Mallของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้

บริการร้านอาหาร การมีรายการให้เลือกหลากหลาย ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณอาหารเหมาะสม ส่งผล

ท�าให้ผู้ใช้บริการสนใจมาใช้บริการร้านอาหารมากขึ้น

บทสรุป

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 330 ตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 15-24 ปี มีการศึกษาต�่ากว่าหรือ

เท่ากับระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท

ปัจจัยส่วนประสมการทางตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยพิจารณา

แต่ละด้านเป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านบุคลากรหรือพนักงาน คือ 
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พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ ด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ คือ การคิดเงินที่ถูกต้อง

แม่นย�า ด้านราคาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสะอาดของอาหาร ด้าน

กายภาพและการน�าเสนอ คือ ห้องน�้าสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย คือ มีโต๊ะที่นั่ง

บริการเพียงพอ ด้านส่งเสริมทางการตลาด คือ มีสื่อสังคม(Social media)ของร้านให้ติดตาม

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีการใช้บริการร้าน

อาหารบุฟเฟต์แบบไม่จ�ากัดเวลา มีความถี่ต่อสัปดาห์ในการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยราคา

ค่าอาหารที่ยอมจ่ายครั้งเฉลี่ย 360 บาท ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เข้าใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์เนื่องจากหิว 

ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเข้าใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์บ่อยที่สุดคือเวลา 16.01-19.00 น. ผู้บริโภคใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟต์บ่อยในวันเสาร์-อาทิตย์ ร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ผู้บริโภคใช้บริการบ่อยคือร้านชาบูและ

เหตุผลที่ผู้บริโภคใช้บ่อยในการตัดสินใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์คือ ร้านเดิมที่เคยรับประทาน

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าภาพรวมส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน

อาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคเนื่องจากมีนัยส�าคัญที่ระดับสถิติน้อยกว่าระดับ 0.05 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ศึกษาระดับความ

สำาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจังหวัดตรัง และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ของผู้ใช้บริการในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้คือผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในจังหวัดตรัง ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจำานวน 200 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบแบบ Multiple regression มาอธิบายข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้
บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีความถี่ในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบส่วนใหญ่ 1 ครั้งต่อเดือน เหตุผลที่ใช้
บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบเพราะความสะดวกสบาย ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ คือ เพื่อน ส่วนมากมีผู้
ร่วม-เดินทาง 3-4 คน ระดับค่าโดยสารเฉลี่ยต่อครั้งน้อยกว่า 50 บาทต่อคน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเลือก
นั่งเบาะซ้าย ใช้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 13.01-16.00 น. ส่วนใหญ่เรียกใช้บริการบริเวณห้างโรบินสัน เลือกใช้
บริการในวันเสาร์-อาทิตย์บ่อยที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการให้ความสำาคัญในเรื่องความมั่นคงและความ
แข็งแรง ด้านราคาผู้ใช้บริการให้ความสำาคัญในเรื่องความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสาร  ด้านช่องทางการ
จัดจำาหน่าย ให้ความสำาคัญในเรื่องจุดเข้ารับใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสำาคัญในเรื่องการ
บอกต่อของผู้ที่เคยใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ  ด้านบุคลากรให้
ความสำาคัญในการขับรถด้วยความชำานาญและไม่ประมาท  ด้านกายภาพให้ความสำาคัญในเรื่องการตกแต่ง
ภายในและภายนอกรถ  ด้านกระบวนการให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ  โดยปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ  และปัจจัยด้านบุคคลากร 
การศึกษาพบว่าไม่มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

คำาสำาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการใช้รถบริการ, รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
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ABSTRACT

 This research aimed to study the consumer behavior of using Frog-head Tuk 

Tuk in Trang, importance of marketing mix factors of Frog-head Tuk Tuk in Trang by con-

sumer ’s  view, and marketing mix factors affecting consumer behavior of using Frog-head 

Tuk Tuk in Trang. The sample of this study was 200 consumers using questionnaire as the 

tool. The statistic values used for data analysis are percentage, mean, and standard devia-

tion and multiple regression. From the research, the statistical analysis revealed that there 

are more female passengers. Additionally, most passengers use personal car and usually 

use the service once a month. The reason why they use Frog-head Tuk Tuk service is be-

cause it is convenient. The greatest influencers are mostly friends of the passenger. Each 

round of service usually has 3-4 people on board. The average travel fee is lesser than 50 

baht per round. Most people decided to sit on the left seat. The usual place for service 

call is Robinson Mall. People usually use this service on Saturday and Sunday. In term of 

product, most passengers value stability and durability of the Frog-head Tuk Tuk. In term 

of people, most passengers value proficiency and carefulness. Lastly, in term of process, 

most of them value their safeness.

Key words: Marketing mix, Service use consumer behavior, Frog-head Tuk Tuk

บทนำา

รถตุ๊กตุ๊ก ได้รับการจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นรถโดยสารที่มีความนิยมในประเทศไทย 

ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จึงท�าให้ได้รับความนิยมจากนักท่อง

เที่ยว และตรังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีบริการรถตุ๊กตุ๊ก การออกแบบตัวรถในรูปแบบของกระบะสามล้อ

ขนาดเล็ก ไม่มีหลังคาครอบด้านหลัง อีกทั้งหัวรถยังมีลักษณะคล้ายกับหัวกบ จึงเป็นที่มาของ รถตุ๊กตุ๊กหัว

กบ (การใช้งานรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในปัจจุบัน, 2560)

จากการสมภาษณ์ผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ พบว่ามีพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบลดลง 

เนื่องจากมีรถสาธารณะประเภทอื่นแพร่หลายมากขึ้น เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถประจ�าทาง และรถแท็กซี่ 

เป็นต้น  จากการเปรียบเทียบของผู้ใช้บริการพบว่า ลักษณะภายนอกของรถตุ๊กตุ๊กหัวกบเป็นรูปทรงที่

โบราณ ไม่ทันสมัย ท�าให้ไม่เป็นที่น่าสนใจ มีราคาที่แพงเมื่อเทียบกับขนส่งมวลชนประเภทอื่น อีกทั้งมีการ

ให้บริการของรถขนส่งมวลชนประเภทอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวนมากในเส้นทางเดียวกัน ท�าให้ผู้โดยสารมีทางเลือก

ที่มากขึ้น [ชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561] แต่ยังมีผู้ใช้บริการอีกจ�านวนมากยังคงเลือก

ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ เนื่องจาก รถตุ๊กตุ๊กมีสามารถบรรจุของได้เยอะ มีหลังคาสามารถป้องกันแดดและ

ฝนให้กับผู้ใช้บริการได้ [นางสาววาสนา ฉัตตะนัน (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561]  มีความรวดเร็วและ

ความสะดวกสบายในการเรียกใช้บริการ [นางวีรสา ทับเที่ยง (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561] 
จ า ก ข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ส น ใ จ ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น ผ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในจังหวัดตรัง  เพื่อเป็นแนวทาง
ใ ห้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ด้ นำ า ไ ป ป รั บ ใช้ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ร ถ ตุ๊ ก ตุ๊ ก หั ว ก บ มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึนและรักษาเอกลักษณ์ของรถตุ๊ กตุ๊ กหัวกบให้อยู่ กับ จังหวัดตรั งต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

2.เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในมุมมอง

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในจังหวัดตรัง และสามารถน�าข้อมูลมาวางแผน

ส่งเสริมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในจังหวัดตรัง

2. ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงการให้บริการ วางแผนกลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค

ราช ศิริวัฒน์ (2560) (อ้างถึงใน สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู, 2552, น.241) ได้กล่าวไว้

ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ความต้องการ ความคิด การกระท�า การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และ

การใช้สินค้าหรือ บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น.30-32) เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกันการวิเคราะห์

พฤติกรรมจะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคว่าด�าเนินชีวิตอย่างไรรวมถึงการ

ตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการอย่างไรเพื่อให้เกิดความพึงพอใจค�าถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลักษณะและพฤติกรรมผู้

บริโภค คือ 6Ws และ 1H ดังนี้

1. Who  - ใครคือลูกค้า 

2. What - อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

3. Where - ลูกค้าคุณอยู่ที่ไหน?

4. When - สินค้าของคุณจะถูกใช้งานเมื่อไหร่

5. Why - ท�าไมเขาต้องซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ?

6. Whom - ใครบ้างที่มีอิทธิพลในการซื้อ? สินค้าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง?

7. How - เขาจะใช้สินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร

ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดธรุกิจทั่วไป  ประกอบ

ไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) ส่งเสริมการตลาด (promo-

tion)  หรือที่เรียกว่า 4P’s แต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้น  คือ พนักงาน 
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(people) กระบวนการให้บริการ (process) และสิ่งต่างๆภายในส�านักงาน (physical evidence) รวม

เรียกว่า 7P’s 

ข้อมูลทั่วไปของรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
“ตรัง” เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งด้านอาหาร และการสัญจรกว่าพื้นที่อื่น โดยชาวจังหวัด

ตรังนิยมใช้รถโดยสารที่มีชื่อว่า ตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซึ่งรถโดยสารสามล้อขนาดเล็ก ซึ่งแต่ เดิมเป็นรถบรรทุก
สามล้อที่ใช้ขนส่งสำาหรับอุตสาหกรรมขนาด เล็กจากประเทศญี่ปุ่น ถูกดัดแปลงจากรถบรรทุกสามล้อ 
ขนาดใหญ่ที่ใช้ในธุรกิจขนาดเล็กในสมัยก่อน ออกแบบเป็น รูปแบบกระบะสามล้อขนาดเล็ก ไม่มีหลังขา 
หัวรถลักษณะ คล้ายคลึงกับหัวกบ รถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กจึงได้รับความ นิยมทั้งในและนอกประเทศ 
อย่างแพร่หลาย ดังนั้น รถตุ๊กตุ๊กหัวกบเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดตรัง ถึงแม้ว่ารถตุ๊กตุ๊กจะไม่ได้รับ
ความนิยมในยุคปัจจุบัน แต่เมื่อเอ่ยชื่อถึงรถตุ๊กตุ๊กหัวกบทุกคนจะนึกถึงจังหวัดตรัง (สรียา กองนิล, 2557) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เสาวภาคย์ วุฒิ (2558) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถขนส่ง

สาธารณะเชิงวัฒนธรรมในเมืองตรัง กรณีศึกษารถตุ๊กตุ๊กหัวกบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อศึกษาถึง

ความพึงพอใจและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างคนในเมืองตรังใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบลดน้อยลง แต่ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้ความนิยม

ในการใช้บริการจ�านวนมากเพราะรูปแบบยานพาหนะที่แตกต่างจากตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม

คนในพื้นที่เมืองตรังและคนต่างอ�าเภอใช้บริการอยู่บ้าง 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ(Survey Research Method)และเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire ) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้รถตุ๊กตุ๊ก

หัวกบในจังหวัดตรัง  การวิจัยในครั้งนี้ประชากรคือ ผู้ที่ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในจังหวัดตรัง  ซึ่งไม่ทราบ

ประชากรที่ไม่แน่นอน ผู้วิจัยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Cochran, W.G. (1953) ครั้งนี้เพราะ

จ�านวนผู้ที่ใช้บริการรถตุ๊กๆหัวกบในจังหวัดตรังไม่มีการระบุตัวเลขที่แน่นอน ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างต�่าโดย

ให้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนี้

สูตร n 

 n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง   P = สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่ม

 Z = ระดับความมั่นใจในการสุ่ม  d = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

ก�าหนดค่า P = 0.5

   ระดับความเชื่อมั่น 95% เป็นค่า Z = 1.96

   ความคลาดเคลื่อน 5% เป็นค่า d    = 0.05

เมื่อแทนค่าในสูตรข้างต้นดังนี้ 

   n =    = 384.16 ≈ 385 คน
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แต่เนื่องด้วยผู้วิจัยมีระยะเวลาในการท�างานจ�ากัดจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทั้ง 385 คน 

ดังนั้น จึงด�าเนินการเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างเพียง 200 คน ซึ่งเพียงพอต่อจ�านวนขั้นต�่าสุดที่เหมาะสม

กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถามน�าไปเก็บข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบในจังหวัดตรัง ตามสถานที่ที่ต่างๆ เช่น 

โรงแรมเรือรัษฎา ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณ หอนาฬิกา ตลาดชินตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ตรัง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และบริษัทการขนส่งในจังหวัดตรัง เป็นต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Multiple regression

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 อายุไม่

เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 47 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78 การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น

ร้อยละ 48

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถตุ๊กตุ๊กของผู้ใช้บริการในจังหวัดตรัง 

ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบส่วนใหญ่ 1 ครั้งต่อเดือน เหตุผลที่ใช้บริการรถตุ๊ก

ตุ๊กหัวกบเพราะความสะดวกสบาย ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการส่วนใหญ่คือ เพื่อน ส่วนมากมีผู้ร่วม

เดินทาง 3-4 คน มีระดับค่าโดยสารเฉลี่ยต่อครั้งน้อยกว่า 50 บาทต่อคน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเลือกนั่ง

เบาะซ้าย ใช้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 13.01-16.00 น. สถานที่ที่เรียกใช้บริการห้างโรบินสัน ผู้ใช้บริการส่วน

ใหญ่เลือกใช้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสำาคัญปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก 

หัวกบในจังหวัดตรัง 

ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน

การแปลค่า

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.87 0.663 ส�าคัญมาก
2. ด้านราคา 3.84 0.834 ส�าคัญมาก
3. ด้านช่องทางการจัด

จำาหน่าย

3.57 0.936 ส�าคัญมาก

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.56 0.939 ส�าคัญมาก
5. ด้านบุคคล 4.09 0.865 ส�าคัญมาก
6. ด้านกายภาพ 3.66 0.863 ส�าคัญมาก
7. ด้านกระบวนการ 4.26 0.832 ส�าคัญมาก

จากตารางที่ 1 ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้าใช้

บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ในปัจจัยด้านกระบวนการ เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ให้การ
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บริการด้วยความปลอดภัย ให้ความส�าคัญในระดับส�าคัญมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และปัจจัยด้านบุคคล 

พนักงานมีความอัธยาศัยดี สุภาพ มีบุคลิกภาพดี มีความช�านาญในการขับรถ และมีความน่าเชื่อถือ ให้

ความส�าคัญในระดับส�าคัญมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพฤติกรรมการใช้รถตุ๊กตุ๊ก    

หัวกบของผู้ใช้บริการในจังหวัดตรัง  
ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig.

(ค่าคงที่) 2.067 .159 12.959 .000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X

1
) -.002 .052 -.005 -.045 .964

ด้านราคา (X
2
) .025 .046 .062 .546 .586

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X
3
) -.002 .044 -.006 -.052 .959

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X
4
) -.065 .044 -.178 -1.461 .146

ด้านบุคลากร (X
5
) .019 .048 .047 .390 .697

ลักษณะทางกายภาพ (X
6
) -.039 .040 -.099 -.986 .325

ด้านกระบวนการ (X
7
) .068 .037 .166 1.857 .065

R = .218a R Square = .048
Adjusted R Square = .031 Standard Error of the Estimate = .34011

หมายเหตุ : *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้รถตุ๊ก

ตุ๊กหัวกบของผู้ใช้บริการในจังหวัดตรัง พบว่า ไม่มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใดส่งผลต่อพฤติกรรม

การใช้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบของผู้ใช้บริการในจังหวัดตรัง

อภิปรายผลและบทสรุป

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบของผู้ใช้

บริการในจังหวัดตรัง ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

ในมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) 

จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีพฤติกรรมการใช้รถตุ๊กตุ๊ก ส่วนใหญ่ 1 ครั้งต่อเดือน เหตุผลที่ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบเพราะ

ความสะดวกสบาย ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการส่วนใหญ่คือเพื่อน มีผู้ร่วมเดินทาง 3-4 คน มีระดับ

ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อครั้งน้อยกว่า 50 บาทต่อคน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเลือกนั่งเบาะซ้าย ใช้บริการตั้งแต่

ช่วงเวลา 13.01-16.00 น. สถานที่ที่เรียกใช้บริการห้างโรบินสัน วันเดินทางส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้บริการเลือกวัน

เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพิชญา แทนประสาน (2557) ซึ่งศึกษางานวิจัยเรื่อง 

การตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสาร ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พบว่า พฤติกรรมการ
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ใช้บริการโดยเลือกใช้บริการเพราะความรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการระหว่าง 41-50 บาทต่อครั้ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสำาคัญปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก

หัวกบในจังหวัดตรัง จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ของผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ อยู่ในระดับส�าคัญมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้   

กระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก ประกอบด้วยความปลอดภัยในการให้บริการ

และความตรงต่อเวลาในการให้บริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวภาคย์ วุฒิ (2558) ซึ่ง

ศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเชิงวัฒนธรรมใน

เมืองตรัง :กรณีศึกษา รถตุ๊กตุ๊ก พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ความรวดรวดเร็วและความปลอดภัยในการ

ให้บริการมีความส�าคัญในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

ด้านบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก ในเรื่องของผู้ให้บริการมีความช�านาญไม่

ประมาท ให้ความส�าคัญในระดับส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์พิมพ์ หลวงแก้ว (2554) ซึ่ง

ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงินของลูกค้าธนาคาร

ทิสโก้จ�ากัด (มหาชน) สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญปัจจัยด้านบุคลากรและ

กระบวนการ พนักงานมีความอัธยาศัยดี สุภาพ มีบุคลิกภาพดี มีความช�านาญในการขับรถ และมีความน่า

เชื่อถือ

ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบของผู้ใช้

บริการในจังหวัดตรัง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

ของผู้ใช้บริการในจังหวัดตรัง
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทย

ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำาคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดแอนิเมชันไทย การศึกษารับรู้คุณค่าของแอนิเมชันไทย และการศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Question-

naire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และลงรหัสแล้ว

น�ามาบันทึกและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS โดยด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ คือ การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความถี่ ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรังกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดตรัง จ�านวน 

200 ตัวอย่าง ซึ่งเพียงพอต่อจ�านวนขั้นต�่าสุดที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ด้าน
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the importance of marketing mix fac-

tors of Thai animation, perceived value of Thai animation, and marketing mix factors affect-

ing perceived value of Thai animation among teenagers in Trang province. This study was 

a survey research. The questionnaire was used as a research instrument to collect data. 

Data were analyzed, validated, coded, and recorded. Data were processed through SPSS. 

The methodology was conducted to meet the research objective. Data analysis was con-

ducted by using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard 

deviation as well as inferential statistics through Linear Regression to analyze marketing 

mix factors affecting perceived value of Thai animation among teenagers in Trang province. 

The sample was 200 teenagers in Trang province. The sample size was enough to meet the 

minimum criteria for quantitative analysis. The results indicated that marketing mix factors 

including product, price, place, and promotion influenced perceived value of Thai anima-

tion including emotion, society, quality or efficiency, and price or monetary value at high 

level. 

Keywords: Marketing mix, Perceived value, Animation 

บทนำา 

ในปัจจุบันแอนิเมชันเป็นสื่อภาพยนตร์การ์ตูนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนทุกช่วงอายุโดยเฉพาะ

กลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความสนใจในการชมแอนิเมชันต่างประเทศมากกว่าการเลือกชมแอนิเมชันของไทย (มีชัย เอ้

งฉ้วน, 2561) เนื่องจากแอนิเมชันญี่ปุ่นมีการออกแบบตัวการ์ตูนที่ให้ความส�าคัญในสร้างความแตกต่างของ

ตัวการ์ตูนให้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีการด�าเนินเนื้อหาที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี

การออกแบบภาพประกอบ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวการ์ตูน (บุศรินทร์  เอี่ยมธนากุล, 

2554)  จากสถิติข้อมูลแอนิเมชันในแต่ละภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผู้สนใจมากที่สุดอยู่ในเขตพื้นที่ภาค

อีสาน (ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน, 2558) จากการสัมภาษณ์ผู้

ช่วยผู้จัดการโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่าโรบินสัน ตรัง  (มีชัย  เอ้งฉ้วน, 2561) พบว่า กลุ่มวัยรุ่นใน

จังหวัดตรังเลือกที่จะชมภาพยนตร์แอนิเมชันจากต่างประเทศ มากกว่าภาพยนตร์แอนิเมชันของไทยถึง 

70% ต่อ 30%  เนื่องจากภาพยนตร์จากต่างประเทศมีการใช้กราฟิก การใช้ลายเส้นในการออกแบบให้มี

ความโดดเด่น ท�าให้แอนิเมชันต่างประเทศมีความสมจริง และยังขาดการน�าส่วนประสมทางการตลาดมา

ใช้ในการพัฒนาและปรับรูปแบบงานของแอนิเมชันไทยเพื่อให้การใช้สื่อที่มีความหลากหลาย เช่น ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว ฉาก ความบันเทิง เป็นแหล่งให้ความรู้ หรือเสียงประกอบต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการ

สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความประทับใจ และทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ชม ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดย

เน้นไปทางด้านการใช้กราฟิกมากยิ่งขึ้นโดยการออกแบบสองมิติ หรือสามมิติ เมื่อมองจากการสร้าง

ภาพยนตร์ของค่ายหนังดังต่างประเทศและสื่อโฆษณาต่าง ๆ ดังนั้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดถือเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้แอนิเมชันไทยประสบความส�าเร็จ  และช่วยพัฒนาคุณค่าในการรับรู้แอนิเมชันไทย

ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรังให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการน�าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยเป็นสื่อกลางใน
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การรับรู้เพื่อให้เกิดความสนใจในการรับชมแอนิเมชันไทย (เธียรทศ ประพฤติชอบ, 2557)   

 ผู้วิจัยเห็นถึงความส�าคัญในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่า

แอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง  เพื่อให้การสร้างสรรค์แอนิเมชันของไทยเกิดการรับรู้ในกลุ่มวัย

รุ่นไทยในจังหวัดตรัง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดตรัง จนก่อให้เกิดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เพื่อก�าหนดแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ของผู้ผลิตแอนิเมชันไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่น    

ในจังหวัดตรัง

2.เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง 

3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่น

ในจังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.ได้รับรู้ถึงระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแอนิเมชันไทย เพื่อน�าผลการ

วิจัยที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตลาดแอนิเมชันของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและเป็นการเพ่ิมการรับ

รู้คุณค่าของแอนิเมชันในกลุ่มวัยรุ่นไทยมากขึ้น 

2.ผู้ผลิตแอนิเมชัน สามารถน�าผลที่ได้จากงานวิจัย ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาแอนิเมชัน

ให้ตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่น เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

 จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัย

รุ่นในจังหวัดตรัง ผู้วิจัยได้สืบค้นแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 ส่วนประสมทางการตลาด

ชนานาถ พูลผล (2557) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ตอบ

สนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย มีความเกี่ยวข้องกันอยู่สี่ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งการใช้ส่วนประสมทางการตลาดจะส่งผลต่อการน�าเสนอสินค้า

ให้กับผู้บริโภคสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย และ วิทวัส  รุ่งเรือง (2558) ได้กล่าวว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดทั้งสี่ส่วนควรมีความสอดคล้องกัน เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและชักจูงผู้

บริโภคให้เกิดแรงกระตุ้นในการเลือกซื้อสินค้า

 การรับรู้คุณค่า

อัมพล ชูสนุก และคณะ (2560) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่า หมายถึง การประเมินคุณค่าของสินค้าที่

ผู้บริโภคคาดหวังในประโยชน์ที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป เพื่อการซื้อสินค้า ดังนั้น การรับรู้คุณค่า จึงเป็นก

ระบวนการในการประเมินผลของผู้บริโภคในเร่ืองของคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับมีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย

ที่เสียไป และจะท�าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น  โดยคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้เกิดจากผลประโยชน์

ที่ได้รับและการที่ลูกค้าต้องแลกด้วยการเสียเงิน  เสียเวลา และ มัลลิกา หว้าพิทักษ์ (2557) กล่าวว่า การ
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รับรู้จะส่งผลต่อความคุ้มค่าของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งการรับรู้เป็นสี่ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

อารมณ์  2) ด้านสังคม  3) ด้านคุณภาพ  หรือประสิทธิภาพ 4) ด้านราคา หรือมูลค่าที่เป็นตัวเงิน

 แอนิเมชัน

นุชภัทร์ บ้งงึ้ม,  ปฐมาวดี คำาทอง  และวัชรีภรณ์ ดีสุทธิ (2560). กล่าวว่า แอนิเมชัน หมายถึง การ

สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการนำาภาพน่ิงมาเรียงลำาดับกันและแสดงผลอย่างต่อเน่ืองทำาให้ภาพที่เรามองเห็น

มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา ซึ่งการสร้างแอนิเมชันจะมีรูปแบบต่างกันคือ SD 3 ส่วน มีส่วนที่

หัวโตตัวเล็ก SD 5 ส่วน เป็นการผสมผสานระหว่างการ์ตูนตัดทอนและเสมือนจริงและ Real เป็นการสร้าง

การ์ตูนที่เน้นความสมจริง รวมไปถึงการออกแบบ Animatic โดยการพากย์เสียงประกอบแล้วจึงนำาเสียง

นั้นมาทำาการตัดต่อใส่ภาพจากสตอรี่บอร์ดและเรียงกันให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการ์ตูนแอนิเมชัน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เนตรนภา ชินะสกุลชัย (2553) ศึกษา พฤติกรรมการใช้กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ

ยี่ห้อไอโฟน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือ

ยี่ห้อไอโฟน เนื่องจากผู้บริโภคมีการรับรู้คุณค่าของโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟนว่ามีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

ทั้งภายนอกของตัวสินค้าที่ท�าให้ผู้บริโภคมีการจดจ�าในตัวสินค้าได้ ซึ่งตัวสินค้ามีความทนทานใช้งานได้

นาน  อีกทั้งยังมีโปรแกรมในการใช้งานที่หลากหลายท�าให้ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้งาน 

ศิริลักษณ์ คลองขอย  (2555) ศึกษา การพัฒนานิทานและการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียง

ส�าหรับเด็กปฐมวัย  พบว่า หลักการออกแบบตัวการ์ตูนแอนิเมชันผู้ออกแบบจะต้องมีหลักแนวคิดการ

ออกแบบเบื้องต้นที่ผู้ออกแบบควรมี คือ การสร้างความเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติได้ตามล�าดับ โดย

เป็นการสร้างสรรค์ที่เน้นอารมณ์ ให้ผู้ชมได้มีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการรับชม 

กิตติพงษ์ ประชาชิตและคณะ (2557) ศึกษา ผลของการ์ตูนแอนิเมชันที่มีผลต่อการรับรู้และ

จิตส�านึกด้านวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า การรับรู้และจิตส�านึกด้านวัฒนธรรมผ่านการ์ตูน

แอนิเมชันในกลุ่มวัยรุ่นจะต้องให้ความส�าคัญในการก�ากับข้ันตอนหลังการผลิตเป็นอย่างมากเพ่ือให้ได้ภาพ

ที่สวยงาม มีระยะชัดลึกชัดตื่น ดูมีมิติและความนุ่มนวลสบายตา โดยมีการสอดแทรกวัฒนธรรมเข้าไปใน

เนื้อเรื่องเพื่อให้มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม และส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นมีอารมณ์ร่วมกับการ์ตูนแอนิเมชัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย / Research Methodology

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-24 ปีขึ้นไป ที่

อาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง และรับชมแอนิเมชัน ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากร จากข้อจ�ากัดด้านเวลาจึงไม่

สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ค�านวณไว้ทั้ง 385 คน  โดยใช้วิธีการของ  Cochran (1977)  ผู้วิจัยจึง

ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพียง 200 คน ซึ่งเพียงพอต่อจ�านวนขั้นต�่าสุดที่เหมาะสมกับ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ก�าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non- Probabili-

ty Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 

มีอายุระหว่าง 20-24ปี คิดเป็นร้อยละ 48.5 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 71.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50.5 และระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อย

ละ 46.5 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 100 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.5

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความสำาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแอนิเมชันไทย

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่าแอนิเมชันไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวัยรุ่นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยปานกลาง (x̄ = 3.82) แอนนิเมชั้นไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน

กลาง (x̄ = 3.81) และตัวการ์ตูนมีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (x̄ = 

4.12) 

2.ปัจจัยทางด้านราคาพบว่าการตั้งราคาของแอนิเมชั้นไทยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วย

ปานกลาง (x̄ = 3.84) ราคาของแอนนิเมชั้นไทยมีให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (x̄ = 

3.78) และแอนิเมชั้นไทยมีความคุ้มค่าด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับเช่น ความสนุกสนาน ความ



126

บันเทิง เป็นต้น อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( x̄ = 3.94) 

3.ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายพบว่าช่องทางมีความหลากหลายอยู่ในระดับความเห็น

ด้วยมาก ( x̄ = 4.00) ช่องทางการจัดจำาหน่ายมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับความเห็นด้วยปานกลาง ( x̄ = 

3.83) และช่องทางมีการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในระดับความเห็นด้วยปานกลาง ( x̄ = 3.84) 

4.ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทางการตลาดพบว่าการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆอย่างต่อเนื่องทำาให้เกิด

ความต้องการในการรับชมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( x̄ = 3.94) มีการให้ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์อยู่

ในระดับความเห็นด้วยปานกลาง ( x̄ = 3.93) และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจอยู่เสมอ เพื่อ

ให้ท่านมีโอกาสได้รับส่วนลด เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อรับส่วนลดในการรับชม

แอนิเมชันไทย อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( x̄ = 3.89)

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การรับรู้คุณค่าของแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง 

1.ด้านอารมณ์พบว่าท่านได้รับความสนุกสนานจากการรับชมแอนิเมชันไทยอยู่ในระดับความ

ส�าคัญปานกลาง ( x̄ = 3.91) ความบันเทิงจากการรับชมแอนิเมชันไทยทำาให้ท่านได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย

อยู่ในระดับความสำาคัญมาก ( x̄ = 4.05) และความบันเทิงจากการรับชมแอนิเมชันไทยทำาให้ท่านได้รับ

ความสุขอยู่ในระดับความสำาคัญมาก ( x̄ = 4.02)

2.ด้านสังคมพบว่าแอนิเมชันไทยมีการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ในระดับความ

สำาคัญมาก ( x̄ = 4.10) แอนเมชันไทยแสดงถึงค่านิยมของกลุ่มวัยรุ่นไทยอยู่ในระดับความสำาคัญปานกลาง 

( x ̄ = 3.84) แอนิเมชันไทยสามารถสร้างอุดมคติที่ดีต่อวัฒนธรรมของไทยอยู่ในระดับความสำาคัญปานกลาง 

( x̄ = 3.99) 

3.ด้านคุณภาพหรือประสิทธิภาพพบว่าแอนเมชันไทยมีคุณภาพดีอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 

3.85) แอนเมชันไทยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับความสำาคัญมาก ( x̄ = 4.00) และความน่าเชื่อถือของ

แอนิเมชันไทยอยู่ในระดับความสำาคัญปานกลาง ( x̄ = 3.92)

4.ด้านราคาหรือมูลค่าที่เป็นตัวเงินพบว่าราคาของการรับชมแอนิเมชันไทยมีความเหมาะสมต่อ

คุณภาพของผลงานที่ได้รับชมอยู่ในระดับความสำาคัญปานกลาง ( x̄ = 3.85) ราคาของแอนิเมชันไทยมี

ความคุ้มค่ากับเงินที่ท่านได้จ่ายไปอยู่ในระดับความสำาคัญปานกลาง ( x̄ = 3.86) และการบอกข้อมูลของ

ราคา การรับชมแอนิเมชันไทยอยู่ในระดับความสำาคัญปานกลาง ( x̄ = 3.88)

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชัน

ไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง

จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของ

กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรังมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของแอนิเมชันไทยอยู่ในระดับ

ความส�าคัญมาก = 4.103  รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง = 3.423 ด้าน

การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง = 3.133 และ ด้านราคาอยู่ในระดับความส�าคัญน้อย = 2.302 

ตามล�าดับ
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับ

รู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรัง

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig.
(ค่าคงที่) 0.920 0.207 4.441 0.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X

1
) 0.255 0.062 0.278 4.103 0.000

ด้านราคา (X
2
) 0.136 0.059 0.156 2.302 0.022

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X
3
)   0.205 0.060 0.234 3.423 0.001

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X
4
)   0.178 0.057 0.214 3.133 0.002

R = 0.727 R Square = 0.529
Adjusted R Square = 0.519 Standard Error of the Estimate = 0.38785

หมายเหตุ : * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบตัวการ์ตูนที่

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีความระดับส�าคัญต่อการรับรู้คุณค่าของการรับชมแอนิเมชันไทยมากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ คลองขอย  (2555) ซึ่งศึกษา การพัฒนานิทานและการ์ตูนแอนิเมชัน 

เรื่องอยู่อย่างพอเพียงส�าหรับเด็กปฐมวัย  พบว่า การออกแบบสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนเป็นปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการรับรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภา ชินะสกุลชัย (2553) ได้ท�าการศึกษา

เรื่อง พฤติกรรมการใช้กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าความโดดเด่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะท�าให้

ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการรับรู้ 

2.การรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวันรุ่นในจังหวัดตรัง พบว่า แอนิเมชันไทยมีการส่งเสริม

ความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยส่งผลให้เกิดการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรังซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของมัลลิกา หว้าพิทักษ์ (2557)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง

อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่า และด้านคุณภาพต่อความไว้เนื้อเชื่อใจความพึงพอใจการบอกต่อ 

และการกลับมาใช้บริการซ�้า ของลูกค้าธุรกิจบริการสักคิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าการรับรู้เป็นสี่ด้าน

ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  ด้านคุณภาพ

หรือประสิทธิภาพ และด้านราคา หรือมูลค่าที่เป็นตัวเงิน

 3.จากผลวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับการรับ

รู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดตรังอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ 

ประชาชิตและคณะ (2557) ศึกษา ผลของการ์ตูนแอนิเมชันที่มีผลต่อการรับรู้และจิตส�านึกด้านวัฒนธรรม

ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีระดับความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์สูงที่สุดโดยตัวการ์ตูน

แอนิเมชันไทยมีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวท�าให้เกิดการรับรู้บทบาทของตัวการ์ตูน และการ

ศึกษาของอัมพล ชูสนุก  และคณะ (2560) ซึ่งได้ท�าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าด้านราคา 

และด้านคุณภาพต่อความไว้วางใจความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้�า พบว่าการรับชม

แอนิเมชันไทยที่มีคุณภาพ จะส่งผลถึงความคาดหวังของลูกค้าในประโยชน์ที่ได้รับมีความเหมาะสมกับค่า

ใช้จ่ายที่เสียไป และสอดคล้องกับการรับรู้คุณค่าของลูกค้าจะเกิดขึ้นเมื่อประโยชน์ที่ได้รับต้องแลกด้วยการ
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เสียเงิน เสียเวลา 

บทสรุป

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยของกลุ่ม

วัยรุ่นในจังหวัดตรัง พบว่า กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการชมแอนิเมชันที่มีการออกแบบตัว

การ์ตูนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีความคุ้มค่าด้านราคา การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ จะท�าให้กลุ่มวัยรุ่นได้รับความสนุกสนานในการรับชมแอนิเมชันและเกิดการตัดสิน

ใจเลือกรับชมแอนิเมชันไทยมากขึ้น  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกชมแอนิเมชัน 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านราคา ตามล�าดับ 

ทั้งนี้กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าถึงการรับรู้คุณค่าของแอนิเมชันไทยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น

รายด้านดังนี้ 1. ด้านอารมณ์ 2. ด้านสังคม 3. ด้านคุณภาพ และ 4. ด้านราคา ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินในระดับ

การรับรู้คุณค่า โดยวัยรุ่นได้รับความรู้สึกผ่อนคลายและสามารถส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย

จากการดูแอนนิเมชั่น ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการก�าหนดรูปแบบในการพัฒนา 

ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของผู้

ผลิตแอนิเมชันไทย โดยน�าผลที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการก�าหนดกลยุทธ์ในด้านการผลิต และ

ด้านการตลาด ซึ่งเน้นในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้คุณค่าแอนิเมชันไทยเพื่อให้

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และตัดสินใจเลือกชมแอนิเมชันไทยมากขึ้น
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows Phone ของคนใน
ประเทศไทย
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows Phone ของ

คนในประเทศไทย เป็นงานวิจัยที่จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสม

ทางการตลาด พฤติกรรมการใช้ Windows Phone ของคนในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows Phone ของคนในประเทศไทย ประชากรที่ใช้

ในการวิจัยคือ คนที่ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Windows Phone ของคนในประเทศไทย จ�านวน 

200 คน โดยใช้แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เป็นการทดสอบแบบ Multiple regression 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ( Survey Research ) โดยใช้แบบสอบถาม ( Ques-

tionnaire ) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและลงรหัส

แล้วน�ามาบันทึกและประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS โดยด�าเนินการวัตถุประสงค์ คือ การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics ) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statis-

tics ) โดยการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression ) ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมในการ

ตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows Phone ของคนใน

ประเทศไทยกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยจ�านวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งเพียงพอต่อจ�านวนขั้นต�่าสุดที่เหมาะ

สมต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Windows Phone 

ของคนในประเทศไทย จากการศึกษา พบว่า คนที่ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Windows Phone ใน

ประเทศไทย ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows 

1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทลยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, E-Mail:  Niracha.nirath@gmail.com 
2 ดร.อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, E-mail :  tao.l@psu.ac.th
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

  E-mail : teerasak@jindabot.com
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Phone โดยสามารถเรียงล�าดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 อันดับ จากมากไปน้อย

ได้ดังนี้ คนในประเทศไทยให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

คำาสำาคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรมการใช้ Windows Phone

Abstract 

The objectives of this research were to study the relationship between personal 

factors and marketing mix affecting Windows Phone usage behavior of users in Thailand 

and to study the marketing mix affecting Windows Phone usage behavior of users in Thai-

land. The population used in the research was 200 people using the Windows Phone 

smartphone in Thailand. The questionnaire was used as the research instrument. Data 

were analyzed by frequency, mean, percentage, standard deviation, and multiple regres-

sion. In this study, a survey (Survey Research) using a questionnaire (Questionnaire) is a tool 

for data collection. Analysis of data accuracy and coding and then recorded and pro-

cessed. By using SPSS by conducting objective is to analyze the data descriptive statistics 

(Descriptive statistics) by analyzing data regarding the frequency, percentage, mean and 

standard deviation. And data analysis with inferential statistics (Inferential Statistics) by 

analyzing regression (Linear Regression) used to analyze mixed factors in the market that 

affect the marketing mix affects the behavior of the Windows Phone. in the sample of 200 

examples in which a sufficient amount of the minimum suitable for the analysis of quan-

titative data

The results of this study indicated the relationship between personal factors in-

cluding gender, age, educational level, occupation, monthly income, and marketing mix 

factors including product, price, place, and promotion. For the questions about Windows 

Phone usage behavior of users in Thailand, Windows Phone users in Thailand prioritized 

marketing mix factors affecting Windows Phone usage behavior as follows: product, fol-

lowed by promotion, price, and place.

Keywords : Personal factors, Marketing mix factors, Windows Phone usage behavior

บทนำา

เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภคมากขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกใน

การเลือกใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ซึ่งระบบปฏิบัติการ Windows Phone เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ส�าหรับผู้บริโภค ที่พัฒนาโดย Microsoft ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม ค.ศ.2010 และในช่วงต้น

ปี ค.ศ.2011 ได้มีการเปิดตัว Windows Phone8 ในทวีปเอเชีย ต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ.2014 ได้เปิด

ตัว Windows Phone10 ที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์บางยี่ห้อ, แท็บเล็ต, 

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นการติดต่อประสานงานบนอุปกรณ์การสื่อสารกับผู้ใช้โดยรวม                                              
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คล้ายกับ WindowsPhone8 ซึ่งโปรแกรมแอพพลิเคชั่นต่างๆสามารถรองรับได้ทั้งหมด(Tao,2013) ใน

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้พัฒนาขีดความสามารถให้สามารถท�างานได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าแค่การ

โทรเข้า-โทรออกเพียงอย่างเดียว จนกลายเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะที่เรียกกันว่า Smartphone ซึ่งสามารถ

ท�างานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วๆไป (สุรพันธ์ ทัดแก้ว, 2554) โดยอาศัยระบบ

ปฏิบัติการที่ในปัจจุบันมีหลากหลายระบบให้ผู้บริโภคเลือกใช้ ได้แก่ ios , AndroidและWindows Phone 

และได้มีข้อมูลการคาดการณ์ค่าประมาณการใช้โทรศัพท์มือถือของคนในประเทศ ปี พ.ศ 2557 คิดเป็น 

26.4% ปี พ.ศ.2558 คิดเป็น 37.9 และในปี พ.ศ.2559 คิดเป็น 50.5% จากข้อมูลที่มีการใช้เครื่องมือหรือ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีจ�านวนการใช้ที่เพิ่มขึ้น

ในทุกปี (ส�ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพ.ศ.2555-2559 ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพ่อเศรษฐกิจและสังคม) แต่การใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ win-

dows phone ยังไม่เป็นที่นิยมของคนในประเทศไทย เนื่องด้วยระบบปฏิบัติการยังมีการท�างานที่ซับซ้อน

และมีการพัฒนาระบบอย่างล่าช้าซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็ว 

(Supanutz, ม.ป.ป)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้ Windows Phone ของคนในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบการและ

นักการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของ Windows Phone ในการน�าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปใช้ในการ

ก�าหนดกลยุทธ์ทางการพัฒนาและด้านการตลาดโดยเน้นในส่วนของประเด็นด้านคุณค่าและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสใน

การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ windows phone ได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ Windows Phone ของคนในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้ Windows Phone ของ

คนในประเทศไทย

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows phone ของ

คนในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด

2. เพื่อทราบถึงระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของ Windows Phone ในมุม

มองของคนในประเทศไทย
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การทบทวนวรรณกรรม 

พฤติกรรมผู้บริโภค

สุรพันธ์ ทัดแก้ว (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน ios, Android, Windows 

Mobile, BlackBerry Os. พบว่า จ�านวนเวลาที่ใช้งานแอพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน เฉลี่ยต่อวันอยู่วันละไม่

เกิน2ชั่วโมง ระบบปฏิบัติการมือถือที่ตนใช้นั้นมีจุดแข็งในด้านประสิทธิภาพการจัดการในด้าน contacts 

เช่น Address/Phone มากสุด และคิดว่าประสิทธิภาพการจัดการในด้าน Web browser เป็นสิ่งที่ควรจะ

รีบปรับปรุง

ส่วนประสมทางการตลาด

ชนานาถ พูลผล (2557) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดหมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ตอบ

สนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย มีความเกี่ยวข้องกันอยู่สี่ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งการใช้ส่วนประสมทางการตลาดจะส่งผลต่อการนพเสนอสินค้าให้

กับผู้บริโภคสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย และวิทวัส รุ่งเรือง (2558) ได้กล่าวว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดทั้งสี่ส่วนควรมีความสอดคล้องกัน เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และซักจูงผู้บริโภคให้

เกิดแรงกระตุ้นในการเลือกซื้อสินค้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560) กล่าวว่า ระดับของส่วนประสมทางการตลาดมีความส�าคัญ

ในการซื้อโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย   

สิทธิศักดิ์ สุวรรณี (ม.ป.ป) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน (SMARTPHONE) ของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า  ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์สมาร์ท

โฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมส่วนมากมีความสัมพันธ์ไปทางบวก ด้านที่ให้ค่า

สัมพันธ์สูงที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ

แข่งขันกับคู่แข่งซึ่งในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและแข่งขันการสูงมาก ดังนั้นผู้ผลิตจึงเน้นรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ ให้ทันกับยุคสมัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน ใช้งานง่ายสะดวกสบาย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ใน

ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2560) กล่าวว่า ระดับของส่วนประสมทางการตลาดมีความส�าคัญ

ในการซื้อโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา               และ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
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กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ซึ่งเก็บจาก

แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือการเก็บข้อมูลจากคนที่ใช้สมาร์ทโฟนในระบบ

ปฏิบัติการ Windows Phone ของคนในประเทศไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่สมัครใจและสะดวก

ต่อการตอบแบบสอบถาม จ�านวน 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน การทดสอบ Multiple regression

สรุปผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบ มีตั้งแต่อายุไม่เกิน 20 ปีจนถึง 61 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 77 มีอายุระหว่าง 21 –30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.5 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีสถานภาพ

โสด คิดเป็นร้อยละ 80 มีอายุเป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66  

ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 3.92 ) โดยกลุ่มคนใช้ Windows phone ให้ความส�าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ 

3 อับดับ คือ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆง่าย ( =.93388 ) คุณสมบัติภายในของเครื่อง ( = .89533 ) และ

ความสามารถในการรองรับแอพพลิเคชั่น ( = .85911 )

2. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ( = 3.88 )  โดยกลุ่มคนใช้ Windows phone ให้ความส�าคัญใน

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3 อับดับ คือ มีราคาเลือกหลายระดับ ( =1.03204) ค่าซ่อมและค่าบริการที่

เหมาะสม ( =.963609) ความเหมาะสมของราคาและคุณภาพการใช้งาน ( =.94096)
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3. ด้านราคา ( = 3.77 )โดยกลุ่มคนใช้ Windows phone ให้ความส�าคัญในด้านราคา 3 อับดับ 

คือ  สถานที่จัดจ�าหน่ายมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ( = 1.30707 ) มีการจัดจ�าหน่ายในงานแสดงสินค้า 

( = 1.11381 ) สถานที่ในการจัดจ�าหน่ายสะดวกในการเดินทาง( =1.11128)

4. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ( =  3.63  ) โดยกลุ่มคนใช้ Windows phone ให้ความส�าคัญใน

ด้านทางการจัดจ�าหน่าย 3 อับดับ คือ การบริการหลังการขาย ( = 1.02813 ) ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อม

หลายสาขา ( = 1.01138 ) การโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ ( = .94416 )

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Windows phone ของคนในประเทศไทย

กลุ่มตวัอย่างกลุม่คนใช้ Windows phone ของคนในประเทศไทย จ�านวน 200 ตวัอย่าง พบว่า พฤตกิรรมการใช้ Win-

dows phone ของคนในประเทศไทย ส่วนใหญ่เลอืกเหตผุลการใช้ Windows phone เพราะส่วนมากเคยใช้โทรศพัท์ Nokia โดย

รูจั้กระบบปฏิบติัการ Windows phone จากอนิเตอร์เนต็ ตดัสนิใจเลอืกทีม่รีาคาไม่แพง และบคุคลท่ีมีอทิธพิลในการตดัสนิใจใช้

คือตนเอง หากสนิค้ามปัีญหาจะน�าไปซ่อมทีร้่านตวัแทนจ�าหน่าย โดยปัญหาทีพ่บส่วนมากคอืเรือ่งระบบปฏบิตักิารไม่เสถยีร ซ่ึง

จ�านวนเวลาทีเ่ข้าใช้งานแอพพลเิคชัน่สมาร์ทโฟนประมาณ 1-2 ช่ัวโมง โดยใช้ร่วมกบัเครอืข่าย AIS และส่วนมากกลุม่ผู้ใช้มคีวามรูท้าง

ด้านระบบปฏิบตักิาร Windows phone อยูใ่นระดบัปานกลาง

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows Phone ของ

คนในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. พฤตกิรรมการเลือกใช้ Windows Phone ของคนในประเทศไทย จากการศกึษาพบว่า จ�านวนเวลาทีใ่ช้งานแอพลิ

เคช่ันในสมาร์ทโฟน เฉลีย่ต่อวนัอยูว่นัละไม่เกิน2ชัว่โมง

2. ระดบัความส�าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้ windows phone ของคนในประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า   เรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปน้อย คอื ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านราคา และช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้ Windows Phone ของคนในประเทศไทย จากการศกึษา

พบว่ากลุ่มผูใ้ช้ให้ความส�าคญัในด้านผลติภณัฑ์มากทีส่ดุ ซึง่สอดคล้องกับ สทิธศิกัดิ ์ สวุรรณ ี (ม.ป.ป.) ในหวัข้อวจิยั ความสมัพน์ั

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของนกัศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครที่

กล่าวว่า พฤตกิรรมการเลอืกซือ้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนของนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ภาพรวมส่วนมากมีความสมัพนัธ์

ไปทางบวกด้านทีใ่ห้ค่าความสัมพนัธ์สงูทีส่ดุคอืด้านผลติภณัฑ์ เนือ่งจากในปัจจบัุนโทรศพัท์สมาร์โฟนมกีารพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่

แข่งขนักับคู่แข่งซ่ึงในปัจจบัุนมกีารเจริญเตบิโตและการแข่งขนัสูงมาก

บทสรุป

ผลการศึกษาการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Windows 

phone ของคนในประเทศไทยในครั้งนี้พบว่า สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการได้ โดยน�าผลที่ได้

จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการก�าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยจะต้องมุ่งเน้นในด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ตามล�าดับ เพื่อเป็น

แนวทางให้กับการคิดค้นหรือการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows Phone ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนที่มีการ

รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Phone  ซึ่งผลการวิจัยนี้จะสามารถเป็นแนวทางช่วยให้การพัฒนา
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ระบบในครั้งใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคพึงพอใจและกลับมาเชื่อถือในระบบปฏิบัติการ 

Windows Phone ได้อีกครั้ง  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ควรมีศูนย์บริการแนะน�าและการซ่อมให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง

ทางสื่อต่างๆให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
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ปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต
Factors that are important to the satisfaction of public service users in 

Phuket
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต มี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต 2. เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต 3. เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของการ

ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ในจังหวัดภูเก็ต

ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีการใช้เพื่อเดิน

ทางกลับบ้าน ใช้เวลารอรถโดยสารสาธารณะประมาณ 11-15 นาที การซื้อตั๋วรถโดยสารและใช้รถโดยสาร

สาธารณะส่วนใหญ่ที่ บ.ข.ส  อีกยังพบว่าผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตมีความพึงพอใจด้านอัตรา

ค่าโดยสารในระดับมาก และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับค่าโดยสารเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก�าหนดมาก อีกยัง

พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตคือปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญด้านการให้บริการมาก อีกทั้งยังพบปัญหา อัตราค่าโดยสารแพงเกินในช่วง

เทศกาล

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการใช้บริการรถสาธารณะ , จังหวัดภูเก็ต

Abstract

Research Factors affecting the satisfaction of public bus users in Phuket. purpose 1. 

To study the behavior of public bus users in Phuket. 2. To study the satisfaction of public 

bus users in Phuket. 3. To study the factors affecting the satisfaction of public bus service. 

4. To study the problems and obstacles of public bus users in Phuket.

The research found that the behavior of Phuket public bus users was mainly used 

to travel home. The public bus service in Phuket is very satisfactory in terms of fares. Very 

level And pay attention to fares in accordance with very specific standards. Moreover, the 
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factors that affect the use of public transport in Phuket in the process of service. Respon-

dents rated the service very well. Also encountered problems. Overpriced fares during the 

festive season.

Keywords: public transport behavior, Phuket

บทนำา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการคมนาคมการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ทางบก ทางน้�า ทางรถยนต์ 

หรอื ทางอากาศ ลว้นมบีทบาทส�าคญัอยา่งยิง่ ส�าหรบัประชาชน ทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปยงั สถานทีท่�างาน สถาน

ศึกษา หรือ เดินทางเพื่อไปติดต่อธุระ รวมถึงการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในต่าง

จังหวัด ถือว่าการคมนาคม ขนส่งทางบกนั้นมีบทบาทส�าคัญมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว 

รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก็ไม่สูงจนเกินไป ท�าให้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปเป็นจ�านวนมาก 

การขนส่งมวลชน มีความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้ใน

การบริหารระบบขนส่งมวลชนทางบก ดังเช่น ประเทศสิงค์โปร ที่นับเป็นประเทศต้นแบบในภูมิภาคเอเชีย

ที่มีการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ประเทศที่มีศักยภาพหรือความได้เปรียบในการแข่งขันส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากการท่ี

มีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ดี ท�าให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและแรงงานที่มีคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันระบบการขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ต นับว่ามีความส�าคัญกับระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างยิ่ง นอกจากในปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้กระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งการตั้ง

โรงงาน จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและเกิดการจ้างงาน ท�าให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การขนส่งมวลชนมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมถึงอัตราการจ่ายงาน การลดค่าครองชีพ และระดับการศึกษาชองประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น 

นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการเดินทางในปัจจุบันได้ลดลง ซึ่งเป็นผลจากในอดีต แต่การคงมีปัญหาการจราจร

ติดขัด 

ปัจจุบันผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทาง มีทางเลือกในการเดินทางมากกว่าเมื่อก่อนและได้รับ

ความสะดวกสบายปลอดภัยตลอดการเดินทาง การใช้บริการบริษัทขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตได้พัฒนา

รูปแบบการเดินทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน ให้หันมาใช้รถโดยสารประจ�าทางมาก

ขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการรถประจ�าทางในจังหวัดภูเก็ต เพื่อน�าข้อมูลมา

ปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ และสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

จังหวัดภูเก็ตนั้นนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศหลายแสน

ล้านบาทต่อปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละมากกว่าหนึ่งล้านคนตลอดทั้งปี ท�าให้

ปริมาณการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล

ให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันหรือระบบขนส่งสาธารณะ 

เกินขีดความสามารถในการรองรับและให้บริการได้ท�าให้การเดินทางสัญจรของประชาชนและนักท่อง

เที่ยว ระหว่างท่าอากาศยานหรือจากจังหวัดพังงา กับแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงในตัวเมืองภูเก็ตต้องใช้ระยะ

เวลาในการเดินทางนาน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน
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จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งส่วนเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักของจังหวัดภูเก็ต คือทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่ง

เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ตยังไม่ได้รับ

ความนิยม และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

เร่งด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อแก้ไข

ปัญหาการจราจรและเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเทียบเท่าสากล โดยได้ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การ

เป็นนครแห่งอันดามัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าคัญต่อความพึงพอใจการใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต 

4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสารธารณะในจังหวัดภูเก็ตและรวมถึงปัจจัยที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

2. ท�าให้ทราบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตมาก

ขึ้น ซึ่งจะลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดปัญหารถติดได้อีกทางหนึ่ง

3. ท�าให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการในการปรับปรุงให้การให้บริการดียิ่งขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านโดยได้สรุปการ

ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัยดังนี้

1. แนวคิดด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตผู้วิจัยได้ประยุกต์จาก

แนวคิดและทฤษฎีของ ทฤษฎี ประยูร กาญจนดุล (2558) โดยได้ก�าหนดพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถ

สาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ไว้ดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

1.2 ความถี่การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

1.3 ช่วงเวลาการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

1.4 ระยะเวลาในการรอใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

1.5 ประเภทรถโดยสารสาธารณะที่นิยมใช้ในจังหวัดภูเก็ต

1.6 สถานที่ที่นิยมใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

1.7 สถานที่ที่ใช้ในการซื้อตั๋วรถโดยสาร

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ 

บุญรักษ์ กุณาศล (2557) ซึ่งประกอบด้วย 
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2.1 อัตราค่าโดยสาร

2.2 ระยะเวลาในการเดินทาง

2.3 ผู้ให้บริการรถโดยสาร

2.4 ความปลอดภัยในการใช้บริการ

2.5 ความสะดวกในการใช้บริการ, ความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ

2.6 ความเชื่อถือของการให้บริการ

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของการใช้บริการรถโดยสาธารณะใน

จังหวัดภูเก็ตผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีของ มาสโลว์ (อดุลย์ จาตุรงค์กุล. 2556) โดยได้

ก�าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ไว้ดังนี้

2.1 ด้านเวลา

2.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2.3 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

2.4 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว คณะผู้วิจัยจะน�ามาเป็นแนวทางในการศึกษาของคณะผู้วิจัยใน

การเปรียบเทียบความคาดหวังและประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัด

ภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาในด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตว่าพบ

ปัญหาอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนารถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ประชาชนที่ใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตใช้จ�านวน 72,506 คน และใช้สูตร        

ยามาเนะ ทาโร่ในการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างซึ่งค�านวณได้ 400 ตัวอย่าง พร้อมทั้งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ(Accidental sampling)เมื่อน�ามาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ สามารถ

น�าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลได้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 400ตัวอย่าง ซึ่งผู้

วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาตามแนวคิดของ ประยูร กาญจนดุล (2558) บุญรักษ์ กุณาศล (2557)  และมาสโลว์ 

(อดุลย์ จาตุรงค์กุล. 2556)   โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถโดยสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

ตอนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการรถโดยสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่มีประสบการณ์ตรวจ

ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เพื่อหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการรถโดยสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต 

คือ 0.928

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดระดับความ

ส�าคัญที่มีผลของแต่ละปัจจัยจะใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale)และมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ข้อมูลด้านความส�าคัญ (Cooper and Schindler ,2007 : อ้างใน เอกชัย อภิศักดิ์กุล กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ 

และ จตุพร เลิศล้า,2551 )

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  แสดงถึง  มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  แสดงถึง  มาก

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  แสดงถึง  ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  แสดงถึง  น้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80    แสดงถึง  น้อยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต  ผู้วิจัยสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้รถโดยสารสาธารณะ ในการเดินทางกลับบ้าน 
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ความถี่ส่วนใหญ่ในการใช้รถนาน ๆ ครั้ง และช่วงเวลาในการใช้รถสาธารณะส่วนใหญ่ ในช่วงเวลา 15:31-

19:30 ใช้เวลาในการรอรถส่วนใหญ่ประมาณ 11-15 นาที นิยมใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สถานที่ใช้

รถโดยสารสาธารณะและซื้อตั๋วโดยสารส่วนใหญ่ที่คิวรถ

ตาราง 1 แสดงร้อยละของวัตถุประสงค์การใช้รถที่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
วัตถุประสงค์การใช้รถ จ�านวน ร้อยละ

ไปศึกษาเล่าเรียน

ไปท�างาน

ไปติดต่อธุรกิจ

ไปห้างสรรพสินค้า

ไปท�าธุระส่วนตัว

เดินทางกลับบ้าน

ไปเที่ยว

113

49

41

13

35

146

3

28.3

12.3

10.3

3.3

8.3

36.5

8
รวม 400 100

วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ของผู้ใช้รถโดยสารของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะในจังหวัด

ภูเก็ต

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้รถโดยสารสาธารณะในจังหวดภูเก็ต ภาพ

รวมในระดับมากโดยพึงพอใจต่อด้านอัตราค่าโดยสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัยในการใช้

บริการและด้านผู้ให้บริการรถโดยสารตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของประชาชนใช้รถ

สาธารณะในจังหวัดภูเก็ต
ความพึงพอใจ S.D.     ระดับความพึงพอใจ

1.ด้านอัตราค่าโดยสาร 4.10 0.792 มาก

2.ด้านระยะเวลาในการด�าเนินงาน 4.01 0.856 มาก
3.ด้านผู้ให้บริการรถโดยสาร 4.02 0.847 มาก

4.ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ 4.09 0.799 มาก
5.ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 3.95 0.862 มาก
6.ด้านความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ 3.98 0.841 มาก
7.ด้านความเชื่อถือได้ของการให้บริการ 3.98 0.857 มาก

รวม 3.93 0.836 มาก

- ด้านอัตราค่าโดยสาร มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยพึงพอใจต่อ ค่าโดยสารเหมาะ

สมตามมาตรฐานที่ก�าหนด รองลงมา คือ ค่าโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการ และค่าโดยสาร

เหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางตามล�าดับ



145

- ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยพึงพอใจในความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ รถชนกัน มากที่สุด รองลงมาคือความปลอดภัยจากถูกผู้รวม

โดยสารปล้น-จี้ หรือกรีด-ล้วงกระเป๋า และ ปลอดภัยจากกลุ่มอันธพาลที่ยกพวกตีกัน ตามล�าดับ

- ด้านผู้ให้บริการรถโดยสาร มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยพึงพอใจในคนขับรถ จะส่ง

ผู้โดยสารจนถึงปลายทางแม้จะมีผู้โดยสาร1-2คน มากที่สุด รองลงมาคือ พูดจาสุภาพต่อผู้โดยสารและคน

ขับรถ ขับแบบไม่ประมาณ ตามล�าดับ

- ด้านระยะเวลาในการด�าเนินงาน มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยพึงพอใจในการเดิน

ทางได้เร็วขึ้น เพราะมีจุดรับส่งที่ชัดเจน มากที่สุด รองลงมาคือการเดินทางได้รวดเร็วขึ้น เพราะมีปลายทาง

ที่ชัดเจน และการเดินทางได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอรถโดยสารนาน ตามล�าดับ

- ด้านความเชื่อถือได้ของการให้บริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยพึงพอใจในการ

ใช้รถโดยสารเชื่อมั่นได้ว่าปลอดภัยด้านร่างกาย มากที่สุด รองลงมาคือ การใช้รถโดยสารเชื่อมั่นได้ว่า 

ปลอดภัยด้านทรัพย์สินและการใช้รถโดยสารเชื่อมั่นได้ว่ารวดเร็ว ตรงเวลา ตามล�าดับ

- ด้านความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยพึงพอใจใน

ความสะดวก เพราะจอดรับ-ส่งทุกที่ที่ลูกค้าต้องการ มากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวก เพราะ มีท่ารถมี

พื้นที่ในการให้นั่งรอ และ สะดวก เพราะมีรถวิ่งสม�่าเสมอ ไม่ขาดระยะ ตามล�าดับ

-ด้านความสะดวกในการใช้บริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยพึงพอใจในการขึ้น-

ลง รถโดยสาธารณะสะดวก มากที่สุด รองลงมาคือ ที่นั่งที่จัดไว้นั่งสบาย เข่าไม่ชนเบาะและบรรยากาศรถ

สะอาด ปลอดโปร่ง ตามล�าดับ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าคัญต่อความพึงพอใจการใช้บริการรถสาธารณะใน

จังหวัดภูเก็ต

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการใช้บริการรถ

สาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

ปัจจัย S.D.     ระดับความส�าคัญ

1.ด้านเวลา 4.14 0.775 มาก
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.16 0.734 มาก
3.ด้านบุคคลากรที่ให้บริการ 4.16 0.786 มาก
4.ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 4.13 0.817 มาก

รวม 4.14 0.778 มาก
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยที่มีความส�าคัญในภาพรวม

ระดับมากโดยพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน

เวลาและ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ด้านบุคลากรที่ให้บริการ มีปัจจัยที่มีความส�าคัญในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจในความ

ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบ 

มากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค�าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ 
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ค�าแนะน�าได้ และความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการและการบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่

เลือกปฏิบัติ ตามล�าดับ

- ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีปัจจัยที่มีความส�าคัญในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจในการ

ติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการใช้บริการ มากที่สุด รองลงมาคือ การให้

บริการตามล�าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับการบริการก่อน และการจัดล�าดับขั้นตอนการให้บริการ

ตามที่ประกาศไว้ ตามล�าดับ  

- ด้านเวลา มีปัจจัยที่มีความส�าคัญในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจในการการรอรถโดยสาร

ไม่เกิน 30 นาที มากที่สุด รองลงมาคือ การเปิดช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และ การให้บริการเป็น

ไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด ตามล�าดับ

- ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก มีปัจจัยที่มีความส�าคัญในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจใน

ความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรถรับบริการน�้าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ มากที่สุด รอง

ลงมาคือ จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก และ ความสะอาดของสถานที่ให้

บริการ ตามล�าดับ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต

พบปัญหาว่า พนักงานขับรถไม่สุภาพ อัตราค่าโดยสารเกินจริง บางครั้งก็ต้องรอรถในเวลานาน

เกินไป และ ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ รถโดยสารสาธารณะเก็บค่าโดยสารเกินความจริงโดยเฉพาะรถ

แท็กซี่ รองลงมา คือ พนักงานขับรถไม่สุภาพ และ การไม่มีป้ายบอกจุดจอดรถที่ชัดเจน ตามล�าดับ

ตาราง 4 แสดงร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของการใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต 
ปัญหา จ�านวน             ร้อยละ

พนักงานขับรถไม่สุภาพ 10                                    25        

ค่าโดยสารแพงเกิน 15                                  37.5

รอรถนานเกิน 10                                 25

รถแท็กซี่เก็บค่าโดยสารเกินจริง 5                                  12.5

รวม    40        100

อภิปรายผล

1.ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความ

ปลอดภัยในการใช้บริการภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เช่นการขึ้น-ลง

รถ รถชนกันมากที่สุด รองลงมาคือ ความปลอดภัยจากการถูกผู้ร่วมโดยสารปล้น-จี้หรือกรีด-ล้วงกระเป๋า 

และปลอดภัยจากกลุ่มอันธพาลที่ยกพวกตีกัน เนื่องจาก มีผู้เข้ามาใช้บริการรถจ�านวนมากรวมถึงสภาพรถ

โดยสารอยู่ในสภาพที่ใช้งานหนัก ท�าไห้ผู้บริการไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ พิเนตร 

พัวพัฒนกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการรถโดยสารประจ�าทางขึ้นอยู่กับ 1. ความปลอดภัย  

2. ความสะดวก  3. พฤติกรรมของงพนักงานประจ�ารถ 4. สภาพรถและอุปกรณ์  มีระดับความพึงพอใจอยู่
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ในระดับปานกลาง-น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าจ�านวนเที่ยวรถโดยสารที่ให้บริการมีความเพียงพอ

กับความต้องการเดินทางผู้ใช้บริการให้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าไม่ค่อย

มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวมากนัก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่

เดินทางเพื่อกลับภูมิล�าเนา ซึ่งสอดคล้องกับ มริษา ไกรงู (2556) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสาร

ต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจ�าเส้นทาง จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นการตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ใช้บริการ ให้ความ

ส�าคัญในด้านดังกล่าว วิเคราะห์ได้ว่า นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างมาก

2.ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านอัตราค่า

โดยสาร ภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจในค่าโดยสารเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก�าหนด มากที่สุด รอง

ลงมาคือ ค่าโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการและ ค่าโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง 

เนื่องจาก รัฐบาลมีการก�าหนดอัตราค่าโดยสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการด้านเอกชนก็ไม่

สามารถที่จะตั้งราคาเกินไปจากราคาที่ที่รัฐบาลก�าหนดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปองพล นิกรกิตติโกศล(2557) 

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้รถแท็กซี่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบ

ว่า ค่าโดยสารมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่อย่างมีนัยส�าคัญ โดยผู้โดยสาร

จะเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณภาพของระบบขนส่งระยะทางและความสะดวกรวดเร็วที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจากการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลต่อระบบขนส่งที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่ง

สอดคล้องกับ กฤติยา พุทธวงค์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ราคาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่อง

เที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยราคาโดยสารที่มีความเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ

ระยะทางและการบริการ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด

3.ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้

บริการ ภาพรวมในระดับ มาก โดยพึงพอใจในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง

ตอบแทน,ไม่รับสินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ มากที่สุด  รองลงมาความรับรู้ถึงความสามารถใน

การให้บริการ เช่า สามารถตอบค�าถามชี้แจงข้อสงสัยให้ค�าแนะน�าได้ เป็นต้น และ ความเต็มใจและความ

พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพเนื่องจาก ผู้ให้บริการมีมารยาทในการขับรถ พูดจาสุภาพ แต่งกาย

เรียบร้อย มีความกระตือรือร้น ซึ่งสอดคล้องกับ พิสมัย ปโชติการ (2558) ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของ

พนักงานต้อนรับที่ดี ผลการวิจัยพบว่า 1.มีบุคลิกที่ดีแต่งกายสะอาดประณีต มีอุปนิสัยคล้องแคล้วว่องไว 

พร้อมที่จะปฏิบัติการให้บริการแขก ท�าให้แขกเกิดความรู้สึกชื่นชมและประทับใจ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา 

2.มีอัธยาศัยอ่อนโยน สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้สึกส�ารวมและเคารพผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อทุกคน มอง

โลกในแง่ดีเสมอ 3. เฉลียวฉลาดรอบรู้ในงานส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างดี รับผิดชอบต่อหน้าทีและมีจิตวิทยาใน

การปฏิบัติงาน ท�าให้แขกรู้สึกว่าเป็นผู้มี่ความส�าคัญ 4.ส�าเนียงการพูดชัดถ้อยชัดค�า วาจาไพเราะสามารถ

สื่อความหมายได้ดี ในการพูดชักชวนให้แขกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ อนุรักษ์ เจนสิริผล(2558) ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยด้านบุคลากรด้านตอบเสนองต่อลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า การที่บุคลากรมีทัศนคติที่ดีสามารถแก้

ปัญหาได้และสร้างค่านิยมต่อองค์กรได้ จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทาง

นครชัยแอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ กฤติยา พุทธวงค์ (2558) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ การแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย ความมีอัธยาศัยดี และการพูดจา

สุภาพอ่อนน้อม ของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า การบริการส่งผลต่อความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ

4.ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ

ให้บริการ ภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจในการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ

ระยะเวลาการให้บริการ มากที่สุด รองลงมาคือการให้บริการตามล�าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับการ

บริการก่อนและการจัดล�าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  เนื่องจากมีกระบวนการการให้บริการ 

ที่มีความยุติธรรม  มีป้ายบอกจุดรับ-ส่งอย่างชัดเจน มีการจัดที่นั่งอย่างเหมาะสม จอดรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งที่

คิวและระหว่างทาง ซึ่งสอดคล้องกับ จอนท์ ดี มิลเล็ต (John D. Millet, 2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจ

ในการบริการรถ (Satisfactory Service) ผลการวิจัยพบว่า 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการ

ที่มีความยุติธรรม 2. การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลาคือการให้บริการตามลักษณะความจ�า-เป็นรีบด่วน 3. 

การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความพึงพอใจในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 4. การให้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานด้านบริการ ด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 6. ความเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร 

5.ผู้ตอบแบบสอบถามการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการ

รถโดยสาร ภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจในคนขับรถจะส่งผู้โดยสารจนถึงปลายทางแม้จะมีผู้โดยสาร 

1-2 คนมากที่สุด รองลงมาคือ พูดจาสุภาพต่อผู้โดยสารและคนขับรถขับแบบไม่ประมาท เนื่องจาก ผู้ให้

บริการมีความใส่ใจในการเดินทางต่อผู้โดยสารไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกล ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี  นันท

วัฒนนาศิริวิชัย (2557) ได้ท�าการวิจัจจยเพื่อประเมินโครงข่ายรถโดยสารประจ�าทางในแง่ของลักษณะ

การให้บริการและประสิทธิภาพของการให้บริการของรถโดยสารประจ�าทางในเขตเมืองพิษณุโลก ผลการ

วิเคราะห์พบว่าผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของรถโดยสารประจ�าทาง เพราะการ

ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณตัวเมืองได้ระดับที่ดี

ในขณะที่ผู้ให้บริการรถโดยสารซึ่งมีการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยังสามารถท�าก�าไรได้จากการให้

บริการรถโดยสารดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ บุญรักษ์ กุณาศล (2557)  ท�าการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจ

ในการให้และใช้บริการรถตู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงการบริการรถตู้โดยสารและระบบขนส่งสาธารณะต่อไป ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้รถตู้และรถ

โดยสารปรับอากาศให้ความส�าคัญกับระยะเวลาในการเดินทางมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสบายในการ

เดินทาง ความแน่นอนในการบริการ และความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่า รถตู้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ผู้ใช้รถตู้มีความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ผู้ใช้รถ

ตู้ให้ความส�าคัญมาก ในส่วนของการให้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการรถตู้และรถแท็กซี่ให้ความส�าคัญมาก รอง

ลงมาได้แก่ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยจากการให้บริการ ความสะดวกในการเช้ามาใช้บริการการยอมรับจาก

บุคคลต่าง ๆ และความสบายใจในการให้บริการ

ข้อเสนอแนะ

1.งานวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจ 

ด้านค่าโดยสารเหมาะสมกับมาตรฐานที่ก�าหนด เนื่องจากผู้โดยสารมีความรู้สึกว่าค่าโดยสารที่ใช้ไปคุ้มค่า
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กับการบริการที่ได้รับในระหว่างการเดินทาง ดังนั้น ผู้ให้บริการควรท�าให้ผู้ที่มาใช้บริการรู้สึกปลอดภัยทุก

ครั้งที่เข้ามาใช้บริการ

2.งานวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจ ใน

ด้าน บรรยากาศภายในรถสะอาดปลอดโปร่ง เนื่องจากมีความรู้สึกว่าภายในรถมีความสะอาด ไม่มีกลิ่นที่

ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้ให้บริการควรปรับปรุงท�าความสะอาดภายในรถสาธารณะอย่างสม�่าเสมอ และ

สภาพภายในรถโดยสารต้องมีการเก็บขยะท�าความสะอาดให้น่าใช้บริการอยู่เสมอ

3.งานวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจ ใน

ด้าน คนขับจะส่งผู้โดยสารจนถึงปลายทาง แม้จะมีผู้โดยสาร1-2คน เนื่องจาก ตลอดเวลาการเดินทางผู้ให้

บริการใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการรถสาธารณะ ดังนั้นส�านักงานขนส่งควรจัดการอบรมใน

การขับรถอย่างมีมารยาท มีความระมัดระวังและเคารพกฎจราจรอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

บริการ

4.งานวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจใน

การใช้รถโดยสารได้ว่าปลอดภัยด้านร่างกาย เนื่องจาก ผู้ให้บริการให้ความส�าคัญและความปลอดภัยของผู้

โดยสาร ดังนั้น บริษัทควรมีกระบวนการสรรหาพนักงานที่มีจิตใจในการรักในการท�างานบริการและ

พนักงานที่มีประสบการณ์ในการท�างานจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม�่าเสมอ ควรมีการวัดและ

ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

5.งานวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจการ

ในการรอรถโดยสารไม่เกิน30นาที เนื่องจาก ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญกับผู้ใช้บริการ มีตารางเวลาในการ

ออกรถ ที่ชัดเจน และมีรถออกทุก ๆ ช่วง ดังนั้น ผู้ให้บริการควรมีการจัดระเบียบการท�างานให้ตรงเวลาอยู่

เสมอ และควรเพิ่มรถสาธารณะให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยังเป็น

ผลท�าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยตามแนวทางต่อ

ไปนี้

1.ศึกษาการใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อหาความแตกต่างซึ่งอาจเป็นความแตกต่างใน

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุก ๆ พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้บริการรถโดยสารสารธารณะในแต่ละสถานที่ รวมถึง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถสาธารณะ ส�าหรับแต่ละสถานที่ เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การปรับปรุงของผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการ

บทสรุป

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้รถสาธารณะ

จังหวัดภูเก็ตใช้เพื่อเดินทางกลับบ้าน ใช้เวลาในการรอรถ 11-15 นาที อีกยังพบว่าผู้ใช้บริการรถสาธารณะ

จังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจ ด้านอัตราค่าโดยสารในระดับมาก และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับค่าโดยสาร
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เหมาะสมกับมาตรฐานที่ก�าหนดมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันอัตราค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัด

ภูเก็ตสูง จึงส่งผลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการรถสาธารณะ อีกยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้

บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ด้านขั้นการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญด้าน การ

บริการมาก เพราะ ผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการ และส่งผลต่อในการกลับมา

ใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตอีก อีกทั้งยังพบปัญหาอัตราค่าโดยสารแพงเกินในช่วงเทศกาล 

เนื่องจาก ผู้ที่ใช้รถสาธารณะเป็นจ�านวนมาก ผู้ให้บริการจึงฉวยโอกาสในการขึ้นอัตราค่าโดยสารอีก
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม การเข้าใช้บริการร้านกาแฟของ       
ผู้บริโภค ในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Marketing Mix Factors Affecting Utilization Behaviors of Consumers of 

Coffee Shops in Hat Yai District, Songkhla Province
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ ใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้

ใช้บริการร้านกาแฟเพศหญิงอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสดมีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน 

นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,001-10,000 บาทโดยเหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

คือรสชาติของกาแฟในร้าน มีการใช้บริการอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการมากที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

การทดสอบสมมุติฐานพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

ร้านกาแฟของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

คำาสำาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ,กาแฟ , พฤติกรรมผู้บริโภค

Abstract

 The objective of this research are 1) Study marketing mix factors of coffee shops in  

Hat Yai district, Songkhla province. 2) Study utilization behaviors of coffee shop consumers 

in Hat Yai district, Songkhla province. 3) Analyze marketing mix factors which affect 

utilization behaviors of coffee shop consumers in Hat Yai district,   Songkhla province.

The sample group consisted of 200 consumers of the coffee shops in Hat Yai district, 

Songkhla province. The research tool was a questionnaire, and the statistics employed 
1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  Bachelor Student, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
2 อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  Lecturer, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
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for analyzing the data were frequency, percenta ge, mean, standard deviation and and 

the statistics assumes in the hypothesis test. Use Multiple regression analysis. The study 

results revealed that most of the coffee shops consumers were female, aged between 

21-30 years, single, having the bachelor’s degrees, they were students, and having the 

incomes of 5,000-10,000 per month. The reason for choosing the utilization of coffee 

shops was the taste of coffee, the frequency of utilization was 1-2 times a week. The study 

results also revealed that marketing mix which most affected the utilization behaviors 

of the consumers was product and Place. From the hypothesis test, it was found that 

the demographic nature of the consumer has affected the behavior of the coffee shop 

in Hatyai District, Songkhla province and Marketing factors that do affect consumer 

utilization behavior in Hatyai, Songkhla province with the significance level of 0.05.

Keywords: marketing mix, coffee,consumer behavior

บทนำา

จากสถานการณ์ธุรกิจกาแฟในปัจจุบัน รัฐบาลไทยมีการสนับสนุนโดยจัดท�าเป็น“ยุทธศาสตร์

กาแฟปี 2560-2564” ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าด้านการผลิตและการค้ากาแฟในภูมิภาค

อาเซียน จะสามารถท�าให้อัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยเพิ่มขึ้น 3 เท่า การเติบโตในธุรกิจร้านกาแฟมี

มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 15-20 ต่อปี (ส�าราญ สาราบรรณ์,2561)

ปัจจุบันความนิยมในการดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นและเข้ามามีบทบาทกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม

วัยรุ่น และวัยทำางาน นิยมใช้ร้านกาแฟเพื่อเป็นสถานที่ พบปะสังสรรค์และใช้เป็นสถานที่ในการทำางาน

(ปรียานุช นวลขา,2558) นอกจากนั้นร้านกาแฟยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับผู้เดินทางไกลในการแวะใช้

บริการระหว่างการเดินทาง จะสังเกตได้ว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทยมีแนวโน้มการเข้า

ใช้บริการร้านกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนที่ทำาให้ธุรกิจ  ร้านกาแฟขยายตัวเติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็ว(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2560) 

ในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองมีความเจริญของธุรกิจท่องเที่ยว มีการขยายตัว

ของประชากรที่มีความหนาแน่น และเป็นแหล่งของสถานศึกษาจังหวัดสงขลา รวมทั้งศูนย์ราชการ 

(สำานักงานจังหวัดสงขลา, 2559) เป็นที่รวมของกลุ่มผู้บริโภคในวัยเรียนและวัยทำางาน มีโอกาสในการ

เติบโตของธุรกิจ ทำาให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร้านกาแฟเปิดใหม่

เป็นจำานวนมาก และร้านกาแฟที่ประกอบกิจการก่อนหน้ามียอดขายที่ลดลง ซึ่งมีผลมาจากหลายปัจจัย

และการที่ธุรกิจร้านกาแฟจะประสบความสำาเร็จจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีความต้องการใน

ด้านใด ควรมีการนำาเสนอจุดเด่นที่แตกต่างให้เหนือคู่แข่งขัน และมีการจัดการให้สอดคล้องตามความ

ต้องการของผู้บริโภค (พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์และกตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์,2561)
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จากปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบ

การธุรกิจร้านกาแฟ ในการน�าข้อมูลจากผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการปรับกลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดให้ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟ ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                

3.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ

ของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟในการนำาข้อมูลผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ใน

การพัฒนาและการปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

ทบทวนวรรณกรรม

กาแฟ (Coffee)

กาแฟเป็นเครื่องดื่มมีต้นก�าเนิดในทวีปแอฟริกาไปสู่ยุโรปและได้แพร่หลายไปทั่วโลก กาแฟที่ถูก

ค้นพบบนโลกมีอยู่หลากหลายพันธุ์ ที่นิยมมี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เอ็กซ์เซลซ่า, พันธุ์ลิเบอริก้า , พันธุ์อรา

บิก้า ,พันธุ์โรบัสต้า โดย 2 สายพันธุ์เป็นที่นิยมปลูกและน�ามาขายในเชิงพาณิชย์ คือ 1. Arabica อราบิก้า 

คือ พันธุ์กาแฟที่ถูกค้นพบและมีการปลูกมานาน พื้นที่ที่ใช้ปลูกอราบิก้าให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพควรจะ

เป็นที่สูง อากาศเย็น เพราะสายพันธุ์นี้ชอบและจะเจริญเติบโตได้ดี เราสามารถพบการปลูกอราบิก้ามาก

ที่สุดในจังหวัดภาคเหนือของไทย เช่น เชียงราย เชียงใหม่ เป็น 2. Robusta โรบัสต้า คือ พันธุ์กาแฟที่ได้รับ

ความนิยมมาก รองลงมาจากอราบิก้า โรบัสต้าจะปลูกในพื้นที่ต�่า พบว่านิยมปลูกในจังหวัดแถบภาคใต้ เช่น 

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี เป็นต้น (บริษัทไอ.จี.แมนเนจเมนท์ จ�ากัด,2559)

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได้ จะน�ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่ม

เป้าหมาย ส่วนประสมการทางตลาดจะมี4 ตัวแปร (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด และตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส�าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทาง

ด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps  (Philip T Kotler, Kevin 

Lane Keller, Subramanian Sivaramakrishnan, Peggy H. Cunningham,2555)

พฤติกรรมผู้บริโภค ( Consumer behavior )

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ การใช้ การประเมิน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของตนเอง ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค 
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ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการกินการใช้การซื้อ และความ

รู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ท�าให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการ

หลายๆ ชนิดที่แตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ,2555) ซึ่งค�าถามที่ใช้เพื่อวิจัยลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค 

คือ 6 Ws และ 1H ดังนี้ Who? ใครคือลูกค้า What? อะไรที่ลูกค้าต้องการ When? เมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อ 

Why? ลูกค้าซื้อไปท�าไม Where? ลูกค้าไปซื้อสินค้าในสถานที่ใด Whom? ใครที่เกี่ยวข้องในการซื้อของ

ลูกค้า และHow? ลูกค้าซื้อเท่าไร (ชไมพร เลิศสิริลดากุล,2559)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์และกตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์(2561) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ส ่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต ่อพฤติกรรมการใช ้บริการร ้านกาแฟสดในอำาเภอหัวหินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดคือ รสชาติของกาแฟในร้าน มีการใช้บริการ

อาทิตย์ละ 4-5 ครั้ง และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการมากที่สุด คือด้าน

ราคา รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาดน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดในอำาเภอหัวหิน จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อกับพฤติกรรมการใช้บริการที่ร้านกาแฟสดในอำาเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05   

ภานุพงศ์ กังหันทิพย์(2559) ได้ทำาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ

โบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มประชากรที่อาศัยใน

เขตกรุงเทพ และปริมณฑล จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ใน

เขตกรุงเทพและสำาหรับผลวิจัยในด้านพฤติกรรมพบว่า ในการใช้บริการนั้น เครื่องดื่มที่ซื้อมากที่สุดคือ ชา

ประเภทต่างๆ และกาแฟโบราณรองลงมา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ตำ่ากว่า 30 บาท และ ระหว่าง 30-50 

บาท คืออาหารหรือขนมที่เลือกซื้อมากที่สุดคือปาท่องโก๋ ทางผ่านขณะเดินทาง รองลงมา เป็นร้านประจำา 

เหตุผลในเลือกใช้บริการการเลือกซื้อมีราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายและดื่มแก้ง่วง  ศิรประภา นพชยยา

(2558)ได้ทำาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการนำ้ามัน 

ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจาก ร้านคาเฟ่ อเมซอน              ในสถานีบริการนำ้ามัน ปตท. ของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 6 ปัจจัย คือ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย  ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการนำาเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ และปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ ส่วนผลการวิจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่ศึกษาพบว่า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ น้ำา

มัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากงานวิจัยที่รวบรวมมา ผู้วิจัยพิจารณา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอำาเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำานวนทั้ง 7 ด้าน 
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 วิธีดำาเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการร้านกาแฟ ใน

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เคยเข้าใช้บริการร้านกาแฟ เนื่องจากไม่ทราบ

จำานวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างตาม

วัตถุประสงค์ ได้จำานวนผู้ตอบแบบวิจัย 200 คน โดยแบบสอบถามมีการทำาแบบทดสอบ (Pre-test) จาก

กลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คนเพื่อใช้ทดสอบความเที่ยงตรงและ

ความน่าเชื่อถือโดยวิธีการคำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ช โดยใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูป 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.957 ใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามจะกรอกข้อมูลด้วย

ตัวเอง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ โดยใช้ multiple choice เพื่อให้ผู้ตอบได้เลือก

ข้อมูลตามความจริง , ระดับความเห็นด้วยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้

บริการโดยใช้ Likertscale เพื่อให้ผู้ตอบได้ให้คะแนนระดับความสำาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดและให้คะแนนระดับของพฤติกรรมการใช้บริการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบอิทธิพลของตัวแปรด้วย       Multiple regression

 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำาการประเมินผล และวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ โดยข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม เพื่อศึกษา

วิเคราะห์ถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม การเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคใน

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 200 ชุด โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออก

เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

1.ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ68 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ57.5 

สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ94 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 85 อาชีพนักเรียน/

นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 74.5 ระดับรายได้ต่อเดือน5,001-10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.5
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2.ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการทางตลาด (7P’s) ต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ

ของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระดับความเห็นของปัจจัยส่วนประสมการทางตลาด (7P’s) 

ต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยผู้

บริโภคให้ความเห็นด้วยต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด(3.90) โดยมีระดับความเห็นด้วย

ในแต่ละด้านเฉลี่ยดังนี้  ปัจจัยด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ (4.20) ด้านผลิตภัณฑ์(3.99)  

ด้านบุคคล(3.95) ด้านกระบวนการ(3.90) ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย(3.89) ด้านราคา (3.74) และด้าน

การส่งเสริมการขาย(3.67) 

ตารางที่ 1 .ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการทางตลาด (7P’s) ต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ

ของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับความเห็นด้วย

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.99 0.79 เห็นด้วย

ด้านราคา 3.74 0.89 เห็นด้วย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.89 0.87 เห็นด้วย

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.67 0.89 เห็นด้วย

ด้านบุคคล 3.95 0.87 เห็นด้วย

ด้านกระบวนการ 3.90 0.79 เห็นด้วย

ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ

4.20 0.75 เห็นด้วย

รวม 3.90 0.84

3.ข้อมูลพฤติกรรม การเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

จากการวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

พบว่าความบ่อยของการเข้าใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการ1-2ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่นิยมเข้า

เวลา12.01-15.00 น. ใช้บริการร้านกาแฟต่อครั้งเป็นระยะเวลา30-59 นาที วันที่เข้าใช้บริการไม่มีวันที่

ชัดเจน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งส�าหรับเครื่องดื่ม ต�่ากว่า100 บาท ผู้บริโภคจะเข้าใช้บริการเป็นที่พักผ่อน/อ่าน

หนังสือ ประเภทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคนิยมสั่งคือเครื่องดื่มประเภทชา ผู้บริโภคนิยมสั่งเครื่องดื่มประเภทปั่น 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการกับเพื่อน การเลือกร้านกาแฟของผู้บริโภคนิยมเลือกร้านที่เปิดใหม่ ใน

แต่ละครั้งผู้บริโภคนิยมเข้าใช้บริการคนเดียว และบริโภคที่ร้าน ผู้บริโภคจะเลือกร้านที่ใกล้สถานที่ท�างาน ผู้

บริโภคส่วนใหญ่นิยมกลับมาใช้บริการซ�้าเพราะรสชาติของเครื่องดื่ม ผู้บริโภคส่วนได้รับข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์จากช่องทางอินเทอร์เน็ต

 4.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม การเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ในการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อทดสอบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยตัวแปรต้นคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และตัวแปรตาม 
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คือพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค โดยพฤติกรรมที่ท�ามาใช้ในการ วิเคราะห์ คือจ�านวนผู้ที่

มีส่วนร่วมในการใช้บริการร้านกาแฟ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จำานวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้บริการร้านกาแฟ

B Std. Error Beta t Sig.
ค่าคงที่ 3.131 .565 5.543 .000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X

1
) -.322 .104 -.296 -3.098 .002

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X
2
) .240 .111 .213 2.162 .032

Sig = 0.05

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาน�้าหนักของผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค

เนื่องจากมีนัยส�าคัญน้อยกว่าระดับ 0.05 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้          Y = 

3.131+ (-0.322X
1
) + (-0.240 X

2
) โดยที่ Y คือ พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค, 

X
1
คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, X

2
คือ ปัจจัยด้านช่องการการจัดจ�าหน่าย

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสิษฐ์ สุวรรณ

แพทย์และกตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์(2561) เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดในอำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” มีผลการวิจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของผู้ดื่มกาแฟสอดคล้องกัน ในเรื่องเพศที่กลุ่มตัวอย่างที่นิยมดื่มกาแฟส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงและมีอายุที่ใกล้เคียงกับผลงานวิจัย ในส่วนของระดับการศึกษาผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีเช่นกัน อาชีพผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แตกต่างกันโดยผู้ใช้บริการร้านกาแฟที่หาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็น

นักเรียน/นักศึกษา ขณะที่ผู้เข้าใช้ร้านกาแฟที่หัวหินมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและผู้ใช้บริการร้าน

กาแฟในหาดใหญ่ มีรายได้ตำ่ากว่าโดยมีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาท ขณะที่งานวิจัยรายได้ของผู้ใช้

บริการร้านกาแฟที่หัวหินมีรายได้เฉลี่ย 25,001-30,000 บาท ที่เป็นไปตามลักษณะอาชีพ         นอกจาก

นี้พบว่าพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่     จังหวัดสงขลา ผู้บริโภคให้

ความสำาคัญกับรสชาติของกาแฟและประเภทของชา สอดคล้องกับงานวิจัย ภานุพงศ์ กังหันทิพย์(2559) 

เรื่อง“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” จากผลการ

วิจัยในด้านพฤติกรรมพบว่า ในการใช้บริการนั้น เครื่องดื่มที่ซื้อมากที่สุดคือ ชาประเภทต่างๆ

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวศิรประภา นพชัยยา(2558) เรื่อง “ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถาบริการน�้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟในแต่ละด้านอยู่ที่

ระดับเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลในงานวิจัยครั้งนี้ที่ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน

อยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

เข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพิจารณาปัจจัยแต่ละด้าน พบว่า

ด้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุพงศ์ กังหันทิพย์(2559) เรื่อง“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลาก

หลาย และป้ายหน้าร้านจดจ�าง่าย ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาดภายในร้าน 

วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การให้บริการรวดเร็ว 

ราคาเหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก

บทสรุป 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 230 ตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ68 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ32                       

อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ57.5 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ94 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น 

ร้อยละ 85 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 74.5 ระดับรายได้ต่อเดือน5,001-10,000 บาทคิดเป็น

ร้อยละ 37.5

ส�าหรับระดับความเห็นด้วยของปัจจัยส่วนประสมการทางตลาด (7P’s) ต่อการเข้าใช้บริการร้าน

กาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยผู้บริโภคให้ความเห็นด้วย

ต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด(3.90) โดยมีระดับความเห็นด้วยในแต่ละด้านเฉลี่ยดังนี้  

ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (4.20) ด้านผลิตภัณฑ์(3.99)  ด้านบุคคล(3.95) ด้าน

กระบวนการ(3.90) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย(3.89) ด้านราคา (3.74) และด้านการส่งเสริมการขาย

(3.67)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้านสามารถเรียงล�าดับระดับความเห็นด้วยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้าน

การสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ เรื่องออกแบบร้านให้ทันสมัยสวยงาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 

4.23 รองลงมาคือ เรื่องความสะอาดเรียบร้อยของร้านและเรื่องบรรยากาศในร้านมีความเหมาะสม ค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.22

จากการวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา พบว่าความบ่อยของการเข้าใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการ1-2ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่นิยมเข้า

เวลา12.01-15.00 น. ใช้บริการร้านกาแฟต่อครั้งเป็นระยะเวลา30-59 นาที วันที่เข้าใช้บริการไม่มีวันที่

ชัดเจน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งส�าหรับเครื่องดื่ม ต�่ากว่า100 บาท ผู้บริโภคจะเข้าใช้บริการเป็นที่พักผ่อน/อ่าน

หนังสือ ประเภทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคนิยมสั่งคือเครื่องดื่มประเภทชา ผู้บริโภคนิยมสั่งเครื่องดื่มประเภทปั่น 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการกับเพื่อน การเลือกร้านกาแฟของผู้บริโภคนิยมเลือกร้านที่เปิดใหม่ ใน

แต่ละครั้งผู้บริโภคนิยมเข้าใช้บริการคนเดียว และบริโภคที่ร้าน ผู้บริโภคจะเลือกร้านที่ใกล้สถานที่ท�างาน ผู้

บริโภคส่วนใหญ่นิยมกลับมาใช้บริการซ�้าเพราะรสชาติของเครื่องดื่ม ผู้บริโภคส่วนได้รับข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์จากช่องทางอินเทอร์เน็ต 
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

เข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพิจารณาปัจจัยแต่ละด้าน พบว่า

ด้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุพงศ์ กังหันทิพย์(2559) เรื่อง“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการร้านกาแฟโบราณ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาที่หลาก

หลาย และป้ายหน้าร้านจดจ�าง่าย ปัจจัยด้านการบริการและสุขลักษณะของพนักงาน ความสะอาดภายในร้าน 

วัตถุดิบที่ใช้ และมีระบบขั้นตอนในการให้บริการ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การให้บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสม และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก
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ทัศนคติด้านความงามที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของ    
เพศชาย ในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านความงามท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

คลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้บริโภคเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิธีการวิเคราะห์การถดถอย Regression ที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านความงาม และพฤติกรรมที่มีผลต่อการ

เข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติ

ด้านความความงามท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ การเสริมความงามถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล การเสริมความงามก่อให้เกิดความ

มั่นใจในตนเองมากขึ้นและการเสริมความงามเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อบุคคลบางอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.6, 4.25 และ 

4.14 ตามล�าดับ  ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถน�าทัศนคติด้านความงามของเพศชายเป็นแนวทางปรับ

เปลี่ยนรูปแบบบริการและน�าเสนอข้อมูลในด้านที่สอดคล้องกับทัศนคติด้านความงามเพื่อท�าให้เกิด

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกลุ่มผู้บริโภคเพศชายที่มากขึ้น เมื่อทดสอบสมมติฐาน

ด้วยสถิติการรวิเคราะห์การถดถอย Regression อย่างง่ายพบว่าทัศนคติด้านความงามไม่ส่งผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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Abstract

This research aims to study about the aesthetic attitude that affects to male in 

behavior of used of beauty clinic in Hat Yai district Songkhla province by using a question-

naire together information from males consumers in aged of 15 years and above who ac-

cess beauty clinic in Hat Yai Songkhla. 200 specific sampling was collected by using statis-

tical data analysis include with frequency , percentage , average , standard deviation and 

Regression analysis was applied to research eith the significance level of 0.05 to correlate 

the aesthetic attitude in beauty and behavior for male that affected to using for beauty 

clinic of male. The result found that the attitude that affects to the behavior with using of 

beauty clinic of male in aged of 15 and above in Hat Yai district Songkhla province in-

cluded with beauty is regarded as individuality , The aesthetic pose self-confidence and 

beauty is essential to individuals in some occupation with the average of 4.6,4.25 and 4.14 

consecutively, so founder of beauty clinic can use the attitude of male in beauty as the 

guideline in the way to modify and increase potential of services and information that re-

late with the aesthetic attitude in beauty. To make more access of male consumer in 

beauty clinic. After testing hypothesis using simple Regression method, the results showed 

that The Aesthetic Attitude doesn’t affects with used of beauty clinic of male In Amphoe 

HatYai , Songkhla.

Keywords : Attitude , Behaviors

บทนำา

ในปัจจุบันคนไทยหันมาดูแลผิวพรรณและรูปร่างหน้าตากันมากขึ้นซ่ึงเป็นอีกหนึ่งความต้องการ

ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคในสังคมยุคใหม่ใส่ใจดูแลตัวเองมากกว่าเดิมท�าให้ปัจจุบันการดูแลรักษาผิว

พรรณเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ โดยหนึ่งในทางเลือกคือคลินิกเสริมความงามที่มีอัตราการเติบโต

อย่างต่อเนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้น  ตลาดคลินิกความงามใน

ประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาท มีการเติบโตเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 10 % ต่อปี โดยตลาดอยู่ในช่วง

ขยายตัวสูงส่วนใหญ่มีการขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มผู้ชายวัยท�างานและผู้ชายที่ใช้ชีวิตในรูป

แบบสังคมเมือง (Metro sexual) ทั้งในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา (สุพร แซ่ตั้ง, 2561)

พฤติกรรมของเพศชายในยุคปัจจุบันมีการให้ความสนใจกับการเสริมความงามเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

และบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น ตลาดความงามของเพศชายจึงเริ่มมีการเติบโตเพราะทัศนคติที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีการ

ยอมรับและสนใจหาความรู้เรื่องความงามและวิธีการดูแลตัวเองมากขึ้น (ธัญรัก หมื่นอภัยและวรัท วินิจ, 

2558) รวมถึงการดูแลสุขภาพความงามของเพศชายที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คือการเข้าใช้บริการคลินิก

เสริมความงาม จากการสอบถามคลินิกเสริมความงามในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ แพนคลินิก

เวชกรรม , Sense skin และพาขวัญคลินิก อัตราการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายอยู่ที่

ร้อยละ 10 , 50 และ 30 ตามล�าดับ  ซึ่งพฤติกรรมการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายยังมี

อัตราการเข้าใช้บริการที่ต�่ากว่าเพศหญิง ด้วยเพศชายบางคนไม่กล้าที่จะเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงาม  
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จากปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาทัศนคติด้านความงามที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบ

การคลินิกเสริมความงามน�ามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อสอดคล้องกับทัศนคติของผู้

บริโภคได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาทัศนคติด้านความงามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

3.เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติด้านความงามท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

ของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการสถาบันคลินิกเสริมความงาม โดยน�าผลการวิจัยมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบบริการให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายได้มาก

ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการตัดสินใจเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ 

การใช้และการก�าจัดส่วนที่เหลือของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความปราถ

นาของตน การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ เพื่อบรรยาย ท�าความเข้าใจ ท�านาย 

และควบคุมพฤติกรรม  ซึ่งมีปัจจัยก�าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอก 

ดังนี้

ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ แรง

จูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) บุคลิกภาพ (Personality) และทัศนคติ 

(Attitude) 

ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

(Culture) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ชั้นทางสังคม (Social Class) กลุ่มอ้างอิง (Reference) และ

ครอบครัว (Family) (ชูชัย สมิทธิไกร, 2558, น.98)

กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค(Process of Behavior) 

Harold J. Leavit ได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะมีมูล

เหตุที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมขึ้นก่อน เรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม”ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน 3 ประการ 

ดังนี้

1.พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสาเหตุท�าให้เกิด (Behavior is caused) คือ ความต้องการที่เกิดขึ้น

ในตัวมนุษย์

2.พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้น (Behavior is motivated) เมื่อคนเรามี
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ความต้องการเกิดขึ้นแล้ว ความปรารถนาก็จะบรรลุถึงความต้องการจนเป็นพื้นฐานของแรงกระตุ้นหรือ

แรงจูงใจ(Motivation)

3.พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal Directed) การที่คนเราแสดง

พฤติกรรมออกมาโดยมีจุดมุ่งหมายหรือทิศทางจะท�าให้บรรลุผลส�าเร็จตามความต้องการของคน(พิบูล ที

ปะปาล, 2534, น.172-174)

แนวคิดทัศนคติของผู้บริโภค 

ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดเป็น

ความรู้สึก และส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก โดยองค์ประกอบของทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดมาจากสิ่ง

จูงใจและความต้องการของมนุษย์ ก่อให้เกิดทัศนคติซึ่งมีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ ดังนี้

1.องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (The Cognitive component) ทัศนคติของผู้บริโภคจะ

เกิดขึ้นได้นั้น ผู้บริโภคจะต้องเกิดความรู้ ความเข้าใจจากการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผ่านประสบการณ์

โดยตรงจนก่อตัวเกิดเป็นความเชื่อ และความเชื่อที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลต่อเนื่องออกมาเป็นทัศนคติของ

บุคคล และพฤติกรรมที่แสดงออกมา

2.องค์ประกอบของความรู้สึกและอารมณ์ (Affective component) จะเป็นความรู้สึกหรือ

อารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้านั้นๆว่าผู้บริโภคประเมินผลแล้วมีความรู้สึกชอบหรือไม่

ชอบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือไม่ดี

3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Conative component) เป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นหลัง

จากเกิดความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ความรู้สึกซ่ึงจะเป็นแนวโน้มให้ผู้บริโภคแสดงการกระท�าอย่างหนึ่ง

อย่างใดออกมา ถ้าหากมีทัศนคติที่ดี ผู้บริโภคมีแนวโน้มตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อหากได้รับข้อมูลแล้ว

มีทัศนคติไม่ดีจะท�าให้มีแนวโน้มเกิดการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ (จารินี แซ่ว่อง, 2556, น.139-141)

การแสดงออกทางทัศนคติ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

1. ทัศนคติในทางบวก(Positive Attitude) คือ การแสดงออกความรู้สึกในทางที่ดีจะก่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติในเชิงบวก 

2.ทัศนคติในทางลบ(Negative Attitude) คือ การแสดงออกความรู้สึกในทางที่ไม่ดีจะก่อให้เกิด

ผลในทางปฏิบัติในเชิงลบ เกิดความไม่พอใจ

3.การไม่แสดงออกทางทัศนคติ(Neutral Attitude) คือ การแสดงออกแบบเป็นกลาง เพราะ ไม่มี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆมาก่อน (พิมพ์ใจ สายวิภู, 2541, น.15)
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วิธีการดำาเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้

บริโภคเพศชายที่มีพฤติกรรมทั้งเข้าใช้บริการและไม่เข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แท้จริงของประชากรที่จะศึกษา จ�านวน 200 

คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใน

การตอบแบบสอบถามจะมีการสอบถามคัดกรองเพื่อเจาะจงเฉพาะผู้เข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน

ช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามจะกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพ , พฤติกรรมการเข้า

ใช้บริการ และทัศนคติด้านความงามที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศ

ชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่า

เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

Regression และทดสอบอิทธิพลตัวแปรด้วย Simple regression

สรุปผลการวิจัย 

ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลท่ีได้เพื่อจัดท�าการประเมินผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสถิติตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม 

ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 200 ชุด โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศชาย อายุ 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี                   

คิดเป็นร้อยละ 86.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 89.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.0 

ระดับรายได้ต่อเดือน ต�่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.5
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2. ทัศนคติด้านความงามของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดทัศนคติ                            

ด้านความงาม

ทัศนคติด้านความงาม  ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน   

มาตรฐาน

ระดับความคิด

เห็น

1. การเสริมความงามเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งใน

ปัจจุบัน
3.90 0.69 ไม่แน่ใจ

2. การเสริมความงามเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ท�าให้บุคคลมี

บุคลิกภาพที่ดี
3.71 0.88 ไม่แน่ใจ

3. การเสริมความงามก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง

มากขึ้น
4.25 0.65 เห็นด้วย

4. การดูแลเกี่ยวกับความงามของตนเอง ส่งผลให้ได้

รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้น
3.60 0.86 ไม่แน่ใจ

5. การเสริมความงามส่งผลต่อโอกาสทางการ

ท�างาน
3.54 0.92 ไม่แน่ใจ

6. การที่เพศชายให้ความส�าคัญกับการดูแลผิว

พรรณและความงามของตนเองเป็นเรื่องที่ดี
4.12 0.66 เห็นด้วย

7. เครื่องส�าอางและเครื่องประทินผิวเป็นสิ่งที่ช่วย

ในการดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดี
3.71 0.71 ไม่แน่ใจ

8. การเสริมความงามเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อบุคคลบาง

อาชีพ
4.14 0.81 เห็นด้วย

9. การเสริมความงามเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 2.80 1.02 ไม่เห็นด้วย

10. ความงามที่แท้จริงสามารถก�าหนดได้ด้วยรูป

ลักษณ์ภายนอก
2.68 1.12 ไม่เห็นด้วย

11. การดูแลผิวพรรณบนใบหน้า จ�าเป็นต้องใช้เครื่อง

มือในการช่วยผลักวิตามินบ�ารุงผิว
3.42 0.80 ไม่เห็นด้วย

12. การเสริมความงามถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล 4.60 0.58 เห็นด้วย

13. เสริมความงามเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของร่างกาย 3.59 0.90 ไม่แน่ใจ

14. การเสริมความงามท�าให้ดึงดูดจากผู้อื่นมากขึ้น 3.54 0.99 ไม่แน่ใจ

15. การเสริมความงามเป็นการเอาชนะค�าวิจารณ์

จากผู้อื่น
2.66 1.00 ไม่เห็นด้วย

รวมทัศนคติด้านความงาม 3.62 0.84 ไม่แน่ใจ
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จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติด้านความงามทั้ง 15 ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก 

โดยเรียงจากคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจากมากไปน้อย ได้แก่ การเสริมความงามถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 รองลงมาคือ การเสริมความงามก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.25  และล�าดับที่ 3 การเสริมความงามเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อบุคคลบางอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

จากการวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา พบว่า เหตุผลที่ท�าให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม  ส่วนใหญ่เพื่อรักษา

ปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ คิดเป็นร้อยละ 51.5 ผลิตภัณฑ์จากคลินิกเสริมความงามเป็นผลิตภัณฑ์สิว มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 ลักษณะนิสัยในการดูแลรักษาผิวพรรณของตนเองเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

48.0 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์วิธีการวิเคราะห์การถดถอย ( Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน

เพื่อทดสอบว่าทัศนคติด้านความงามส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยตัวแปรต้นคือ ทัศนคติด้านความงาม และตัวแปรตามคือพฤติกรรม

เข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางที่2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Analysis) ของทัศนคติด้านความงามที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทัศนคติด้านความงาม
จำานวนครั้งในการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

B  Std. Error    Beta  t       Sig.

(ค่าคงที่)     4.444 .769   5.781 .000

ทัศนคติด้านความงาม (X)  -.233 .209 -.074 -1.116 .266

Sig = 0.05

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาน�้าหนักของผลกระทบของทัศนคติด้านความงามที่มีต่อผลพฤติกรรม

การเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าทัศนคติด้าน

ความงาม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย เนื่องจากมีนัยส�าคัญ

มากกว่าระดับ 0.05 เขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้ Y = 4.444- 0.233X  โดยที่ Y คือ 

พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  X
 
คือ ทัศนคติ

ด้านความงาม

การอภิปรายผล

ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติด้านความงามที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริม  ความ

งามของเพศชาย ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายได้ ดังนี้

1. ทัศนคติด้านความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากแบบสอบถาม 15 ด้าน มี

ทัศนคติด้านความงามเฉลี่ยรวม 3.62 โดยเรียงจากคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจากมากไปน้อย ได้แก่ การ

เสริมความงามถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 รองลงมาคือ การเสริมความงามก่อให้
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เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และล�าดับที่ 3 การเสริมความงามเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ต่อบุคคลบางอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14

2. พฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า 

เหตุผลที่ท�าให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามส่วนใหญ่เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ มี

การใช้ผลิตภัณฑ์สิวเป็นส่วนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญรัก หมื่นอภัย และวรัท วินิจ (2558) ที่

กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักในการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ได้แก่ เพื่อ

รักษาปัญหาผิวพรรณที่เป็นอยู่ ตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง ใช้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเย็น 

3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย โดยใช้ Regression Analysis วิเคราะห์ทัศนคติด้านความงาม

(ตัวแปรต้น)และพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย(ตัวแปรตาม)  พบว่า 

ทัศนคติด้านความงามไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

บทสรุป

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านความงามที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

คลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างเพศชายจ�านวน 200 ตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามส่วนใหญ่อายุ 

20-24 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา   มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต�่ากว่า 10,000 บาท 

กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติด้านความงามที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการคลินิกเสริมความงาม โดยทัศนคติด้านความงามที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย 

ได้แก่ การเสริมความงามถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล การเสริมความงามก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

การเสริมความงามเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อบุคคลบางอาชีพและการที่เพศชายให้ความส�าคัญกับการดูแลผิว

พรรณและความงามของตนเองเป็นเรื่องที่ดี

ด้านข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อรักษาปัญหา

เกี่ยวกับผิวพรรณ พร้อมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิว มีลักษณะนิสัยในการดูแลรักษาผิวพรรณของตนเอง

เป็นบางครั้ง ซึ่งช่องทางที่ท�าให้รู้จักคลินิกเสริมความงามส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนใกล้ตัวแนะน�า มีการให้

ความสนใจการแจกคูปองส่วนลด/ทดลองใช้ฟรีมากที่สุด    โดยตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้

บริการมากที่สุด เลือกวันที่เข้าใช้บริการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ / วันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 17.00 – 

20.00 น. จ�านวนครั้งในการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามส่วนใหญ่ 1 ครั้งต่อเดือน ในแต่ละครั้งใช้

เวลา 1 – 2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งส่วนใหญ่ 1,001 – 2,000 บาท เลือกใช้บริการสถานที่ตั้งคลินิกเสริม

ความงามที่ตั้งอยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้าและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการเลือกเข้าใช้บริการ

คลินิกเดิมเป็นประจ�า

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านความงามไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชายในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05
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ข้อเสนอแนะ

หลังจากที่ได้ด�าเนินการวิจัยผู้วิจัยจึงเสนอเเนะวิธีการด�าเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 

1.ควรมีการท�าการวิจัยทัศนคติด้านความงามที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการคลินิกเสริม    

ความงาม โดยมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายจากเดิมเป็นประชากรเพศชายเป็นทั้งจังหวัดสงขลา 

2. ควรเพิ่มการวิจัยตัวเเปรอื่น เช่น การรับรู้ เเละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสามารถน�า

ข้อมูลเพิ่มเติมมาวางแผนเเละพัฒนากลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามของเพศชาย

3. ควรมีการศึกษาทางเลือกในการการเข้าใช้บริการคลินิกเสริมความงามและการดูแลผิวพรรณ

ด้วยตนเอง ได้แก่ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ค�าแนะน�าจากคนรอบข้าง เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์

ในการวางแผนทางธุรกิจ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบน    
เฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

The Factors of Marketing Mix Influencing the Customer’s Purchase         
Intention of Clothing Sold on Facebook Live in Hatyai District, 

Songkhla Province

กุลภัสสร์ เส็มหมัด1 รุสนัน ตามาโระ1 ฐิติรัตน์ ประสมพงค์1 ฮานันท์  เจะยอ1  

 นริศรา หมะจิ1 พิชญา จันทรัตน์1  ไฮฟะ สแตปูเตะ1 ธีรศักดิ์ จินดาบถ2

Kullapat Semmad1 Rusnan Tamaroh1 Titirat Prasompong1 Hanan Cheyor1                   

Narisra Mahji1 Pichaya Jantharat1 Haifah Sateaputeh1 Teerasak Jindabot2

บทคัดย่อ   
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการจ�าหน่ายเสื้อผ่าน

การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบน 
เฟซบุ๊ก (Facebook Live) และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
เสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ไม่เคย
ซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ในอ�าเภอหาดใหญ่ จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 200 คน โดยสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear  Regression) ใน
การทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง อายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่�ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้า
ผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05  

คำาสำาคัญ :   ส่วนประสมทางการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก

Abstract  

This study aims to study the Marketing mix of clothing sold on Facebook Live, to 

study customer’s purchase intention of clothing sold on Facebook Live and to analyze the 

factors of Marketing mix influencing the customer’s purchase intention of clothing sold on 

Facebook Live in Hatyai District, Songkhla Province. The data was collected using an online 

questionnaire distributed to a sample of 200 Hatyai people who customer have never 

purchased for clothing sold on Facebook Live. The descriptive statistics used to analyze 
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features of the data included frequency, percentage, standard deviation and mean, and 

the inferential statistics used for the hypothesis testing included the Multiple Linear Re-

gression with the statistical significance level of 0.05. The results revealed that the major-

ity of the sample was females whose ages ranged from 20 to 29, whose education level 

was a bachelor’s degree, whose job was a student and whose average monthly income 

was lower than or equal to 10,000 baht. The research found that, The Factors of Marketing 

Mix Influencing the Customer’s Purchase Intention of Clothing Sold on Facebook Live in 

Hatyai District, Songkhla Province. Revealed that  two for Marketing mix factors included 

promotion and place with the statistical significance level of 0.05.

Keywords: Marketing Mix, Purchase intention, Facebook Live 

บทนำา 

จากการวิจัยของ Caroline  Golum (2016) ให้ข้อมูลว่า ความนิยมสื่อสังคมออนไลน์แบบ

ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กมีจ�านวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 80% ติดตามการถ่ายทอดสด

จากแบรนด์มากกว่าการอ่านกระทู้ และต้องการให้แบรนด์น�าเสนอเนื้อหาประเภทการถ่ายทอดสดบน เฟ

ซบุ๊กที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคติดตาม และในจ�านวนผู้ใช้งาน 78% ให้ความสนใจเนื้อหาแบบถ่ายทอดสด

บนเฟซบุ๊ก ส่งผลให้ธุรกิจเสื้อผ้าน�าการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กมาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาด

ไปยังผู้บริโภค รวมถึงน�ามาใช้เป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการต่าง (สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, 

2561)

ตลาดออนไลน์ในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15-20% ต่อปี แต่ในทางกลับกัน 

รายได้ของธุรกิจผ่านช่องทางการติดต่อแบบไม่ใช้อินเตอร์เน็ต มีการเติบโตในอัตราที่ลดลงจากหลายปัจจัย 

(พรหมเมศร์  ศิริสุขวัฒนานนท์, 2560) จากสถิติซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่าอันดับ

แรกที่ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าประเภทแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า (55%) และจากการที่มีร้านค้าจ�านวนมาก 

ท�าให้เกิดปัญหาการเปรียบเทียบ เช่น เรื่องของราคา คุณภาพของสินค้า รวมถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบ

การ ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องส�าคัญเพื่อให้เกิดการซื้อซ�้าและบอกต่อ (รัฐธนิ

นท์ศักดิ์  ด�ารงรัตน์, 2560) 

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ท�าให้ผู้บริโภคพบเจอปัญหา คือ การได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ, ได้

รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ (ไทยรัฐ, 2556) และการโฆษณาเกินจริงของการขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสด

บนเฟซบุ๊ก (Facebook live) บางร้านถือว่าเป็นการเข้าข่ายโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (สารี  อ๋องสมหวัง, 2556) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติในด้านลบและเกิดความไม่พอใจในการเลือก

ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ส่งผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์ลดลง (รุ่งรวี ปะกิระถา, 2560) 

จึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือเส้ือผ้าผ่านการถ่ายทอดสด

บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบ

การธุรกิจขายเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) น�าผลการวิจัยไปใช้ในการก�าหนด

กลยุทธ์การน�าเสนอปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้ผู้บริโภคต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการจ�าหน่ายเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบน   เฟ

ซบุ๊ก (Facebook Live)

2.เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภค

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสด

บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   

ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าที่จ�าหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) สามารถ

น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน�ามาใช้เพื่อวิเคราะห์

และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ซึ่งมี 4 องค์
ประกอบ ดังต่อไปนี้ (ณัฐนนท์ โชครัศมีศิริ, 2558) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึงสินค้าหรือบริการ
ที่ธุรกิจจะน�าเสนอให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นการสร้างความพึงพอใจให้
แก่ผู้บริโภค ด้านราคา หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวเงิน และจะต้องมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย หมายถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้
บริโภคให้ทันต่อความต้องการและเกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และด้านการส่งเสริมการตลาด หมาย
ถึงกระบวนการทางด้านการสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อเป็นการจูงใจ รวมถึง
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อแก่ผู้บริโภค (ลภัสวัฒน์  ศุภผลกุลนันทร์, 2558, น. 23-26)

ความตั้งใจซื้อ 

ความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าใด ที่สามารถเข้าถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโภคคาด

หวังไว้ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินสินค้านั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา ดังนั้น

จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู่การซื้อจริง (สุนิฏฐา ภู่พงศ์พันธ์, 2555) และหมายถึง การแสดงความรู้ควม

เข้าใจในการเตรียมพร้อมของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมที่ก�าหนด (ณัชญ์ธนัน พรมมา,2556)

การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 

การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) หมายถึง โปรแกรมถ่ายทอดสดผ่านทาง 

เฟซบุ๊ก  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวีดีโอและถ่ายทอด ณ เวลานั้น และยังสามารถพูดคุยทันทีระหว่างผู้ถ่ายทอด

สดและผู้ชม รวมไปถึงสามารถแสดงความคิดเห็นของผู้ชม ณ เวลานั้น (จิดาภา ทัดหอม, 2558)
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วิธีดำาเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากไม่ทราบจ�านวน

ประชากรที่แท้จริง จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างตาม

วัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยจะด�าเนินการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้บริโภคที่ไม่

เคยซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จ�านวน 200 คน โดยแบบสอบถามมีการท�าแบบทดสอบ (Pre-test) จากกลุ่มประชากรที่

มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คนเพื่อใช้ทดสอบความเที่ยงตรง(Validity)และความน่า

เชื่อถือ(Reliability)โดยวิธีการค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Co-

efficient: α coefficient) โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.589 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 

3 ส่วน คือ ข้อมูลประชากรศาสตร์, ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อเสื้อผ้าผ่านการ

ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) และระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการ

ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการใช้สถิติเชิง

พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล (Descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regres-

sion) ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้ังใจซ้ือเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสด

บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสรุปผลวิจัยได้ดังนี้

ข้อมูลประชากรศาสตร์

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 

72.5 ระดับการศึกษาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81 โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น   ร้อย
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ละ 74 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.5

ระดับความสำาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟ

ซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญ x̄ = 4.00 สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้ เสื้อผ้ามีพร้อมส่งทันที x̄ = 4.05 เสื้อผ้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้อ คุณภาพของ

เสื้อผ้า และเสื้อผ้าตรงกับความต้องการ x̄ = 3.99

ด้านราคา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญ x̄ = 4.03 สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อยได้ดังนี้ วิธีการช�าระเงินมีหลายช่องทางให้เลือกจ่าย x̄ = 4.16 ความปลอดภัยในการช�าระเงิน  

x̄ = 4.10 ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ x̄ = 4.04 ค่าจัดส่งมีความเหมาะสม x̄ = 3.98 และ

ราคาถูกกว่าแหล่งจ�าหน่ายอื่นทั่วไป x̄ = 3.89

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญ x̄ = 4.08 สามารถเรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความสะดวกในการสั่งซื้อ x̄ = 4.18 ผู้ขายตอบรับการสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว x̄ 
= 4.09 ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย x̄ = 4.07 ความสะดวกในการเข้าถึงร้านค้า x̄ = 4.04 และรูปแบบการน�า

เสนอมีความน่าสนใจ x̄ = 4.02

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญ x̄ = 3.91 สามารถเรียงล�าดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาเสื้อผ้า x̄ = 4.07 มีการ

แสดงรายละเอียดของเสื้อผ้าขณะถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก x̄ = 4.00 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการโฆษณา, 

มีการประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งให้ทราบก่อนการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก x̄ = 3.88 และการดึงดูดความ

สนใจของการจัดวางเสื้อผ้าที่ฉากหลัง x̄ = 3.73

ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook 

Live) ของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้านความตั้งใจซื้อ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย x̄ = 3.55 สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้ ท่านตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3.77 

ท่านตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดบนเฟซบุ๊กเพื่อประหยัดเวลาในการเดินเลือกซื้อ 3.70 ท่านตั้งใจซื้อ

เสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กเพราะผู้ขายมีเทคนิคการน�าเสนอเสื้อผ้าที่ชัดเจน 3.57 ท่านมีความ

ตั้งใจจะกลับไปซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กอีกในอนาคต 3.44 เมื่อท่านตั้งใจที่จะซื้อเสื้อผ้า

ท่านนึกถึงการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กเป็นอันดับแรก 3.43 และท่านมีความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอด

สดบนเฟซบุ๊กอย่างแน่นอน 3.41

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบเฟซบุ๊ก 

(Facebook Live) ของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้ังใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอด

บน เฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อทดสอบสมมติฐานโดย

ก�าหนดตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และตัวแปรตามคือ ความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน

การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ซึ่งสามารถอธิบายความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสด

บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ได้ร้อยละ 4.6 แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของ

ผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Face-

book Live)
      B  Std. Error  Beta     T      Sig.

ค่าคงที่ 3.740 0.217 17.235 .000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X

1
) -0.009 0.080 -0.013 -0.108 0.914

ด้านราคา (X
2
) -0.021 0.074 -0.033 -0.282 0.778

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X
3
) 0.203 0.085 0.314 2.387 0.018

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X
4
) -0.230 0.082 -0.320 -2.809 0.005

R = 0.214      R Square = 0.046
Adjusted R Square = 0.026      Standard Error of the Estimate = 0.50162

หมายเหตุ: *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้ Y= 3.740+0.203X
3
+ (-0.230X

4
)  โดยที่ 

Y คือ ความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภค, X
3 
คือ ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ X
4 
คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งมี 2 ปัจจัย ได้แก่ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด(Sig = 0.005) และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย(Sig = 0.018) มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการ

ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.05

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook 

Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อเสื้อผ้า

ผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ที่มากที่สุด คือ ท่านตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสด

บนเฟซบุ๊ก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3.77 รองลงมา คือ ท่านตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟ

ซบุ๊ก เพื่อประหยัดเวลาในการเดินเลือกซื้อเสื้อผ้า 3.7 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินีย์  หิ่งห้อย 

(2559) ได้ศึกษา การยอมรับเทคโนโลยี Facebook Live และความน่าเชื่อถือของเจ้าของ Page ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าบน Facebook พบว่า การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของลูกค้าบน Facebook การใช้

บริการ Facebook Live ช่วยให้ประหยัดเวลา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน

การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 

ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่วนอีก 2 ปัจจัยที่เหลือไม่ส่งผลต่อความ

ตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภูริ

พัฒน์  สดใส (2558) ได้ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสวนน�้าขนาด
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ใหญ่ในประเทศไทย พบว่า มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยผล

การวิจัยสะท้อนว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อตัวแปรตามมากที่สุด ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05 

บทสรุป 

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการ

จ�าหน่ายเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการ

ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา           และเพื่อ

วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ไม่เคย

ซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) จ�านวน 200 คน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ใช้แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์สถิติอนุมาน โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการ

วิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/

นักศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ระดับความส�าคัญด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดต่อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) พบว่าระดับความส�าคัญ

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถเรียงระดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย x̄ = 4.08 ด้านราคา x̄ = 4.03 ด้านผลิตภัณฑ์ x̄ = 4.01 และด้านการส่งเสริมการตลาด 

x̄ = 3.91 อีกทั้งระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook 

Live) พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย x̄ = 3.55 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (0.005) และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

(0.018) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook Live) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของ  
ผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Marketing Mix Factors Affecting Intention consumer To Buy Product 
Of Baankokai Bakery In Hat Yai District, Songkhla Province
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือเก็บรวบรวมข้อมูล ท�าการทดสอบความตรงของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือด้วยวิธี ครอนบาร์คกับกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 30 คน ได้ระดับความเชื่อมั่น 0.916 และได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่สมบูรณ์จากผู้

บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านขนมบ้านโกไข่ ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 ตัวอย่าง 

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ท�าการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพ

โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้านมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนม

บ้านโกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเรียงตามค่าน�้าหนัก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

กายภาพและการน�าเสนอ และด้านราคา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด , ความตั้งใจซื้อ , ร้านขนมบ้านโกไข่

ABSTRACT

The purpose of research is to study marketing mix factors which affected to inten-

tion of purchase of Bann Kokai dessert house of the consumers, in Hat Yai District, Song-

khla Province. A questionnaire was used to collect data in term of query from the 200 

samples who ever bought Bann Kokai product. Descriptive Statistics included with fre-

quency, percentage, mean, standard deviation was used to analyze the data. The results 
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from the study found that most of consumers that bought Bann Kokai product were 

women in the age between 21-30 years, single, undergraduate education with occupation 

of student and average monthly income 10,000 baht per month.

Inferential Statistics that use to test the hypothesis using is Multiple Regression 

Analysis. From the result found 3 marketing mix factor that affected to intention of pur-

chase of Bann Kokai dessert house of the consumers, in Hat Yai District, Songkhla Province, 

according to weight of scores as products, physical and presentation and prices on the 

statistic significant 0.05.

Keywords: Marketing Mix, Intention to buy, Baan kokai’s Product

บทนำา / Introduction

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนมีค่านิยมการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มี

ความเร่งรีบผู้บริโภคต้องการความสะดวก และรวดเร็วเบเกอรี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนการ

บริโภคอาหารมื้อหลักได้ เนื่องจากรับประทานได้สะดวกในช่วงเวลาที่เร่งรีบ หรือ สถานที่ที่จ�ากัด  ท�าให้

เกิดอัตราการขยายตัวของตลาดเบเกอรี่ โดยตลาดธุรกิจตลาดเบเกอรี่ของไทยมีมูลค่าประมาณ 22.3 พัน

ล้านบาท เติบโต 7% (ประเวศวุฒิ, 2559)  ส่งผลให้ธุรกิจเบเกอรี่มีการแข่งขันสูง ทั้งด้านการจัดรายการส่ง

เสริมการตลาด การบริการ และ การประชาสัมพันธ์ที่สูงขึ้น ท�าให้กลยุทธ์ธุรกิจเบเกอรี่ต้องมีความเหมาะ

สมและคุ้มค่า เพราะการลงทุนในกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อาจท�าให้เสียเปรียบในการ

แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น

ธุรกิจร้านขนมบ้านโกไข่ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจเบเกอรี่ธุรกิจร้านขนมบ้านโกไข่ เป็นหนึ่งในธุรกิจเบเก

อรี่ ต้นก�าเนิดอยู่ที่เมืองทับเที่ยง จังหวัดตรัง  จ�านวนสาขาทั้งหมด 19  สาขา โดยในจังหวัดสงขลา จ�านวน 

11 สาขา พัทลุง จ�านวน 1 สาขา นครศรีธรรมราช จ�านว 4 สาขา และกรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 สาขา 

(ขนมบ้านโกไข่ , 2561)  ถึงแม้มีการขยายตัวของธุรกิจ แต่ตลาดของธุรกิจเบเกอรี่มีการขยายตัวตลอดเวลา

และมีการแข่งขันที่รุนแรง  เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการสินค้าหลาก

หลายใส่ใจคุณภาพของสินค้า ท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ต้องมีการผลิตสินค้าให้มีความโดดเด่นและ

รักษาคุณภาพของสินค้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องเข้ากับพฤติกรรมของผู้

บริโภคอยู่ตลอดเวลา (กนิษฐ์กานต์ พรหมราษฎร์, 2556) แต่ผลกระทบจากสภาพการแข่งขันดังกล่าว จึง

ต้องก�าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริโภคและให้กลับมาใช้บริการอีกคร้ังเพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ท�าการส�ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคน

กรุงเทพมหานคร จ�านวนวนกลุ่มตัวอย่าง 500 ราย ที่มีอายุระหว่าง 15 - 55 ปีขึ้นไป จากผลการวิจัยปัจจัย

หลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภค พิจารณาจากคุณภาพสินค้า(ร้อยละ 81.3) ราคาสินค้า 

(ร้อยละ 61.3)              ชนิดสินค้า (ร้อยละ 49.3) และยี่ห้อ/ตราสินค้า (ร้อยละ 30.7) ตามล�าดับ (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย,2556)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดการบริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าถือเป็น

ปัจจัยที่ส�าคัญในการตั้งใจซื้อเบเกอรี่ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจ

ซื้อขนมบ้านโกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อน�าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์
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ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจร้านขนมบ้านโกไข่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย / Objectives

1. เพื่อศึกษาความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของขนมบ้านโกไข่ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้าน

โกไข่ของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย / Significance of the Study

ทราบถึงระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์

ร้านขนมบ้านโกไข่ ร้านขนมบ้านโกไข่สามารถน�าผลที่ได้ไปวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค และเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 

ทบทวนวรรณกรรม / Literature Review

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการ

ด�าเนินการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง

ความพึงพอใจความต้องการของผู้บริโภค (Kotler&Keller,2012) เดิมส่วนประสมการทางตลาด มี

เพียงแค่ 4ตัวแปรเท่านั้น (4P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมาเพื่อให้เข้าใจการท�าตลาดด้านบริการจึงเพิ่มเติม

อีก3ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส�าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558)

ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การตั้งใจที่จะซื้อสินค้าใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโภค

คาดหวังไว้ ซึ่งจะเกิดหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินตราสินค้านั้นแล้วซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ

ตาม รวมถึงพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้�าในตราสินค้าเดิมในอนาคต หรือเป็นช่วงที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะ

เลือกทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สุดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความตั้งใจซื้อเป็นเพียงโอกาสที่เกิดจาก

การซื้อจริงเท่านั้น โดยการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจไม่ได้ซื้อตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการซื้อ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าให้ตรงตามความต้องการที่เกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้นความตั้งใจซื้อเป็นสิ่ง

ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การซื้อจริงโดยการพิจารณาข้อดีของตราสินค้า คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมดของ

สินค้า เพื่อเปรียบเทียบกัน และสรุปเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น และสามารถ

กล่าวได้ว่าความตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความภักดีของลูกค้า (สุนิฎฐา  ภู่พงศ์พันธ์ , 2555) 

ร้านขนมบ้านโกไข่  มีสูตรท�าขนมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน โดยมีคุณอาชื่อว่า “โกไข่” อาศัยอยู่

ใน อ�าเภอทับเที่ยง จังหวัดตรัง (ขนมบ้านโกไข่, 2561) ท่านท�าพัฟสังขยาจ�าหน่ายเพียงเมนูเดียว คุณพร

ศักดิ์ ตั้งค�า จึงรับพัฟสังขยาจากคุณอาโกไข่มาจ�าหน่ายที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะมองว่าเป็น

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายของผู้บริโภค (ดวงกมล , 2558) สินค้าของร้านขนมบ้านโกไข่ 

ได้แก่ ขนม อาหาร เครื่องดื่ม (ขนมบ้านโกไข่, 2561) ธุรกิจร้านขนมบ้านโกไข่ ในอนาคตจะมีแผนการตลาด
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ส่งออกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศจีนที่นิยมทานขนม เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย (ดวง

กมล , 2558)

วิธีดำาเนินการวิจัย / Research Methodology 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ คือ ตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคขนมบ้านโกไข่ ที่อยู่ในพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท�าการทดสอบความตรงของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือด้วยวิธีครอนบาร์คกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน 

ได้ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.916  ผู้ตอบแบบสอบถามจะกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อความตั้งใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ โดยใช้ Rating Scale เพื่อ

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความคิดเห็น

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบ

สมมติฐานโดยวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

สรุปผลการวิจัย / Results

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 200 ตัวอย่าง พบว่าเป็นผู้ชายร้อยละ 29.1 ผู้หญิง

ร้อยละ 71.9 โดยมีอายุเฉลี่ย 21-30 ปี มีสถานะโสดซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักศึกษา และก�าลังศึกษา

อยู่ระดับปริญญาตรีร้อยละ 73.5 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากวา 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.6

ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมการทางตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ ได้รับผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางตลาด (7P’s) ที่มีผล

ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ความหมาย

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน
ด้านกายภาพและการน�าเสนอ
ด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ

4.13
3.87
3.74
3.36
4.01
4.10
4.17

.46

.69

.73

.73

.66

.55

.56

ส�าคัญมากที่สุด
ส�าคัญมาก
ส�าคัญมาก
ส�าคัญมาก
ส�าคัญมากที่สุด
ส�าคัญมากที่สุด
ส�าคัญมากที่สุด

รวม 3.91        .47 ส�าคัญมาก
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จากตารางที่ 1 พบว่าโดยเฉลี่ยผู้บริโภคให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดับปานกลางด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.91 จากคะแนนเต็ม 5.00 ตามมาตรวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยมีระดับความส�าคัญในแต่ละด้านเฉลี่ย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (4.13) ด้านราคา (3.87)  ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย (3.74) ด้านการส่งเสริมการตลาด (3.36) ด้านบุคลากรหรือพนักงาน(4.01) ด้าน

กายภาพและการน�าเสนอ (4.10) และด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ (4.17)  

ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ได้รับผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่
ความตั้งใจซื้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความหมาย

1. ท่านซื้อสินค้าร้านขนม

บ้านโกไข่โดยดูจากความ

เหมาะสมของราคาสินค้า

4.21 .63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. ท่านซื้อสินค้าร้านขนม

บ้านโกไข่โดยดูจากความ

สดใหม่ของสินค้า

4.50 .57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. ท่านซื้อสินค้าร้าน

ขนมบ้านดกไข่โดยดูจาก

รสชาติของสินค้า

4.50 .60 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. ท่านซื้อสินร้านขนม

บ้านโกไข่ โดยดูจากบรรจุ

ภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน

4.26 .66 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5.เมื่อท่านตั้งใจไปซื้อ

สินค้าที่ร้านขนมบ้านโกไข่ 

และพบว่าสินค้าหมด จะ

รอเพื่อกลับมาซื้อที่ร้าน

ขนมบ้านโกไข่อีก

3.40 1.00 เห็นด้วย

รวม 4.17 .43 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตารางที่ 2 พบว่าโดยเฉลี่ยผู้บริโภคให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับ

เห็นด้วยโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 จากคะแนนเต็ม 5.00 ตามมาตรวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยมีระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านเฉลี่ย ดังนี้ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดูจาก

ความเหมาะสมของราคาสินค้า (4.21)  ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดูจากความสดใหม่ของ
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สินค้า (4.50)  ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดูจากรสชาติของสินค้า (4.46)  ผู้บริโภคจะซื้อ

สินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดูจากบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน (4.26)  และเมื่อผู้บริโภคไปซื้อสินค้าที่ร้าน

ขนมบ้านโกไข่และพบว่าสินค้าหมด ผู้บริโภคจะกลับมาซื้อที่ร้านขนมบ้านโกไข่อีกครั้ง (3.40)

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ Multiple Regression Analysis เพื่อตรวจสอบปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA ) ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( n = 

200 )

       Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 14.127 7 2.018 16.442 .000b

Residual 27.249 222 .123

Total 41.375 229

Sig = 0.05

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis ) ถึงปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ อำาเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

ปัจจัย
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่

      B  Std. Error  Beta     t Sig.

ค่าคงที่ 1.884 .223 8.459 .000
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ(X

1
) .256 .069 .279 3.698 .000

ด้านราคา(X
2
) .092 .046 .148 2.000 .047

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย(X
3
) -.048 .042 -.083 -1.160 .247

ด้านการส่งเสริมการตลาด(X
4
) .046 .040 .079 1.131 .259

ด้านบุคลากรหรือพนักงาน(X
5
) .017 .054 .026 .313 .755

ด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ(X
6
) .039 .064 .051 .613 .541

ด้านกายภาพและการน�าเสนอ(X
7
) .159 .060 .210 2.667 .008

Sig = 0.05
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จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาค่าน�้าหนักคะแนนของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า มีปัจจัย 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

กายภาพและการน�าเสนอ และด้านราคา   ที่สามารถอธิบายความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ได้

ร้อยละ 34.1 (R2=0.34 ) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.584 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนเป็นตามสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้    Y=1.884+0.256X
1
+0.092X

2
+

0.159X
7
  โดยที่ Y คือ ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของผู้บริโภค , X

1
 คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

หรือบริการ , X
2 
คือ ปัจจัยด้านราคา และ X

7 
คือ ปัจจัยด้านกายภาพและการน�าเสนอ

อภิปรายผล / Discussion

ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความส�าคัญต่อ

ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณา

แต่ละด้านเป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสะอาดของ

เบเกอรี่ (4.42) รองลงมา ด้านกายภาพและการน�าเสนอ คือ ภาพลักษณ์ของร้านดูดีและความสะอาดของ

ร้าน (4.29) ด้านกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ คือ ความถูกต้องแม่นย�าในการคิดราคา (4.27) ด้าน

บุคลากรหรือพนักงาน คือ พนักงานแต่งกายเรียบร้อยและพูดจาไพเราะ (4.06) ด้านราคา คือ ราคาเหมาะ

สมกับคุณภาพ (3.97) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย คือ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน (3.87) และด้านส่งเสริมทางการ

ตลาด คือ ลดราคาพิเศษในโอกาสต่าง ๆ (3.43) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ์ , 

ธ�ารง เมษโหรา , ปัญญา หมั่นเก็บ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki พบว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์และรส

ชาติเบเกอรี่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่น ท�าเลที่ตั้งของร้านจ�าหน่ายสะดวกกับการเข้าถึง การ

บริการลูกค้ามีความรวดเร็ว และพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ 

 ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สรุปว่า ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าโดยเฉลี่ยผู้บริโภคให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อ

ความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับเห็นด้วยโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีระดับความคิดเห็น

ในแต่ละด้านเฉลี่ย ดังนี้ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดูจากความเหมาะสมของราคาสินค้า 

(4.21) ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดูจากความสดใหม่ของสินค้า (4.50) ผู้บริโภคจะซื้อ

สินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดูจากรสชาติของสินค้า (4.46) ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าร้านขนมบ้านโกไข่ โดยดู

จากบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน (4.26) และเมื่อผู้บริโภคไปซื้อสินค้าที่ร้านขนมบ้านโกไข่และพบว่าสินค้าหมด 

ผู้บริโภคจะกลับมาซื้อที่ร้านขนมบ้านโกไข่อีกครั้ง (3.40) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชลธิชา คง

สุวรรณ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมเบเกอรี่ร้านเอพริล เบเกอรี่ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายและราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด

ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สรุปว่า การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยที่

มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพและการน�าเสนอ 
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และด้านราคา อีก 4 ปัจจัยที่เหลือไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

กฤษณา ศรีอ่อน , อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย (2560)  ได้ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อเบเกอรี่ของลูกค้า พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจประกอบไปด้วย การส่งเสริมการขาย 

โฆษณา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ซึ่งมีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อ

ของผู้บริโภค

บทสรุป / Conclusions

 ร้านขนมบ้านโกไข่ เป็นหนึ่งในธุรกิจเบเกอรี่ ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้งขนม เครื่อง

ดื่ม อาหารและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันสูง 

ท�าให้กลยุทธ์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจต้องตอบสนองกับความต้องการผู้บริโภคสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ในการบริโภคและให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งและเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจร้าน

ขนมบ้านโกไข่   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจึงมีความส�าคัญต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้าน

โกไข่ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า ผู้บริโภคให้

ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพและกระบวนการ และด้านราคา มีผลต่อความตั้งใจซื้อ

ของผู้บริโภค เพื่อน�าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 

และเป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจร้านขนมบ้านโกไข่

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปประยุกต์ใช้ 

การวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการร้านขนมบ้านโกไข่ โดยน�าผลที่ได้จากงาน

วิจัยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านขนมบ้านโกไข่              ในด้านที่

ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ ได้แก่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสะอาดของเบเกอรี่ ควรเก็บวัตถุดิบแยกเป็นสัดส่วน เช่น ห้อง

เก็บแป้ง ไขมัน เนย ไข่และอื่นๆ เพื่อไม่ให้สินค้าที่ผลิตได้มีกลิ่นแตกต่างออกไป และควรให้ความส�าคัญกับ

การท�าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

2. ด้านกายภาพและการน�าเสนอ คือ ภาพลักษณ์ของร้านดูดีและความสะอาดของร้าน โดย

ภายในร้านควรมีการรักษาความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ มีการจัดแสงสว่างที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถ

มองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน และมีการจัดวางสินค้าอย่างเหมาะสมเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ

3. ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ต้องมีการตั้งราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะ

สมกับคุณภาพและราคาสินค้าควรมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคทุกระดับสามารถเข้าถึง 

หรือควรตรวจสอบราคาสินค้ากับคู่แข่งขันอื่นอยู่เสมอ
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ

เครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้บริโภค อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามทางออนไลน์

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่ไม่เคยซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน คือ

สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดและระดับความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.31 

4.28 4.33 4.33 และ 3.87 ตามล�าดับ และจากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ไม่มีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความตั้งใจซื้อเครื่อง

ส�าอางทางออนไลน์ได้ร้อยละ 6.3 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

คำาสำาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจซื้อ เครื่องส�าอางออนไลน์ 

ABSTRACT

The purpose of this study is to study the marketing mix factors that affected to 

consumers purchase intention to buy online cosmetic in Hatyai District, Songkhla Province. 

The study used online questionnaire method for data collection. Group of sampling is 200 

people who tendency to buy online cosmetics In Hat Yai, by convenience sampling. Sta-

tistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation. 
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Statistical inference and hypothesis testing is multiple regression equation at significance 

level of 0.05 showed the importance of the marketing mix including product, price, distri-

bution channels, promotion and levels of intention to buy online cosmetics average are 

4.31, 4.28, 4.33, 4.33 and 3.87 respectively. Hypothesis testing of the influence of market-

ing mix on consumers purchase intention to buy online cosmetic in Hatyai district, Song-

khla province showed that marketing mix (including product, price, place and promotion) 

doesn’t influence with consumers purchase intention to buy online cosmetic in Hatyai 

district, Songkhla province. 
Keyword: Marketing Mix, Purchase intention to buy, Online cosmetic

บทนำา

ตลาดความงามเป็นตลาดหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันไม่เพียง

แต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความส�าคัญกับการดูแลตัวเอง แม้แต่เพศชายยังหันมาให้ความส�าคัญกับเรื่องความ

งามมากขึ้นเพราะความงามเป็นส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง

(ธนาคารกรุงไทย,  2558) โดย L’Oréal (2560) พบว่าภาพรวมของตลาดเครื่องส�าอางในประเทศไทย ปี 

2560 มีอัตราการเติบโต 2-3% มีมูลค่ารวม 210,000 ล้านบาท โดยแบ่งกลุ่มสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มผิว

หน้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มริมฝีปาก ผลิตภัณฑ์กลุ่มดวงตา และผลิตภัณฑ์กลุ่มเล็บ ซึ่งตลาดเครื่องส�าอางใน

ปัจจุบันมีความหลากหลายและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเช่นกัน ทั้งเครื่องส�าอางจากประเทศเกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกาและยุโรป (ธนาคารกรุงไทย,  2558)  เช่น Mistene, Garnier, L’oreal และ Ori-

ental Princess (บริษัทกันตาร์ เวิร์ลดพาแนล, 2561) เป็นต้น

ปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่มีทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการท่ีเปล่ียนไป โดยผล

ส�ารวจจาก Paypal (2560)  พบว่าในปี 2559 ประเทศไทยมีจ�านวนผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์

มากขึ้น รองจากเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องประดับ โดยช่องทางออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

เช่น Shopee, lazada, konvy เป็นต้น และเนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าจ�าหน่ายเครื่องส�าอางทางออนไลน์

เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเครื่องส�าอางทางออนไลน์มี

การแข่งขันสูงขึ้น ร้านค้าเครื่องส�าอางทางออนไลน์จึงน�ากลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ใน

การดึงดูดให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์มากขึ้น

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจ

ซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยให้เข้าใจและตอบ

สนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้

บริโภค อ�าเภอหาดใหญ่
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2. ผู้ประกอบการสามารถน�างานวิจัยฉบับนี้ใช้เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและพัฒนาการ

ตลาดออนไลน์ในสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

ส่วนประสมทางการตลาด
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์

ประกอบในการด�าเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า บริการ จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า 
(Value) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค 2. การก�าหนดราคา (Price) หมายถึง จ�านวนเงิน
ที่จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการในรูปแบบของตัวเงิน 3. ช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย (Place/Distribution) หมายถึง ช่องทางในการกระจายสินค้าและบริการ 4. การส่ง
เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
ผ่านการท�าการสื่อสาร เช่น โฆษณา 

การทำาการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การท�าการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นการ

ด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

มือถือ มาเป็นตัวกลางในการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภค (ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์, 2553)  

ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์   

ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) คือแผนการที่วางไว้ว่าจะพยายามซื้อสินค้า/บริการให้ได้ 

เป็นการที่สนองตอบต่อการโฆษณา ซึ่งอาจเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้ ความตั้งใจซื้อจะชี้ให้เห็นระดับ

ความตั้งใจที่จะซื้อ ซึ่งนักการตลาดสามารถใช้คาดคะเนว่า ผลิตภัณฑ์/บริการจะถูกซื้อไปมากน้อยเพียงใด 

ตัวชี้วัดความตั้งใจซื้อจะแสดงระดับที่ลดหลั่น เพื่อแสดงถึงระดับความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจซื้ออาจวัดได้ด้วย

ความเต็มใจที่จะซื้อ (willingness) เจตนาที่จะซื้อ (intention) แนะน�าให้ผู้อื่นพากันซื้อตาม (recommen-

dation) ค้นหาข่าวสาร (seek) ทดลองใช้ (try) (มนตรี พิริยะกุล, 2560)

ความตั้งใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

ความตั้งใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ หมายถึง ความตั้งใจของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องส�าอางผ่าน

ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสในระยะเวลาหรือสถานการณ์ที่ต้องการโดยเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับ

จิตใจ และ เป็นการวางแผนของผู้บริโภคที่จะซื้อเครื่องส�าอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท

หรือ ผู้ประกอบการขายเครื่องส�าอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และความ
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ตั้งใจซื้อนั้นนเกิดขึ้นมาจากทัศนคติและความมั่นใจในผู้ประกอบการ การโดยอาจจะซื้อเร็วๆ นี้หรือใน

อนาคต (ศศินาฏ ปานทอง, 2557)

แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องสำาอาง

Chem Around (2558) กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558 เครื่องส�าอาง

หมายถึง “เครื่องส�าอาง” มีความหมายดังนี้ วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้ทา ถู นวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ความสะอาด ความสวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ ส�าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่อง

ประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย เดิมพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2535 

แบ่งประเภทของเครื่องส�าอางเป็น 3 ประเภท คือ 1.  เครื่องส�าอางควบคุมพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ย้อมผม

ถาวร ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ น�้ายาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ ผลิตภัณฑ์ดัดผม ยืดผม ฟอกสีผม ก�าจัดขน 2.  

เครื่องส�าอางควบคุม ได้แก่ เครื่องส�าอางที่ผสมสารป้องกันแสงแดด ผ้าอนามัย ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแคที่มีสาร

ซิงก์ไพริไทออน หรือ ไพรอกโทน โอลามีน แป้งฝุ่นโรยตัว 3.  เครื่องส�าอางทั่วไป ได้แก่ แชมพู ครีมนวดผม 

สเปรย์ เจลแต่งผม

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษางานวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard devia-

tion) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยด�าเนินการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้บริโภคที่มีแนว

โน้มจะซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

ซึ่งแบบสอบถามมีการท�าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อใช้ทดสอบความเที่ยงตรง(Validity) และความน่าเชื่อถือ(Reliability) 

โดยวิธีการค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient:α coeffi-

cient) โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.892 และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferen-

tial statistics) ใช้สถิติสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) 

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

จากผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา สามารถแบ่งออกเป็นเป็นเพศหญิงร้อยละ 80.5 และเพศชายร้อยละ 19.5  โดยส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 66 โดยระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 93.5 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 67.5 โดยมีเงินเดือนเฉลี่ยต�่ากว่า 10,000 บาท

ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.5
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ระดับความสำาคัญของส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องสำาอางทางออนไลน์

ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องส�าอางทางออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก (= 4.32) และเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยสามารถเรียงล�าดับ

จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอยู่ในระดับส�าคัญมาก (= 4.33) ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดับส�าคัญมาก (= 4.33) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับส�าคัญมาก (= 4.31) 

ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับส�าคัญมาก (= 4.28)   

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือได้รับการ

รองรับจากผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด (= 4.64) และบรรจุภัณฑ์สวยงาม ทันสมัยน้อยที่สุด (x ̄= 3.96)  

2. ปัจจัยด้านราคา พบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับราคาท่ีมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ

คุณภาพมากที่สุด (x ̄= 4.41) และผลิตภัณฑ์มีระดับราคาที่มีความหลากหลายน้อยที่สุด (x ̄= 4.22)

3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการรับประกันสินค้า

ระหว่างขนส่งมากที่สุด (x ̄= 4.37) และความสะดวกสบายในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด (x ̄= 4.31)

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน (x ̄= 4.47) และมีการโฆษณาที่น่าสนใจน้อยที่สุด (x ̄= 4.18)  

ระดับความตั้งใจซื้อเครื่องสำาอางทางออนไลน์

ระดับความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้บริโภค อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า 

ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̄ = 3.87) และเมื่อพิจารณาระดับความตั้งใจซื้อรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริโภคจะค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องส�าอางทางออนไลน์ (x ̄ = 4.13)  

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ ผู้บริโภคจะแนะน�าให้ผู้อื่นซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ ( x ̄= 3.68)  

วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำาอางทางออนไลน์ของผู้

บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น มีสมมติฐานดังนี้ 

H
0:
 ปัจจัยส่วนประสมตลาดทั้ง 4 ปัจจัยไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ 

H
a:
 มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่มีผลต่อผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมตลาดทั้ง 4 ปัจจัยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อความต้ังใจซ้ือเคร่ืองส�าอางทางออนไลน์ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความตั้งใจซื้อได้ร้อยละ 

6.3 แสดงดังตารางที่ 1



196

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) ของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ตัวแปร B SE B Beta t Sig

(ค่าคงที่) 2.16 0.58 3.75* 0.00

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(X

1
)

0.27 0.18 0.16 1.56* 0.12

ปัจจัยด้านราคา (X
2
) 0.18 0.15 0.13 1.17* 0.24

ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจำาหน่าย (X

3
)

-0.14 0.18 -0.09 -0.77* 0.44

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด (X

4
)

0.09 0.18 0.06 0.48* 0.63

R = 0.25 R Square = 0.063

Adjusted R Square = 0.044      Standard Error of Estimate = 0.66858

หมายเหตุ: *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้ Y = 2.16+(0.27X
1
)+(0.18X

2
)+(-0.14X

3
)+(0.09X

4
) 

โดยที่ Y คือ ความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอาง, X
1 
คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, X

2
 คือ ปัจจัยด้านราคา, X

3  
คือ ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย, X
4 

คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์

ของผู้บริโภคอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายังมีปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา สอนจิตร (2559) ได้ศึกษา

ความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือ

บริการออนไลน์ของผู้บริโภค และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้

บริโภค มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน โดยปัจจัยด้านทัศนคติในการซื้อ

สินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงกลุ่มทุติยภูมิ 

คือ บล็อกเกอร์ และปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงกลุ่มปฐมภูมิ คือ เพื่อนสนิท อีกทั้งยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ดวงกมล ลาภกาจญนพงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือ

บริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเสี่ยงและความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้าน
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การรับรู้ถึงความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต แต่ในขณะเดียวกัน

ปัจจัยความเชื่อมั่นไว้วางใจส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต

บทสรุป

การศึกษางานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอาง

ทางออนไลน์ของผู้บริโภค อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามทางออนไลน์เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ ในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน คือสมการ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถ

แบ่งออกเป็นเป็นเพศหญิงร้อยละ 80.5 และเพศชายร้อยละ 19.5 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิด

เป็นร้อยละ 66 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 93.5 และ

เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 67.5 มีเงินเดือนเฉลี่ยต�่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.5 

ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องส�าอางทางออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก ( x ̄ = 4.32) และเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยสามารถเรียงล�าดับจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอยู่ในระดับส�าคัญมาก ( x ̄= 4.33) ปัจจัยด้านการส่ง

เสริมทางการตลาดอยู่ในระดับส�าคัญมาก ( x ̄= 4.33) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับส�าคัญมาก ( x ̄= 

4.31) ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับส�าคัญมาก ( x ̄= 4.28)   ระดับความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์

ของผู้บริโภค อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̄= 

3.87) และเมื่อพิจารณาระดับความตั้งใจซื้อรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริโภคจะค้นหา

ข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องส�าอางทางออนไลน์ ( x ̄= 4.13)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ ผู้บริโภคจะแนะน�า

ให้ผู้อื่นซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ ( x ̄= 3.68) และจากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายัง

มีปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องส�าอางทางออนไลน์ เช่น ปัจจัยด้านทัศนคติ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ เป็นต้น
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซำ้าของผู้ใช้บริการร้าน
ชาบูในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Marketing mix that influence to repeat service intention of shabu restau-
rant’s customers in Hat Yai , Songkhla
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ�้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 384 ตัวอย่าง ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานคือ สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) แบบ Enter และมีการก�าหนด 

Hypothesis

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต�่ากว่า 45 ปี มีระดับการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรี รองลงมาคือมัธยมปลาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,000 บาทและมีอาชีพเป็นนักเรียน 

นักศึกษา ซึ่งมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านในการใช้บริการร้านอาหาร

ชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ�้าร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001 หรือ 0.05 ซึ่งมีค่า Sig. = 0.000

คำาสำาคัญ : อิทธิพล,ตั้งใจใช้บริการซ�้า,ร้านชาบู

Abstract

This research is quantitative research by using the survey research method.     The 

purpose is to study marketing mix that influence to repeat service intent of shabu restau-

rant’s customers in Hat Yai , Songkhla by using the questionnaire to collect data total 384 

samples.In parts of samples in this research is shabu restaurant’s customers in Hat Yai , 
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Songkhla by using  percentage , average , standard deviation to analyze data and regres-

sion analysis in Stepwise form to assume and analyze data for testing hypothesis.

Most respondents the study result indicate that most of customers is women un-

der the age of 45, the highest education is bachelor’s degrees and secondary is senior high 

school , the average income is 6,000 baht per month and be a student. Which has strong-

ly agreed with marketing mix in choose to use the shabu restaurant..

The results of the hypothesis test indicate that the marketing mix factors are influ-

ence to decision of shabu restaurant’s repeat service using in Hat Yai , Songkhla at the 

0.001 or 0.05 level of sig. = .000

Keyword : Influence , Repeat service intent , Shabu restaurant

บทนำา

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับหน้าที่การงาน ท�าให้เวลาในการด�าเนินกิจกรรมส่วนตัวต่าง ๆ 

ในชีวิตประจ�าวันลดลง โดยก่อให้เกิดความต้องการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น (พิมพ์ลภัส พงศกร

รังศิลป์ และ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, 2559) จากการคาดการณ์ตลาดธุรกิจร้านอาหาร รวมทั้งเชนร้าน

อาหารและร้านอาหารทั่วไปในปี 2561 จะมีมูลค่า 411,000 - 415,000  ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4 - 5 

จากในปี 2560 ที่มีมูลค่า 390,000 - 397,000ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตอย่างชะลอตัวจากในปี 2560 

โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการเชนร้านอาหารเป็นหลัก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)

ร้านอาหารที่มีอยู่ทั่วประเทศ หนึ่งในประเภทร้านอาหารที่ได้รับความนิยม คือร้านชาบู-สุกี้ ซึ่งเป็น

อาหารที่ได้รับความนิยมโดยสังเกตได้จากเชนร้านอาหารและร้านอาหารของ ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดเล็กที่มีมากในปัจจุบัน (วิชยา ทองลัพท์, 2559)  ร้านอาหารชาบู เป็นร้านอาหารประเภทหม้อต้ม

อาหารสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันมีการเปิดบริการเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหาร

ชาบูเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายพยายามท�าวิธีต่าง ๆเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้

บริการธุรกิจของตัวเอง (พิมพ์สุภัค จิรสิทธิธ�ารง, 2558)

ส�าหรับวิธีการจูงใจผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการร้านอาหารชาบูนั้น มีวิธีการหลากหลาย อาทิ การ

ลดราคาตามเทศกาล การแยกหม้อต้ม การมีอาหารหลากหลายประเภทและการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่าง

ประเทศ เป็นต้น  (วิชยา ทองลัพท์, 2559)และจากการศึกษางานวิจัยของ (ศิวพร  วงศ์คูณ,2558) พบว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคคล, ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ

การจัดจ�าหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พงศ์ศิริ  แซ่ตัน (2558) พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการ ด ้านผลิตภัณฑ์ ด ้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด ้านบุคคล ด้าน

กระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาดตามทฤษฎีของ 

Philip Kotler และวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการน�ามาใช้วัตถุประสงค์หลักๆ คือ การท�าให้ผู้บริโภคพึง

พอใจและกลับมาใช้บริการอีกในภายหลัง
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จากการสัมภาษณ์คุณต้น ผู้ก่อตั้งร้าน ไอย๊ะ ชาบู พบว่า ผลิตภัณฑ์  อาคารสถานที่ การแข่งขัน

ทางการตลาด ส่งผลต่อการใช้บริการร้าน ไอย๊ะ ชาบู ในอ�าเภอหาดใหญ่

“…การเปิดร้านชาบู สิ่งที่เป็นปัญหามากคือ ท�าเล อาคารสถานที่ของร้าน ไม่เป็น

ถนนที่ผู้คนใช้ในการสัญจร ซึ่งลูกค้าต้องมีการเจาะจงมาร้านโดยเฉพาะจึงจะมาใช้

บริการได้ และบางครั้งร้านมีขนาดกว้างก็เป็นปัญหาเพราะลูกค้าไม่เต็มร้าน ส่งผล

ให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการร้านมองไม่เห็นประกอบกับลูกค้าคิดไปเองว่าอาหารไม่

สด ไม่อร่อย ส่งผลให้คนน้อย ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันมีร้านชาบูเปิดขึ้นมากมาย 

ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นกว่าสมัยก่อนหลายสิบเท่า...” (กิน@หาดใหญ่, 2561)

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อ

ผลประกอบการของของธุรกิจร้านชาบูและส่วนประสมทางการตลาดเป็นจุดท่ีแสดงให้เห็นถึงการจัดการ

และภาพลักษณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาจากธุรกิจ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารชาบูจึงจ�าเป็นต้องคิดและ

ตระหนักถึงปัจจัยในด้านนี้ เพราะส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการซ�้า ซึ่งจะส่งผล

ต่อยอดขายโดยรวมของธุรกิจ ผู้ศึกษาจึงศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการ

ซ�้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อน�าข้อมูลได้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารชาบูต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตั้งใจใจบริการซ�้าของร้านชาบู

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ�้าของผู้ใช้บริการ

ร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ�้าของ

ร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้นคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด ซึ่งส่งผลให้วิจัยในครั้งนี้สามารถน�ามาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการได้โดยเน้น

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดได้ เพราะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตั้งใจใช้

บริการซ�้าของผู้ใช้บริการร้านอาหารชาบูและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสร้างกลยุทธ์เคร่ืองมือในช่องทาง

อื่นได้

การทบทวนวรรณกรรม

ส่วนประสมทางการตลาดสำาหรับธุรกิจบริการ   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ (Ser-

vice Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตล

าด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)   ด้านบุคคล 
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(People) ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical  Evidence and Presentation) 

และด้านกระบวนการ (Process) 

ความตั้งใจซื้อ

ความตั้งใจซื้อ เป็นการที่ผู้บริโภคได้ประเมินตราสินค้าและการใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจ 

รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและบริษัท ส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในเรื่องการซื้อ

สินค้า และบริการนั้นซ�้า ๆ โดยเลือกที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิมเป็นตัวเลือกแรก (ทวีพร  พนา

นิรามัย, 2557)

แนวคิดและทฤษฎีการตั้งใจใช้บริการซำ้า

ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อการการตัดสินใจกลับมาซื้อซ�้า หรือใช้ บริการ

ซ�้าของลูกค้า (Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998) พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ�้ามักจะมาจากจากยึด

ติดในตราสินค้า แต่มีความแตกต่างที่ส�าคัญ ระหว่างลูกค้า การยึดติดในตราสินค้านั้น หมายถึง ความ

สัมพันธ์ที่คล้ายกับความเป็นมิตรภาพของ ผู้บริโภค ซึ่งการกลับมาซื้อซ�้านั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่

ราคาสินค้า หรือบริการถูกลง หรือไม่มี ยี่ห้ออื่น ๆ (Calik, 1997)

การซื้อซำ้าในอนาคต

Fitzsimons และ Moritz (1996) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์

การใช้สินค้าของผู้บริโภค และทัศนคติที่มีต่อสินค้า เช่น ผู้บริโภคที่เลือกที่ใช้บริการร้านชาบูร้านหนึ่ง มักจะ

กลับมาใช้บริการร้านชาบูเดิม ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้จะมีทัศนคติต่อการใช้สินค้าด้วย ส่วนผู้บริโภคที่ไม่

เคยใช้บริการร้านชาบูนี้เลย จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ ซึ่ง Dodds et al. (1991) 

ร้านขาบูในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จากการค้นหาข้อมูลในเว็ปไซต์ท�าให้ทราบถึงร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่

คนให้การยอมรับและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ 1.ร้านButa Shabu หาดใหญ่ 2.ร้านชาบู ชาบู นางใน 

3.ร้านI Ya Shabu 4.ร้าน Shabu Indy & I Gyu Yakiniku  5.ร้านไต้ซีฮี้  ชาบูปิ้งย่าง กระทะร้อน 6.โออิชิ 

ชาบูชิ (wongnai,2561)
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ�้าของผู้ใช้บริการ

ร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการค้นหาระดับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้

บริการร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมต่อการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้และได้ข้อสรุปคือรูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ 

ส�าหรับการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยไม่สามารถพบแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและค้นหา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประชากร ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่สามารถระบุ

ประชากรได้ โดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochar โดยก�าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้ขนาดตัวอย่าง 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ 

โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5  ส�าหรับการประเมินผลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  การวิจัยครั้งนี้จะใช้การเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม ซึ่ง

แบบสอบถามโครงสร้างและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ และมีการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 81 แอลฟาของ Cron-

bach (Cronbach’s Alpha) หากค่าที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป แสดง ว่าแบบสอบถามที่

จัดขึ้นนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถน�าไปทดสอบสมมติฐานและน�าไปใช้ในกระบวนการวิจัยต่อไปได้ เมื่อผู้

วิจัยท�าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต้นแบบรวมกัน จะได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

Cronbach ได้ค่าความน่าเชื่อถือ เท่ากับ 0.735 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง

และตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาเข้าโปรแกรมในการ

ประมวลผลผ่านโปรแกรม SPSS ซึ่งการประมวลผลและวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) แบบ Stepwiseในการทดสอบ

สรุปผลการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.0  อายุ

ต�่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 83.5  มีระดับการศึกษาสูงสุดในชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.0 มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 75.5 และประกอบอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 79.5 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการซ�้าในระดับที่สูง

ซึ่งจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการ

ตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ�้าร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) แบบ Enter ได้

ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการซำ้าร้านอาหารชาบูในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตัวแปร B SE B Beta T Sig

(ค่าคงที่)

1.ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

2.ส่วนประสมการตลาดด้านราคา

3.ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย

4.ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด

5.ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล

6.ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ

7.ส่วนประสมการตลาดด้านกายภาพ

R = 0.527   

Adjusted R Square = 0.224

1.685

-.183

- .010

.194

.543

-.062

-.156

.232

.473

.112

.104

.106

.094

.127

.143

.144

-.133

-.008

.157

.459

-.051

-.125

.176

3.563

-1.638

-.093

1.835

5.754

-.491

-1.091

1.608

.000

.103

.926

.068

.000

.624

.277

.110

R Square = 0.251 

Standard Error Estimate = 0.51264

   หมายเหตุ: *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่า 

Sig.=0.00 ตามล�าดับ ซึ่งจากการตั้งสมมติฐานโดยก�าหนด Hypothesis ท�าให้สรุปได้ว่า มีการปฏิเสธ 

นั้นคือไม่ปฏิเสธ  หมายความว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี

อิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการซ�้าของร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อภิปรายผล

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการต้ังใจใช้บริการซ�้าของร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ 
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จังหวัดสงขลาโดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้

บริการซ�้าของร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ของศิริวรรณ   เสรี

รัตน์ (2541) และจากการทดสอบพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการ

ซ�้าของร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการ

ตลาด ซึ่งมีคะแนนมาตรฐาน .458 และมีค่า Sig. 0.00 แสดงถึงการปฏิเสธ หรือไม่ปฏิเสธ 

 ตามการตั้งสมมติฐาน ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี

อิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการซ�้าของร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ทดสอบปัจจัยประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้

บริการซ�้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการได้ท�าแบบสอบถามและ

ส�ารวจ ท�าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านในการ

ใช้บริการร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการทดสอบพบว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ�้าร้านอาหารชาบูในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และจากการท�าวิจัยครั้งนี้ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ในเรื่องของความต้องการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ�้าของร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจากผลการทดสอบ มีความ

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้และสามารถตอบค�าถามงานวิจัยได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ

การใช้บริการซ�้าของผู้ใช้บริการร้านอาหารชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีด้านการส่งเสริมการ

ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ�้า

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้บริการซ�้า

ของผู้ใช้บริการร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท�าให้ทราบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ควรเน้นส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริโภค

ตั้งใจมาใช้บริการซ�้าในครั้งถัดไปและถ้ากลุ่มเป้าหมายของร้านชาบูมีคุณสมบัติตามผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านและควรเน้นในส่วนการ

ส่งเสริมการตลาด

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งถัดไป

เนื่องจากการศึกษาในวิจัยครั้งนี้อาจเกิดความผิดพลาด เพราะข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามไม่

กระจาย ส่งผลท�าให้โปรแกรมอาจเกิดข้อมูลผิดพลาดในการค�านวณ โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
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ในครั้งนี้ คือ ควรเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามให้มีความกระจายในจ�านวนเท่า ๆกัน เพื่อลดความผิด

พลาดของการค�านวณทางโปรแกรม
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แนวทางการสร้างการตระหนักรู้ตราสินค้า ธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจ
Guidelines for Creating Brand Awareness of Byjai Goat Milk Ice Cream

ธัญวรัตม์ โกมินทร์1 ปิยะพร แซ่ตั้ง1 รัตนภรณ์ สุทธปัญญา1 ศุภนิจ สิทธิการ1  

นัชา จิตรแก้ว1 ปฏิพล หมัดยะมา1 ภัทรพล ซ้ายหนู1 ภาณุวิชญ์ สุพงษ์1  ธีรศักดิ์ จินดาบถ2 

Tunwarat Komin1 Piyaporn Saetang1  Rattanaporn Sutthapanya1  

Suppanit Sittikarn1 Nutcha Jitkaew1  Patipol Madyama1   

Pattarapon Sainoo1  Panuwit Supong1 Teerasak Jindabot2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตระหนักรู้และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้

ตราสินค้าบายใจ ของผู้บริโภค ในจังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.741 ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ชอบรับประทานไอศกรีม เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

และบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมแพะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จ�านวน 400 คน โดย

การสุ่มตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย Pearson Chi-square และทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มด้วย T-Test ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีการเข้าถึงสื่อ Facebook มากที่สุด โดยรู้จักและเคย

บอกต่อเกี่ยวกับตราสินค้าหรือสินค้าใหม่ที่รู้จักผ่านช่องทาง Facebook บ่อยครั้ง กลุ่มตัวอย่างที่รู้จัก

ไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจสามารถนึกถึงได้ คิดเป็นร้อยละ 69.7 และระดับความคิดเห็นของการสื่อสาร

แบบปากต่อปากอยู่ในระดับ 3.91 โดยอยู่ในระดับเห็นด้วย ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าความถี่ใน

การเข้าถึงสื่อFacebook Instagram Pantip Youtube และวิทยุ มีความสัมพันธ์กับการตระหนักรู้ ที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 และผลการเปรียบเทียบการสื่อสารแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มที่รู้จักและไม่รู้จัก

ตราสินค้า พบว่ามีการสื่อสารแบบปากต่อปากไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลการ

วิจัยน�าไปเป็นแนวทางการสร้างการตระหนักรู้ผ่านการส่งเสริมทางการตลาดโดยการท�าโฆษณาผ่านสื่อ 

Facebook และท�าการปรับปรุง Facebook Page ของไอศกรีมนมแพะบายใจเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการ

ตระหนักรู้และดึงดูดความสนใจให้กับไอศกรีมนมแพะตราบายใจมากขึ้น 

คำาสำาคัญ : การตระหนักรู้ตราสินค้า , การสื่อสารแบบปากต่อปาก , ตราสินค้า , สื่อโฆษณาแบบผสม
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Abstract

 The objective of this research is to study awareness and factors that related to 

brand awareness of Byjai Goat milk ice cream business in Hatyai city Songkhla province, 

The study using questionnaires with confident level at 0.741, to collect information by 

purposive sampling from 400 individuals who like to eat ice - cream, prefer healthy prod-

uct and product from Goat milk from all range of ages. The statistics that use to analyze, 

included with frequency, percentage, mean, standard deviation, tested the relationship of 

variables with Pearson Chi-square and tested the differences between groups with T-Test. 

The result found that the majority access to the media is access by Facebook and told 

about the brand or new product via Facebook. The samples is known Byjai goat milk ice 

cream and can remind at  69.7 percent, levels of reviews via word of mouth and viral com-

munication shown as 3.91. The relationship between the frequency of access via Facebook 

, Youtube, radio, Instagram Pantip has a relationship with the awareness of consumer at 

statistical significance level 0.05. Compared result of viral communication and word of 

mouth between the person who know and not know about the brand is not different at 

the statistical significance level 0.05. The result of this research can make the guidelines 

for creating brand awareness through promotion by advertising on Facebook and develop 

Facebook Page of Byjai goat milk ice cream for creating awareness of customer and attract 

more Byjai goat milk ice cream brand.

Keyword : Brand Awareness , Word of Mouth , Brand , Media Combination

บทนำา

ปัจจุบันเกษตรกรไทยเริ่มหันมาเลี้ยงแพะมากขึ้นจากรายงานข้อมูลจ�านวนปศุสัตว์ในประเทศไทย

ปี 2560 พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น จ�านวน 11,260 ราย มีจ�านวนแพะเพิ่มขึ้น 132,199 ตัว จาก

ปี 2559 (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) เนื่องจากการเลี้ยงแพะได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคเนื้อแพะและนมแพะ ส่วนหนังแพะยังสามารถน�าไป

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  มากมาย อีกทั้งแพะยังเลี้ยงดูได้ง่ายและใช้ระยะเวลาสั้นกว่าเลี้ยงวัว ซึ่งส่งผลก

ระทบท�าให้เกิดวิกฤตินมแพะล้นตลาดท�าให้ราคานมแพะขึ้นลงไม่แน่นอน อีกทั้งยังมีแพะจากภาคอื่นเข้าสู่

ตลาดภาคใต้ ท�าให้ราคาแพะในพื้นที่ภาคใต้ตกต�่า (ชัยวัฒน์ พิมเสน, 2561) จากปัญหาดังกล่าวกรมปศุสัตว์

จึงจัดประชุมเครือข่ายแพะและมีแนวทางแก้ไข โดยเน้นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของนมแพะ นายเฉลิม

พงษ์ ชาติวัฒนา (2561) เจ้าของฟาร์มแพะนม หมู่บ้านทุ่งสบายใจ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จึงมี

แนวคิดแปรรูปน�้านมแพะให้เป็นสินค้าที่หลากหลาย อาทิ สบู่นมแพะ นมแพะบรรจุขวด และได้เข้ารับการ

ปรึกษาการท�าธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้

ประกอบการ SME Start up ปี 2561 ของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวัตถุดิบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้า ซึ่งเล็งเห็นว่าการท�าไอศกรีมจากนมแพะ สามารถเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบได้ดีที่สุด เพราะไอศกรีมเป็น
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อาหารที่นิยมของคนทั่วไป และเหมาะกับอากาศร้อนทางภาคใต้ ที่ส�าคัญผู้ประกอบการมีฟาร์มเลี้ยงแพะ

นมเป็นของตัวเอง และการท�าธุรกิจนี้จะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นให้มีรายได้

อีกทางหนึ่ง  จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะ ภายใต้ตราสินค้า “บายใจ”  

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะ บายใจ เริ่มจ�าหน่ายในตลาดสงขลาและสามารถเพิ่มมูลค่านมแพะให้

กับเกษตรกรมากขึ้น จากยอดขายที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นปี 2556 มียอดขาย 60,000 

บาท และปรับสูงขึ้นเป็น 751,816 บาทในปี 2558 ถึงแม้ว่ามียอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตราสินค้า

บายใจ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากการสัมภาษณ์ นายเฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 

2561 พบว่าวิธีการสื่อสารทางการตลาดที่ผ่านมายังไม่สามารถสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้าบายใจให้

กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ตราสินค้า

บายใจของผู้บริโภค เพื่อก�าหนดแนวทางการสร้างการตระหนักรู้ (Brand Awareness) ตราสินค้าบายใจให้

กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจ ในการน�าผล

การวิจัยและข้อเสนอแนะไปใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อ

ไอศกรีมนมแพะและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการตระหนักรู้ตราสินค้าของธุรกิจไอศกรีมนมแพะ ตรา บายใจ ของผู้บริโภคใน

จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ตราสินค้าบายใจ ของผู้บริโภคในจังหวัด

สงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบการตระหนักรู้ตราสินค้าธุรกิจไอศกรีมนมแพะ ตรา บายใจ ของผู้บริโภคในจังหวัด

สงขลา

2. ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ในตราสินค้า ธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจของ

ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

3. สามารถสร้างแนวทางการสร้างการตระหนักรู้ตราสินค้า ธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจ 

4. เพ่ือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมนมแพะและเพิ่ม

รายได้ให้กับผู้ประกอบการ

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)  

Aaker (อ้างถึงใน ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์, 2555, น.24) ได้อธิบายเกี่ยวกับ “การตระหนักรู้ใน

ตราสินค้า” (Brand Awareness) ไว้ว่าการตระหนักในตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยวัดการรู้จักตราสิน

ค้า (Brand Recognition) ของผู้บริโภคและช่วยในการวัดการระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) รวมถึง

การวัดตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภค (Top of Mind-the first brand recall) ดังนั้น การวัดการรู้จัก (Rec-

ognition) และการระลึก (Recall) ในตราสินค้าจึงมีความส�าคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยว
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กับตราสินค้าของผู้บริโภค

การใช้สื่อโฆษณาแบบผสมผสาน (Media Combination)  

เป็นการใช้สื่อโฆษณาที่ค�านึงถึงการเข้าถึง (Reach) และความถี่ในการรับชม (Frequency) โดย

สื่อโฆษณาสามารถแบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามระบบเทคโนโลยีการสื่อสารคือ สื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ (Print media) สื่อกลางแจ้ง (Outdoor media) สื่อโฆษณา ณ จุดขาย (Point of purchase 

– P.O.P) และ สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet ad) เป็นต้น (เทพฤทธิ์  คงเพชรขาว, 2555) 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)  

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) การบอกต่อแบบปากต่อปาก หมายถึง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ

การบอกต่อระหว่างลูกค้ากับประสบการณ์ที่ได้รับ สิ่งที่เคยได้ยินมา หรือ ข่าวลือ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นในด้านดีและไม่ดี 

xราสินค้า (Brand)

ตราสินค้า หรือ แบรนด์ หรือ ยี่ห้อ (Brand) เป็นรูปแบบของภาพพจน์และแนวคิดในรูปอัตลักษณ์ 

ผลงานออกแบบของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบริษัท สินค้า บริการ หรือกลุ่มผู้ขาย

ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจ�าของลูกค้าต้องมีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่น ซึ่งตราสินค้ากลายมาเป็นส่วนส�าคัญของแบรนด์ (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) 

ข้อมูลธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจ

เริ่มต้นจากการเลี้ยงแพะนมเพื่อส่งน�้านมออกขาย แต่เกิดวิกฤตินมแพะล้นตลาดจึงขายไม่ได้ จึง

เลือกเพิ่มมูลค่านมแพะ ด้วยการแปรรูปเป็นไอศกรีม ซึ่งเป็นของหวานทั่วไปที่คนนิยมทานและเหมาะกับ

อากาศร้อนทางภาคใต้ ทั้งยังสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน (เฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา, 2561)

วิธีดำาเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

บุคคลทุกเพศทุกวัยที่ชอบรับประทานไอศกรีม เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และบริโภค

ผลิตภัณฑ์จากนมแพะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำานวน 400 คน โดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนำา

แบบสอบถามไปทดสอบ(Pre- test) กับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 ตัวอย่าง โดยวิธีการคำานวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient:α coefficient) โดยผลการทดสอบ

พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.741 ผู้ตอบแบบสอบถามจะกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง โดยแบ่งเป็น 4 ตอน 

คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ, ระดับความสำาคัญของสื่อโฆษณาแบบผสมผสาน, การตระหนักรู้ในตรา, การ

สื่อสารแบบปากต่อปาก โดยใช้ 5 points Likert scale เพื่อให้ผู้ตอบได้ให้คะแนนระดับของการสื่อสาร

แบบปากต่อปาก  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย Pearson Chi-square และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย T-Test
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สรุปผลการวิจัย  

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ตัวอย่าง  คิดเป็นผู้ชายร้อยละ 33.5  ผู้หญิงร้อยละ 66.5 โดยส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69 เป็น

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.8 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 59 อาศัยอยู่

ในอ�าเภอหาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.3 โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชอบรับประทานไอศกรีมประเภท 

Creamy คิดเป็นร้อยละ 47 จ�านวนการรับประทาน 1-2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ช่วงเวลาในการ

รับประทานไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 41 มีลักษณะการรับประทานที่ไม่แน่นอนทั้งรับประทานภายในร้าน

และน�ากลับ คิดเป็นร้อยละ 54.3 และส่วนใหญ่เลือกรับประทานไอศกรีมรสชาติเดิมเป็นประจ�า คิดเป็น

ร้อยละ 64.3 มีเหตุผลที่ไม่เลือกรับประทานเพราะมีรสชาติหวานเกินไป คิดเป็นร้อยละ 39.5 และคาดหวัง

รสชาติที่อร่อยจากไอศกรีมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.3   

ความถี่ในการเข้าถึงสื่อโฆษณาแบบผสมผสาน 

ส่วนใหญ่มีการเข้าถึงสื่อออนไลน์ Facebook Line Instagram และ Youtube มากกว่า 4 ครั้งต่อ

วัน  คิดเป็นร้อยละ 55.5  ร้อยละ 49.8 ร้อยละ 46.3 ร้อยละ 45.3 ตามล�าดับ Twitter และ Pantip ไม่มี

การเข้าถึงเลย คิดเป็นร้อยละ 59.5 และร้อยละ 56 ตามล�าดับ มีการเข้าถึงสื่อออฟไลน์ Billboard ป้ายไว

นิล จอโฆษณา LCD กลางแจ้งและโทรทัศน์ จ�านวน 1-2 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 55.8  ร้อยละ 53.3 ร้อย

ละ ร้อยละ 50 และร้อยละ 46.3 ตามล�าดับ โดยหนังสือพิมพ์ วิทยุ แผ่นพับ บูธประชาสัมพันธ์ นิตยสาร 

โฆษณาเคลื่อนที่และโฆษณา ณ จุดขาย ไม่มีการเข้าถึงเลย คิดเป็นร้อยละ 80.5 ร้อยละ 74 ร้อยละ 74 ร้อย

ละ 73.5 ร้อยละ 65.8 ร้อยละ 54.5 และร้อยละ 54 ตามล�าดับ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึงสื่อ Facebook มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.8 โดยมีการเข้าถึง

มากกว่า 4 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 70 มีการรู้จักแบรนด์หรือสินค้าใหม่จากการเข้าถึง Facebook บ่อย

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43 และเคยบอกต่อเกี่ยวกับแบรนด์หรือสินค้าที่รู้จักผ่านช่องทาง Facebook บ่อยครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 36.8 

การตระหนักรู้ไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจ

กลุ่มตัวอย่างมีการรู้จักไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ไม่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 

83.7 และจากกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจ จ�านวน 65 ตัวอย่าง เมื่อมีการพูดถึงไอศกรีม

นมแพะ ตราบายใจ สามารถนึกถึงได้ คิดเป็นร้อยละ 69.7 และเมื่ออยากรับประทานไอศกรีมนมแพะจะ

นึกถึงตราบายใจ คิดเป็นร้อยละ 81.8  
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การสื่อสารแบบปากต่อปาก 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก

การสื่อสารแบบปากต่อปาก ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล
1. หากท่านรู้จักและมีความพึงพอใจต่อ
สินค้าหรือตรายี่ห้อท่านจะบอกต่อบุคคล
อื่น

4.11 0.75 เห็นด้วย

2. ท่านคิดว่าการบอกต่อสินค้าหรือตรา
ยี่ห้อจากบุคคลอื่นเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

3.74 0.79 เห็นด้วย

3. การบอกต่อสินค้าหรือตรายี่ห้อจาก
บุคคลอื่นมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
สื่อสารผ่านสื่ออื่น 

3.89 0.78 เห็นด้วย

4. การบอกต่อสินค้าหรือตรายี่ห้อจาก
บุคคลอื่นทำาให้ท่านสนใจซื้อหรือใช้บริการ

3.89 0.77 เห็นด้วย

รวม 3.91 0.60 เห็นด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเข้าถึงสื่อกับการตระหนักรู้ 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเข้าถึงสื่อกับการตระหนักรู้ตรา บายใจปรากฏ

ผลดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเข้าถึงสื่อกับการตระหนักรู้ตรา บายใจ

ประเภทสื่อ
มีความ

สัมพันธ์

ไม่มีความ

สัมพันธ์
ประเภทสื่อ

มีความ

สัมพันธ์

ไม่มีความ

สัมพันธ์
Facebook ü หนังสือพิมพ์ ü
Instagram ü บูธประชาสัมพันธ์ ü
Line ü โฆษณา ณ จุดขาย ü
Twitter ü ป้ายไวนิล ü
Pantip ü Billboard ü
Youtube ü แผ่นพับ ü
โทรทัศน์ ü จอโฆษณา LCD ü
วิทยุ ü สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ü
นิตยสาร, วารสาร        ü
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเข้าถึงสื่อกับการตระหนักรู้ตรา บายใจ

ความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Facebook

การตระหนักรู้ ไม่เข้าถึงเลย 1-2 ครั้ง/วัน 3-4 ครั้ง/วัน มากกว่า 4 ครั้ง/วัน Chi-Square sig

รู้จัก 1.8 2.8 1.3 10.5 14.33 0.00

ไม่รู้จัก 1.5 13.8 9 59.3

ความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Instagram
การตระหนักรู้ ไม่เข้าถึงเลย 1-2 ครั้ง/วัน 3-4 ครั้ง/วัน มากกว่า 4 ครั้ง/วัน Chi-Square sig

รู้จัก 1.5 4.8 1.8 8.3 8.32 0.04

ไม่รู้จัก 21 18 6.6 38

ความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Pantip

การตระหนักรู้ ไม่เข้าถึงเลย 1-2 ครั้ง/วัน 3-4 ครั้ง/วัน มากกว่า 4 ครั้ง/วัน Chi-Square sig

รู้จัก 9 4.5 1.7 1 10.29 0.02

ไม่รู้จัก 47 30.5 2.3 4

ความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Youtube

การตระหนักรู้ ไม่เข้าถึงเลย 1-2 ครั้ง/วัน 3-4 ครั้ง/วัน มากกว่า 4 ครั้ง/วัน Chi-Square sig

รู้จัก 0.5 2.5 2.5 10.8 17.64 0.00

ไม่รู้จัก 9.3 29 11 34.4

ความถี่ในการเข้าถึงสื่อ วิทยุ

การตระหนักรู้ ไม่เข้าถึงเลย 1-2 ครั้ง/วัน 3-4 ครั้ง/วัน มากกว่า 4 ครั้ง/วัน Chi-Square sig

รู้จัก 10.5 4 1 0.8 9.84 0.02

ไม่รู้จัก 63.5 17.7 1 1.5

*sig < 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่าความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Facebook Instagram Pantip Youtube และ วิทยุ 

มีความสัมพันธ์กับการตระหนักรู้ตรา บายใจ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ

ตระหนักรู้ตรา บายใจ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Facebook มากกว่า 4 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

10.5 มีความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Instagram มากกว่า 4 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 8.3  มีความถี่ในการเข้าถึง

สื่อ Pantip 1-2 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Youtubeมากกว่า 4 ครั้งต่อวัน คิด

เป็นร้อยละ 10.8  และมีความถี่ในการเข้าถึงสื่อ วิทยุ 1-2 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 4

การเปรียบเทียบการสื่อสารแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มที่รู้จักและไม่รู้จักตราสินค้า ผ ล ก า ร

ทดสอบการเปรียบเทียบการสื่อสารแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มที่รู้จักและไม่รู้จักตราสินค้าปรากฏผลดัง

ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเปรียบเทียบการสื่อสารแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มที่รู้จักและไม่รู้จักตราสินค้า 

T-Test of Equality of Means

ปัจจัย การตระหนักรู้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig
การสื่อสารแบบปากต่อปาก  รู้จัก 3.94 0.66 0.44 398 0.66

ไม่รู้จัก 3.91 0.59

*sig < 0.05

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการสื่อสารแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มที่รู้จักและไม่รู้จัก

ตราสินค้า โดยใช้สถิติทดสอบ t-test พบว่ามีค่า sig เท่ากับ 0.66 ซึ่ง มากกว่า 0.05 นั่นคือ กลุ่มที่รู้จักและ

ไม่รู้จักตราสินค้ามีการสื่อสารแบบปากต่อปากไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล

จากการศึกษาแนวทางการสร้างการตระหนักรู้ตราสินค้า ธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจ สามารถ

อภิปรายผลในแต่ละปัจจัยดังนี้

1. การตระหนักรู้ตราสินค้าของธุรกิจไอศกรีมนมแพะ ตรา บายใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา 

จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรู้จักไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ไม่รู้จัก 

คิดเป็นร้อยละ 83.7 และจากกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจ จ�านวน 65 ตัวอย่าง เมื่อมีการ

พูดถึงไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจ สามารถนึกถึงได้และเมื่ออยากรับประทานไอศกรีมนมแพะจะนึกถึงตรา

บายใจ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Keller (อ้างถึงใน ผณินทร สุทธิสารากร, 2559, น.90) ในด้านการ

ตระหนักรู้ในตราสินค้ากล่าวคือ การจดจ�า หรือระลึกได้ถึงตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจ�าของผู้บริโภค ซึ่ง

จะท�าให้ผู้บริโภคสามารถที่จะแยกแยะหรือระบุถึงตราสินค้าภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตระหนักรู้ตราบายใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา จากผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความถี่ในการเข้าถึงสื่อกับการตระหนักรู้ตราสินค้า บายใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีความถี่ในการเข้าถึงสื่อ Facebook Instagram Pantip Youtube และ วิทยุ สัมพันธ์กับการตระหนักรู้

ตราสินค้า โดยความถี่ในการเข้าถึงสื่อดังกล่าวในจ�านวนบ่อยครั้งมีผลต่อการเพิ่มโอกาสในการตระหนักรู้

ตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ พรจิต สมบัติพาณิช (2553) กล่าวว่า การใช้สื่อโฆษณาแบบผสมผสาน โดยเมื่อ

เลือกสื่อโฆษณาแล้วต้องค�านึงถึงว่าจะสร้างการเข้าถึง (Reach) และความถี่ในการรับชม (Frequency) 

อย่างไรจึงจะได้ส่วนแบ่งที่เหมาะสมที่จะท�าให้เปอร์เซ็นต์ของการเข้าถึงและจ�านวนคร้ังของความถี่เหมาะ

สมกัน เมื่อความถี่ในการเข้าถึงสื่อโฆษณาอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะท�าให้เกิดการตระหนักรู้ได้ง่ายขึ้น

3. แนวทางการสร้างการตระหนักรู้ตราสินค้าธุรกิจไอศกรีมนมแพะ ตรา บายใจ จากผลการ

วิเคราะห์ประเภทของสื่อโฆษณาแบบผสมผสาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึงสื่อ Facebook 

มากที่สุด โดยมีการเข้าถึงมากกว่า 4 ครั้งต่อวัน มีการรู้จักตราสินค้าหรือสินค้าใหม่และเคยบอกต่อเกี่ยวกับ

ตราสินค้าหรือสินค้าที่รู้จักผ่านช่องทาง Facebook บ่อยครั้ง การโฆษณาผ่าน Facebook จึงสามารถสร้าง

การตระหนักรู้ตรา บายใจ ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์ ชอบด�ารงธรรม (2553) อิทธิพลของ

สื่อโฆษณาในสังคมเครือข่ายออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค กล่าวคือ Facebook 

เป็นสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด โดยมีความถี่ในการเข้าใช้งานทุกวัน จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
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กิจวัตรประจ�าวัน การโฆษณาบน Facebook เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในประเทศไทยมีผู้

ใช้งาน Facebook เป็นอันดับ 8 ของโลก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2557) เมื่อ Facebook ได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก การท�าสื่อโฆษณาผ่าน Facebook Ads จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งการท�า

สื่อ Facebook Ads สามารถก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ 

บทสรุป

ไอศกรีมนมแพะบายใจ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนมแพะและส่งเสริมเกษตรกรได้อย่างดี เนื่องจาก

เป็นอาหารที่นิยมของคนทั่วไป เหมาะกับอากาศร้อนทางภาคใต้ และด้วยผลิตภัณฑ์ตราบายใจที่มีคุณภาพ 

รสชาติไม่คาว ไม่มีกลิ่นสาบ และเป็นทางเลือกที่ดีให้คนที่ไม่รับประทานนมวัว จึงท�าให้ยอดขายที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการสร้างจุดแข็งตราสินค้า การใช้

สื่อโฆษณาแบบผสมผสานจึงส�าคัญเพราะมีความสัมพันธ์กับการตระหนักรู้ แต่วิธีการสื่อสารทางการตลาด

ที่ผ่านมายังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร จึงยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  และเนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันใช้

ความถี่และระยะเวลาเข้าถึงสื่อแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงควรสื่อสารผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้ทั่วถึงมากขึ้น อาทิ Facebook Instagram  Pantip และ Youtube  เป็นต้น ซึ่งความถี่

ในการเข้าถึงสื่อแบบผสมผสานของผู้บริโภคอาจท�าให้รู้จักตราสินค้าใหม่ ๆ และเกิดการบอกต่อแบบปาก

ต่อปาก ช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้กับตราสินค้าไอศกรีมนมแพะ บายใจ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปประยุกต์ใช้ 

การวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการไอศกรีมนมแพะ ตราบายใจ โดยน�าผลที่

ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ตรา บายใจ ซึ่งจะมีแนวทางการสร้างการตระหนักรู้

ผ่านการส่งเสริมทางการตลาดโดยการท�าโฆษณาเกี่ยวกับไอศกรีมนมแพะบายใจ ที่มีการสร้าง 

คอนเทนท์ของโฆษณาให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ของไอศกรีมนมแพะ รสชาติที่หลากหลาย รวมทั้งสถาน

ที่จัดจ�าหน่าย ผ่านช่องทางสื่อ Facebook ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายมีการเข้าถึงมากที่สุด โดยจะท�าการ

สร้างการรับรู้ผ่าน Facebook Page เกี่ยวกับอาหารที่ได้รับความนิยมในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เช่น Page กิน@หาดใหญ่  ที่มีผู้ติดตามกว่า 3.1 แสนคน Page ร้านอร่อยหาดใหญ่ by Wongnai ที่มีผู้

ติดตามกว่า 2.9 แสนคน นอกจากนี้จะท�าการปรับปรุง Facebook Page ของไอศกรีมนมแพะตรา บายใจ 

โดยการเพิ่มเรื่องราวให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความส�าคัญและที่มากว่าจะมาเป็นไอศกรีมนมแพะตรา บายใจ 

อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมผ่านทาง Facebook Page และยังช่วยสร้าง

ประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้และดึงดูดความสนใจให้กับ

ไอศกรีมนมแพะตราบายใจมากขึ้น 

https://www.facebook.com/wongnaihatyai/?__tn__=kC-R&eid=ARAe6ZaXWEdl2QqDRhDaHb6UMfkBxxvScNpnizbHXOTQuCxJzE9KOBQnoCFZ6E_s4EWjtcDL70YuXI2v&hc_ref=ARQ3g6l4zzBSUWgJO7IfwghaSncTchRFV0eIMrce2gxLx2ygNgW2But-95JfPet7ycE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDyUXMWL6NK_pH4UkGjH16wMXXEgnGq_1diLyFbKouVjEKfuQRZhf-nsNjN4aGZh_Qd9OyB1eHxuHDOz0ijZbkdmp8cTn9gyTtoTuQiuCwPzvis9xhj7kuEFRpxcUIOXiA_Qu4hQJqC9jsyH5xk-xznV8pwXrMsFZZcDCEBnz6ysRn5WceIsfjF0RFnaplQByyPj88xdxpbbahPfr3T2tVVeAbbUAKUHBS2Bl2vVLaxfNiwKcRc9hvp4-jbUPAwNq2eDz2NaxvfthzVE2hGB-McGRxyoJUta_L9G-0HaTcoHo47REG85nRkQvAvIRJT9rpz-maa042Q_s4FHBS3HMk


220

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบคุณนาย 

เฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา เจ้าของธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจ และขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนงานวิจัยฉบับนี้สำาเร็จ

ลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2560). อวดโฉม “บายใจ”ไอศกรีมนมแพะ จ.สงขลาเพิ่มมูลค่านมแพะ  

สร้างรายได้ให้ชุมชน. วารสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 60(11), 17-18.

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ. (2560). ข้อมูลจ�านวนปศุสัตว์ในประเทศไทยปี 2560. กรมวิชาการ  

เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

เฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา. ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ฟาร์มไอศกรีมนมแพะ. (3 กันยายน 2561).   

สัมภาษณ์.

ชัยวัฒน์ พิมเสน . (2561). เกษตรกรอุดร หันมาเลี้ยงแพะแทนวัว เลี้ยงง่าย ขายคล่อง ก�าไรงาม. 

ค้นเมื่อ 3 กันยายน 2561, จากhttps:// https://goo.gl/YhLdTN.

เทพฤทธิ์  คงเพชรขาว. (2555). การรับรู้สื่อโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขายและพฤติกรรม 

ผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นุชจรินทร์ ชอบด�ารงธรรม. (2553). อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อ

กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค. (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

ผณินทร สุทธิสารากร. (2559). การตระหนักรู้ในตราสินค้าจากมุมมองของผู้บริโภค:กรณีศึกษากาแฟ 

ดอยช้างในจังหวัดเชียงใหม่(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

พรจิต สมบัติพาณิช. (2553). โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010: การศึกษาถึงปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบ

โฆษณา. (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ. (2557). Thailand Zocial Awards 2014 เผยสถิติบนโลกออนไลน์และ 

พฤติกรรมการใช้ Social Network ของไทย. ค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2561, จาก https://bit.

ly/2Q1o6wo.

วุฒิ สุขเจริญ. (2555). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : จี.พี.ไซเบอร์พรินท์.

ศวิตา นพเกตุ. (2559).  แนวคิดเกี่ยวกับการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) (รายงานผล

การวิจัย). ชลบุรี: มหาวิทยาบูรพา.

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2555). หลักการตลาด  Principles of Marketing. กรุงเทพฯ : ท้อป.

ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์. (2555). การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าศรีวิโรจน์ฟาร์ม (SF) ระหว่างผู้ที่เป็น  

ลูกค้ากับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้า : แนวคิดเรื่องการตระหนักรู้ (รายงานการวิจัย). ขอนแก่น :  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

http://www.kulibrary.org/index.php/2012-10-18-07-22-55/1774-consumer-behavior


221

อิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ (Junk food) ของผู้บริโภค 
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

The Influence of Health Consciousness toward Perceived Value of junk 
food of consumers in Hatyai District, Songkhla Province.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ 

(Junk Food) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคอาหารจ�าพวกอาหารขยะ จ�านวน 200 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรด้วย linear regression ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ

เห็นการรับรู้คุณค่าอาหารขยะและความใส่ใจสุขภาพมีค่าเฉลี่ย 2.88 และ 3.65 ตามล�าดับและจากการ

ทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะพบว่าปัจจัยในด้านความ

ใส่ใจสุขภาพไม่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนั้น 

นักการตลาด ผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ น�าผลที่ได้จากงานวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ

ให้น้อยลงจนส่งผลให้อิทธิพลความใส่ใจสุขภาพมีผลต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะเพิ่มขึ้นเพื่อลดปัญหาด้าน

สุขภาพที่เป็นเหตุของการตายโดยโรคไม่ติดต่อจ�านวนมากในไทย

คำาสำาคัญ : ความใส่ใจสุขภาพ การรับรู้คุณค่า อาหารขยะ

Abstract

The objectives of this research are to study the influence of health consciousness 

toward perceived value of junk food of Hatyai district, Songkhla province. This study is a 

survey research with a sample size of 200 collected by a purposive sampling method. The 

questionnaires confident level at 0.870. Data analyzed with the use of descriptive statistics, 

which included frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistic 

for hypothesis testing using linear regression. The results revealed that the level of per-
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ceived value of junk food and health consciousness are 2.88 and 3.65. Furthermore, the 

influence of health consciousness toward perceived value of junk food revealed that 

health conscious is ineffective to customer perceived value in Hatyai district, Songkhla 

province; so that marketer, entrepreneur and public organizations that related to food 

industry by applied these results in marketing activities by increase influence their health 

consciousness and decrease perceived value of junk food that cause of death by noncom-

municable diseases in Thailand.

Keyword : Health Consciousness, Perceived Value, Junk food

บทนำา

จากสถิติข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่า ประชากรในปัจจุบันมีอัตราการเกิด

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นในทุกปีเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง โดยปัญหาด้านสุขภาพที่พบในคน

ส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน เป็นต้น เป็นเหตุของการตายโดยโรคไม่ติดต่อ

จ�านวนมากสุดของคนไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารจานด่วน น�้าอัดลม ของหวาน อาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภททอด 

(ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา, 2557)

ในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ผู้คนสนใจในเรื่องสุขภาพ โดยเน้นให้เกิดความรู้เรื่องความปลอดภัยของ

อาหาร ผู้บริโภคจึงเริ่มใส่ใจต่อกระแสรักสุขภาพมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากตลาดอาหารเพื่อสุขภาพใน

ประเทศไทย หากพิจารณาย้อนหลัง 5 ปีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.1% (สุทธิรัตน์ รักจิตร์, 2559) จาก

รายงานการส�ารวจของ Fi Asia ประเทศไทย พบกว่า 89% ของผู้บริโภค ต้องการจะซื้ออาหารและเครื่อง

ดื่มที่ดีต่อสุขภาพ (รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์, 2560)

ในทางกลับกันพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย กลับบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สังเกตได้จาก

ธุรกิจอาหารจานด่วนที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 9.1%. มีโอกาสเติบโตมากข้ึนในทุกปี(ศูนย์อัจฉริยะเพ่ือ

อุตสาหกรรมอาหาร, 2560) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อสุขภาพ 

ความเข้าใจผิดดังกล่าวคือ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต้องกินเฉพาะผักอย่างเดียว นอกจากนี้ยังพบว่า

คนไทยมีค่านิยมกินข้าวนอกบ้าน ท�าให้มีโอกาสได้รับอาหารประเภทอาหารขยะ ซึ่งอาหารขยะ (Junk 

food) เป็นประเภทหนึ่งของอาหารจานด่วน ให้พลังงานสูง จากสารอาหารประเภทน�้าตาล ไขมัน แป้ง แต่

ให้ประโยชน์ทางโภชนาการน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ (สง่า ดามาพงศ์, 2556)

จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการ

รับรู้คุณค่าอาหารขยะ ว่ามีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด และผลการวิจัยที่ได้สามารถน�าไปใช้เพื่อเป็นแนวทาง

ให้กับธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวิธีการ ส่งเสริม 

รณรงค์ให้เกิดการลดการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการบริโภค

อาหารขยะที่ส่งผลต่อสุขภาพของตัวผู้บริโภค
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าอาหารขยะของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ประโยน์ที่ได้รับจากการวิจัย

เพ่ือให้ทราบถึงอิทธิพลของความใส่สุขภาพที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การรับรู้คุณค่า(Perceived value)

อานุภาพ  จิรัฐติกาล, ศิวารัตน ณ ปทุมและปริญ ลักษิตามาศ (2556) การรับรู้คุณค่า เกี่ยวข้องกับ

การแลกเปลี่ยนต่อการรับรู้ของลูกค้าด้านผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับและส่ิงที่ลูกค้าเสียสละในสิ่งที่

สมควรได้รับกลับคืนจากการบริโภค

เกศสิริน ปั้นธุระ (2556) การรับรู้คุณค่า หมายถึง การประเมินโดยรวมของความคุ้มค่า ที่ได้รับ

จากสินค้าหรือบริการเปรียบกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อได้สิ่งที่มีคุณค่า โดยวัดตัวแปรการรับรู้คุณค่า 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1)คุณค่าทางคุณภาพ หมายถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ 2)คุณค่าทางราคา 

หมายถึง ความคุ้มค่าของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ 3)คุณค่าทางสังคม หมายถึง คุณค่าทาง

ประโยชน์ต่อสังคม 4)คุณค่าทางอารมณ์ หมายถึง คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับ ซึ่งสามารถใช้ในการ

ประเมินทัศนคติในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภค

อาหารขยะ(Junk food)

ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ (2552) ได้ให้ความหมายของอาหารขยะไว้ว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง 

จากสารอาหารประเภทน�้าตาล ไขมัน แป้ง แต่ให้ประโยชน์ทางโภชนาการน้อย คือขาดสารอาหารประเภท

โปรตีน วิตามินและเกลือแร่การบริโภคอาหารขยะเป็นประจ�าจึงก่อให้เกิดโทษจากอาหารขยะ ทั้งในเด็ก

และผู้ใหญ่อย่างเช่นโรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ

และโรคหลอดเลือดสมอง

ความใส่ใจสุขภาพ(Health consciousness)

ทานตะวัน ตันติทวีวัฒนา (2560) ได้สรุปความหมายของการใส่ใจสุขภาพไว้ว่า การประเมิน การ

รับรู้ถึงความพร้อมในด้านสุขภาพของตนเอง ที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อ

สุขภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้าย หรือเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

Mai & Hoffmann(2555 อ้างถึงใน ทานตะวัน ตันติทวีวัฒนา, 2560) ได้แบ่งตลาดผู้บริโภคออก

เป็น 2 กลุ่มจากระดับการรับรู้เรื่องสุขภาพ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ชื่นชอบในรสชาติ (Taste Lover) และกลุ่มผู้

ให้ความส�าคัญกับคุณค่าทางอาหาร (Nutrition Fact Seekers) พวกเขาอธิบายว่าพวกกลุ่มผู้ชื่นชอบใน

รสชาติ จะไม่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและคุณค่าทางอาหาร ในขณะที่กลุ่มผู้ให้ความส�าคัญกับ

คุณค่าทางอาหารจะเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

การรับรู้คุณค่าอาหารขยะ ความใส่ใจสุขภาพ 

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้

บริโภคอาหารจ�าพวกอาหารขยะ ที่อยู่ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 200 คน โดยการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามจะกรอกข้อมูล

ด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเป็นค�าถามปลายเปิดแบบเลือกตอบค�าตอบ

เดียว, ความใส่ใจในสุขภาพ(Health consciousness), การวัดระดับการรับรู้คุณค่า(Perceived value) ใช้

การวัดแบบ Likert scale ซึ่งปรับใช้มาจากแบบทดสอบของ Sweeney และ Soutar (2001) เพื่อให้ผู้ตอบ

ได้ให้คะแนนระดับความใส่ใจในสุขภาพและกะดับการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ

ซึ่งน�าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่าง โดยวิธีการค�านวณ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient:α coefficient) โดยผลการ

ทดสอบพบว่ามีระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.87

สถิติที่ใช้ในการเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

อิทธิพลของตัวแปรด้วย linear regression

สรุปผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 200 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 

อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.1 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 87.9 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 83.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน อยู่ในช่วง ต�่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.3

ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมระดับความใส่ใจสุขภาพของผู้

บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความใส่ใจสุขภาพ ค่าเฉลี่ย Std. Deviation ระดับความใส่ใจสุขภาพ

การดูแลใส่ ใจสุขภาพชองตนเอง 3.62 0.89 มาก
ก า ร เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ สุ ข ภ า พ 3.74 0.85 มาก
ก า ร ตื่ น ตั ว ใ น เ รื่ อ ง สุ ข ภ า พ 3.75 0.77 มาก
การควบคุมตัวเองในเรื่องของสุขภาพ 3.48 0.95 ปานกลาง

ภาพรวมความใส่ใจสุขภาพ 3.65 0.68 มาก
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ด้านความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 

3.65) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการตื่นตัวในเรื่องของ

สุขภาพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือด้านการควบคุมตัวเองในเรื่องของสุขภาพ

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมระดับการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ

ของผู้บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การรับรู้คุณค่า Mean Std. Deviation ระดับการรับรู้คุณค่า

ด้านคุณภาพ 2.97 0.86 ปานกลาง
ด้านราคา 2.74 0.91 ปานกลาง
ด้านอารมณ์ 3.11 1.06 ปานกลาง
ด้านสังคม 2.59 1.16 ปานกลาง

ภาพรวมการรับรู้คุณค่า 2.88 0.78 ปานกลาง

จากตารางการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ พบว่าผู้บริโภคมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ 
= 2.88) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การรับรู้คุณ

ค่าด้านอารมณ์, การรับรู้คุณค่าด้านคุณภาพ, การรับรู้คุณค่าด้านราคา และการรับรู้คุณค่าด้านสังคม

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะของผู้

บริโภคในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตัวแปร B SE B Beta t Sig

(ค่าคงที่) 3.187 0.282 11.293 0.000
ความใส่ใจสุขภาพ -0.083 0.076 -0.072 -1.089 0.277
R = 0.72 R Square = 0.005
Adjusted R Square = 0.001 Standard Error Estimate = 0.78469

หมายเหตุ: มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความใส่ใจสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากค่า Sig. = .277

การอภิปรายผล

จากการศึกษาอิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ (Junk food) ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลในแต่ละปัจจัยดังนี้

1. ความใส่ใจสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค

มีระดับความคิดเห็นความใส่ใจสุขภาพด้านการตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ศตบงกช 

เนาว์รุ่งโรจน์ (2556) กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ ผู้บริโภคก็จะมีการตื่นตัวที่จะใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ระมัดระวังการบริโภคอาหาร เลือกรับ

ประท่านอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย ออกก�าลังกายที่

เหมาะสม นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

2. การรับรู้คุณค่าอาหารขยะ (Junk food) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาก



226

การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นการรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ มนตรี 

แสงภัทราชัย (2560) กล่าวว่า อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นตัวจุดประกายเริ่มแรกส�าหรับทุกการตัดสินใจ

เสมอเหมือนกับเป็นทางลัดของจิตที่เร่งให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น เพราะไม่จ�าเป็นต้องอาศัยความคิดใน

การไตร่ตรอง

3. อิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ (Junk food) ของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความใส่ใจสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่า

อาหารขยะ (Junk food) ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวคือความใสใจสุขภาพของผู้

บริโภคเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะไม่ส่งผลต่อการรับรู ้คุณค่าอาหารขยะของผู ้บริโภคอาหารขยะในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายการรับรู้คุณค่าอาหารขยะได้ร้อยละ 0.5 ท�าให้

สามารถอธิบายได้ว่าแม้กระแสรักสุขภาพเพิ่มมากข้ึนทุกปีแต่ธุรกิจอาหารจานด่วนกลับเพ่ิมมากข้ึนในทุกปี

เช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ คือ การ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ ความเชื่อในการบริโภคอาหาร (วนิดา แก้วชะอุ่ม, 2553)

บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ(Junk 

food)ของผู้บริโภค อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถเป็นแนวทางให้กับนักการตลาด ผู้ประกอบการ

และองค์กรที่เกี่ยวข้องธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ โดยน�าผลที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการก�าหนดกิข

กรรมทางการตลาด

โดยหน่วยงานภาครัฐ ควรให้มีการช่วยกันร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้

ความใส่ใจในปัญหาด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความส�าคัญของสุขภาพและอันตราย

จากการบริโภคอาหารขยะ ในส่วนของนักการตลาด ควรที่จะใช้การตลาดเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึนในส่วนขององค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ควรที่จะใช้ฉลากอาหารในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเพื่อ

เพิ่มอิทธิความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้การรับรู้คุณค่าอาหาร

ขยะของผู้บริโภคลดลง
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ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

FACTOR IN DRIVING BRAND RELATE TO VALUE ADDED TO OF SUGAR PALM 
PRODUCTS

ณัฐริกา อนันต์จรรยา1  ธิดาทิพย์ ปานโรจน์2

Nuttarikha Anunjunya1 Tidathip Panrod2

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง แบรนด์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด การ

ศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 100 คน ท�าการวิเคราะห์และทดสอบด้วยการวิเคราะห์สห

สัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

จากผลการวิจัยพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีการ

ศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 9 ปีขึ้นไป 2.ปัจจัยในการขับ

เคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.846

คำาสำาคัญ : การขับเคลื่อนแบรนด์, มูลค่าเพิ่ม, ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด, แบรนด์

Abstract

The research Brand and value added to brands of sugar palm products. The objec-

tives of this study were to study Brand valuation model relate to value added to brands. 

The study was a quantitative research and used questionnaires to collect the data from 

the target population by 100 samples. Pearson’s correlation coefficient used for data 

analysis and test.

The research results found that 1. Most of the samples were female over 50 years 

old. Most of them had lower bachelor’s degree and experience in work more than 9 years. 

2. Factors of brands moment related to Brand valuation model at Pearson correla-

tion coefficient 0.846.

Keywords: Brand valuation model, value-added, sugar palm products, Brand

1
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Bachelor Student, Faculty of Management Science, Silpakorn University,

2
อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Lecturer, Faculty of Management Science, Silpakorn University



230

บทนำา

ค�าว่า แบรนด์ ค�านี้มีความหมายกับการท�าตลาดให้กับสินค้า และบริการ แบรนด์ ที่สิ่งที่บอกถึง

คุณค่า และความมีอยู่ของสินค้า ธุรกิจ จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ แบรนด์ จึงเรียกได้ว่าเป็นทุกๆ 

สิ่งของธุรกิจก็ว่าได้ แบรนด์ท�าให้สินค้าและบริการมีมูลค่ามากขึ้น แบรนด์ที่มีมูลค่ามากๆ สามารถขายได้

ทุกที่ จนมีผู้กล่าวว่า “ แบรนด์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงๆ นั้นเพียงแค่น�าแบรนด์ไปติด กับภาชนะใส่น�้า

เปล่า น�้านั้นจะมีมูลค่าเป็นแสนเป็นล้านได้ “ และตราสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญที่สามารถท�าให้แบรนด์

เกิดมูลค่าเพิ่มได้ เมื่อกล่าวถึงตราสินค้า นอกจากจะมีความส�าคัญต่อเจ้าของสินค้าแล้ว ยังช่วยสร้างมั่นใจ

ให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง เพราะตราสินค้านั้นแสดงถึงคุณภาพ คุณค่าของสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อความพึง

พอใจที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั้นอย่างต่อเนื่อง

ตาลโตนดเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นบ้านเมืองเพชร ต้นตาลหรือตาลโตนดนั้นเป็นไม้คู่บ้านคู่เมือง

ของจังหวัดเพชรบุรีมานาน วิถีชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรีล้วนเกี่ยวพันกับตาลโตนดทุกคน ในอดีต

น�้าตาลเป็นสินค้าส�าคัญของเมืองเพชร ซึ่งเห็นได้จากภาชนะหม้อดินเผาที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุน�้าตาลและ

เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ในการท�าตาล อาหารการกินเกี่ยวกับตาลหลายอย่างที่ขึ้นชื่อ เช่น ขนมหม้อแกง, ขนม

ตาล, ลูกตาลอ่อนทั้งสดและเชื่อม, ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไม้ตาล ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นตาล

กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและนักท่องเที่ยวก็มักจะแวะซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเป็นประจ�า ( 

ธีรารัตน์และชนิสรา, 2560 ) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมานานจึงไม่ค่อยมีการ

เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมากนัก เพราะเจ้าของกิจการบางรายต้องการที่จะ

ให้ผลิตภัณฑ์ของตนเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เพราะคิดว่าลูกค้าจะจ�าได้ หรือท�าให้บอกต่อได้ง่าย แต่เจ้าของ

กิจการบางรายยังไม่รู้ว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์หรือตราสินค้าจะท�าให้ลูกค้ายอมรับได้ง่ายและมีการ

บอกต่อกันง่ายมากขึ้นไปอีก

ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่าปัจจัยในการขับเคล่ือนแบรนด์จะสัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพ่ิมให้กับแบรนด์

หรือไม่ เพื่อให้เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์ตาลโตนด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ น�าข้อมูลไปปรับใช้ในการเพิ่มมูลค่า

เพิ่มให้กับตราสินค้า และแบรนด์ให้ดีมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดท�างานวิจัยเรื่อง แบรนด์และการ

สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์

ตาลโตนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

2. เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการด�าเนินกิจการและประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด

ของกิจการผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎี Brand Valuation Model

กุณฑลี รื่นรมย์ (2560) Brand Valuation Model ถูกพัฒนาขึ้นโดย Interbrand ซึ่งเป็นบริษัทให้

ค�าปรึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ รูปแบบการประเมินค่าแบรนด์นี้มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่าแบรนด์

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดก�าไรแก่องค์กรในอนาคต ซึ่งประมาณจากปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์ 7 

ประการ

แบรนด์มีความเป็นผู้น�า คือ แบรนด์ที่มีความเป็นผู้น�าตลาดจะถือว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าคู่

แข่ง จากการพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาด ต�าแหน่งในตลาด โครงสร้างของตลาดที่มีความได้เปรียบ 

หรือคุณสมบัติของแบรนด์อื่นๆที่บ่งบอกถึงความก้าวไปสู่อนาคต

ความยั่งยืนของแบรนด์ คือ แบรนด์ที่คงความนิยมและอยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน จะแสดงให้

เห็นถึงความยั่งยืนของแบรนด์ โดยต้องพิจารณาจากประวัติของแบรนด์ ต�าแหน่งของแบรนด์ในปัจจุบัน 

และพัฒนาการของแบรนด์ 

ลักษณะตลาด คือ พิจารณาลักษณะของตลาดที่มีการค้าขายแบรนด์นั้น ลักษณะตลาดจะหมายถึง

ลักษณะแข่งขันของตลาด จ�านวนผู้ซื้อและผู้ขาย มูลค่าและปริมาณในการซื้อขายในตลาด สภาพแวดล้อม

ต่างๆ เช่น ผู้บริโภค ตลอดจนแนวโน้มของตลาด

การขยายตัวของแบรนด์ในภูมิภาคต่างๆ คือ แบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือและสามารถขยายพื้นที่

การขายไปสู่พื้นที่ต่างๆตั้งแต่ในประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับโลก จะมีความแข็งแกร่งของแบรนด์มากกว่า

แบรนด์ที่ขายได้แต่ในเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น 

ความทันสมัย คือ แบรนด์ที่แสดงออกถึงแนวโน้มความทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องจะมีความได้เปรียบกว่าแบรนด์อื่นๆที่ไม่การพัฒนาหรือปรับปรุงใดๆในสายตาผู้บริโภค

การสนับสนุนด้านการตลาด คือ การที่องค์กรหรือบริษัทให้การสนับสนุนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ 

เช่นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม การจัดนิทรรศการ การเดิน

สายการท�าโปรแกรมจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า (CSR) จะท�าให้แบรนด์ได้เปรียบกว่าแบรนด์อื่นๆใน

สินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่จัดกิจกรรมใดๆทางการตลาดเพื่อสนับสนุนแบรนด์เลย

การปกป้องแบรนด์ คือการที่บริษัทปกป้องสิทธ์ของตนเอง โดยการจดสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ให้

ถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยป้องกันแบรนด์นั้นจากการลอกเลียนแบบในระดับหนึ่ง แม้ว่าในความเป็นจริง

แล้ว แบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลากหลายแบรนด์ได้ถูกลอกเลียนแบบจากคู่แข่งอื่น แต่การป้องกันตัวเองนี้ อย่าง

น้อยบริษัทก็สามารถด�าเนินการฟ้องร้องเอาผิดและเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ท�าการปลอมแปลงลอกเลียน

แบบได้

แนวคิดด้านการตลาด คือ การสร้างการยอมรับในตราสินค้า โดยการยอมรับ เป็นพฤติกรรมของ

แต่ละบุคคลในการรับเอาสิ่งใหม่มายึดถือปฏิบัติด้วยความเต็มใจโดยท่ีพฤติกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลง

เป็นกระบวนการและมีระยะเวลา มีความส�าคัญต่อการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ที่บุคคลหรือกลุ่มจะได้

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงในตัวบุคคลในสังคมเพราะว่าการจะ

ยอมรับในสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่ในสังคมใดย่อมต้องมีการปรับทางด้าน ความรู้ความเข้าใจ และโดยเฉพาะ

ทัศนคติต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับได้ง่าย (เพลินพร ผิวงาม, 2533)
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แนวคิดด้านการเงิน เป็นการสร้างก�าไรให้กับกิจการ สามารถท�าได้ 2 วิธี 1) การเพิ่มยอดขายให้

กับกิจการ แต่วิธีนี้อาจป็นไปได้ยาก เนื่องจากการเพิ่มยอดขายต้องใช้เงินทุนในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

อาจท�าให้ก�าไรสูงขึ้นจริง แต่ก็อยู่ในปริมาณที่น้อยเพราะเกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้น  2) การลดต้นทุน หลักใน

การลดต้นทุนที่ดี ต้องไม่ลดคุณภาพ แต่ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไปให้ได้มากที่สุด โดยยังคงไว้ซึ่ง

คุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนเดิม ทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจใช้แหล่งเงินทุน (บุศริ

นทร์ บูรณศักดา, 2545) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนจากการใช้เงินทุน อีกทั้งเพื่อ

ให้การบริหารโครงสร้างเงินทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวคิดด้านบัญชี เป็นการสร้างสภาพคล่องให้กับกิจการ โดยการที่เจ้าของกิจการมีการแยกเงิน

ส่วนตัวออกจากเงินของกิจการ มีการลงบันทึกรายการต่างๆตามมาตรฐานบัญชี และมีการจัดสรรก�าไรไว้

เป็นทุนส�ารองสุรชัย ภัทรบรรเจิด (2558) ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันส่งผลให้ผู้ประกอบ

การ SMEs ส่วนหนึ่งไม่สามารถประคับประคองธุรกิจของตนเองให้อยู่รอดไปได้ ดังนั้นควรมีแนวทางในการ

บริหารจัดการการเงินด้านการบริหารเงินสด และการบริหารทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยต้องประเมินสภาพคล่องที่ต้องการให้พอดีจะได้วางแผนการออม และการลงทุนได้อย่าง

เหมาะสม โดยต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์ด้วย เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการขาด

สภาพคล่อง โดยความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ก็คือความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อ

ต้องการเงินสด หรืออาจจะต้องขาดทุนหากต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสด

แนวคิดด้านพนักงาน Northcraft & Neale (1991) ได้นิยามว่าความผูกพันเป็นพลังของความ

สัมพันธ์ในการเป็นส่วนหนึ่งและความรู้สึกผูกพันต่อเฉพาะองค์กรซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) มีความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) มีความเต็มใจในการทที่จะทุ่มเทความพยายาม

เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร 3) มีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไปเป็น ดังนั้น การสร้างความ

ผูกพันให้กับพนักงานในกิจการ คือบุคคลที่มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในงานของตน ซึ่งมีลักษณะของ

ความรู้สึกพฤติกรรมและทัศนคติในด้านบวกต่อองค์กร เมื่อได้มีส่วนร่วมและแสดงออกมาในลักษณะของ 

การพูด การคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรมในองค์กร ดังนั้นจึงท�าให้พนักงานเกิดความตั้งใจ และ

ทุ่มเทท�างานให้แก่องค์กรอย่างเต็มความสามารถ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ธีรารัตน์ มงคลโสฬศ และ ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ (2560) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

น�้าตาลโตนดในด้านการเพิ่มมูลค่าผู้ประกอบการน�้าตาลโตนดกลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภค มีความคิดเห็น 

ดังนี้ ควรเน้นคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์น�้าตาลโตนดให้เหนือกว่าคู่แข่ง เช่น รูปแบบ ความหรูหรา ความทัน

สมัยและตราสินค้า บุคลากรที่ให้บริการ ต้องมีความช�านาญ ความรู้ ความสามารถในงานมีมนุษยสัมพันธ์ 

ความเป็นกันเอง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์ ต้องควบคู่กันไปเพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงความคุ้มค่าในการบริโภค อีกทั้งการน�านวัตกรรม

ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และมีคุณสมบัติที่สูงขึ้น ท้าให้มีข้อได้เปรียบใน

การแข่งขัน เพราะมีเจ้าเดียวที่ท�าได้และมีการจดสิทธิบัตร รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ศุภกร ภัทรธนกุล (2555) เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัด

ค่าแบรนด์องค์กรเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือแรกในประเทศไทย โดยใช้หลักการตลาด การเงิน และการบัญชี 
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มาบูรณาการ จนกระทั่งออกมาเป็นเครื่องมือที่มีชื่อ ว่า CBS Valuation เครื่องมือดังกล่าวได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อเมริกา อย่าง The International Journal of Business Strat-

egy ด้วย เครื่องมือที่ส�าคัญของการประเมินนี้ ก็คือ การค�านวณหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์องค์กร

กับยอดขาย  เพื่อตอบค�าถามว่าถ้ามูลค่าแบรนด์องค์กรดีแล้วยอดขายจะมีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย และพบ

ว่าตัวเลขสหสัมพันธ์สูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้

ชิดระหว่างการสร้างแบรนด์องค์กรและยอดขาย อันเกิดขึ้นจากคุณค่าของแบรนด์

ขอบเขตของการศึกษา

1.ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษาและประชากร

พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ชุมชนถ�้ารงค์ 

อ�าเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี จ�านวน 100 ราย

2.ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บข้อมูล

แบรนด์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ใช้เวลาโดยประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน 

สิงหาคม 2561 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2561

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ได้ก�าหนดตัวแปร ดังนี้

 3.1จ�าแนกเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์ ประกอบด้วย แบรนด์

มีความเป็นผู้น�า ความยั่งยืนของแบรนด์ ลักษณะตลาด การขยายตัวของภูมิภาคต่างๆ ความทันสมัย การ

สนับสนุนด้านการตลาด และการปกป้องแบรนด์

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การวัดมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้าน

การบัญชี และด้านพนักงาน 

กรอบแนวคิดวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ แบรนด์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ” ผู้วิจัยได้ศึกษา

แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ามาก�าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้
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สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

วิธีการดำาเนินวิจัย

ผู้วิจัยสนใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตาลโตนด  ชุมชนถ�้ารงค์ อ�าเภอ 

บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี เนื่องจากชุมชนถ�้ารงค์ อ�าเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการท�า

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดมากที่สุด 
แหล่งข้อมูลการวิจัยคือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตาลโตนด  ชุมชนถ�้ารงค์ อ�าเภอ บ้านลาด จังหวัด 

เพชรบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการประมาณ 100 คน และท�าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ แหล่ง

ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

หนังสือ งานวิจัย และบทความทางวิชาการ

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และจ�าแนกแบบสอบถามเป็น 3 ตอน 

คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ Brand Valuation Model และ

ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเพิ่มแบบสอบถามดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากวิจัยที่เกี่ยวข้องและทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอย่างจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตาลโตนด อ�าเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรีโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็น

เกษตรกรและผู้ประกอบการ จ�านวน 30 คน นอกจากนั้นได้ท�าการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่

ได้กลับมา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า

การค�านวณเท่ากับ 0.825

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS โดยการวิเคราะห์และทดสอบด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) และท�าการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลของปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์

กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย

1.จากการวิจัยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปรายด้านได้ดังนี้

จำาแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นเพศชายคิด

เป็นร้อยละ 41.7

จำาแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีอายุ 

40 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.2 ถัดมามีอายุ 30 - 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 และสุดท้ายมีอายุต�่ากว่า 30 

ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3

จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 95.8 และในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.2 

จำาแนกตามประสบการณ์ในการทำางานในกิจการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน

การท�างานมากกว่า 9 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาประสบการณ์ในการท�างานต�่ากว่า 2 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 16.7 และสุดท้ายมีประสบการณ์ในการท�างาน 2 -5 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3

2.ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด
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ตาราง การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์และการวัดมูลค่า
ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์

การวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ 0.846

แนวคิดด้านการตลาด (corporate brand) 0.792

แนวคิดด้านการเงิน (enterprise value) 0.696
แนวคิดด้านบัญชี (recognition and measurement) 0.762

แนวคิดด้านพนักงาน (employee engagement) 0.466

จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) เพื่อศึกษาปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์

กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยใน

การขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดอยู่ที่  0.846 โดย

แนวคิดทางด้านตลาดมีความสัมพันธ์มากที่สุดอยู่ที่ 0.792 รองลงมาเป็นแนวคิดทางด้านบัญชีมีความ

สัมพันธ์อยู่ที่ 0.762 แนวคิดทางด้านการเงินมีความสัมพันธ์อยู่ที่ 0.696 และสุดท้ายแนวคิดทางด้าน

พนักงานมีความสัมพันธ์น้อยที่สุดอยู่ที่ 0.466 

อภิปายผลวิจัย

จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด เนื่องจากการวัดมูลค่าของแบรนด์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แนวคิด คือ แนวคิดทาง

ด้านตลาดที่เกี่ยวกับการสร้างยอมรับในแบรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walters & Davies (2007) ที่

กล่าวถึงการสร้างส�าเร็จของตอบสนองความต้องการลูกค้าต้องไม่จ�ากัดแค่เพียงกลุ่มลูกค้าภายในพื้นที่แต่

รวมไปถึงลูกค้านอกพื้นที่ หรือต่างประเทศ ดังนั้นองค์กรจะต้องใช้กลยุทธ์ในการแสวงหาการสร้างตราสิน

ค้าที่เป็นที่ยอมรับและมาตรฐานการให้บริการที่สม�่าเสมอเพื่อตอบสนองคาดหวังของลูกค้าได้ทั่วทุกพื้นที่ 

ต่อมาเป็นแนวคิดทางด้านการเงิน และด้านบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างก�าไรและการสร้างสภาพ

คล่องให้กับองค์กร กล่าวคือเมื่อองค์กรมีสภาพคล่องที่ดีจะท�าให้การสร้างก�าไรเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Singh (2000) ที่กล่าวไว้ว่าการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Opportunity recog-

nition) คือ สิ่งที่ได้มาจากการรู้คิดเป็นสิ่งที่สามารถน�าไปด�าเนินธุรกิจและเป็นสิ่งที่มีศักยภาพ มีความคุ้มค่า

ต่อการลงทุนและสามารถสร้างก�าไรให้ผู้ประกอบการ 

สุดท้ายเป็นแนวคิดทางด้านพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพันธ์ให้กับพนักงานใน

องค์กร โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ  Herscovitch & Meyer (2002) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร คือ 

ความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความรู้สึกในคุณค่าและเป้าหมาย

ขององค์กรอันจะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ จากการที่แนวคิดทางด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับ

การวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดน้อยที่สุด เนื่องจากพนักงานขององค์กรในขอบเขตที่ผู้

วิจัยสนใจ โดยส่วนมากเป็นคนในครอบครัวของผู้ประกอบการเอง ดังนั้น บุคลากรส่วนมากจึงไม่ใช้ความ

เชื่อในการท�างานมากนัก เพราะเป็นสิ่งที่ต้องท�าเป็นประจ�า 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดเป็นอย่างมาก ทั้งแนวคิดด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการบัญชี ดังนั้น  ผู้

ประกอบการจึงต้องสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในแบรนด์ โดยการแนะน�าสินค้าในองค์กรให้ตรงกับกลุ่ม
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ลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด หรือมีการให้ผู้บริโภคมีการท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้บริโภคที่ยังไม่รู้จัก

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดได้รู้จักมากขึ้น เช่น การสอนท�าน�้าตาลจากตาลโตนด การสอนท�าดอกไม้ประดิษฐ์จาก

ใบตาล ในด้านการสร้างสภาพคล่อง ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น 

บัญชีแยกประเภท บัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้ เพื่อให้การท�าบัญชีเกิดความผิดพลาดทางด้านตัวเลขน้อยที่สุด ด้าน

พนักงานเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันธ์ เนื่องจากปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่า

เพิ่มด้านพนักงานให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการสร้างความเชื่อในการท�างาน 

โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกิจการ

บทสรุป

 ปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์มีความสัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดเป็นอย่างมาก โดยการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้านตลาดที่เกี่ยวกับการสร้างยอมรับในแบรนด์มี

ความสัมพันธ์เยอะมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ซึ่งเป็นมุม

มองของผู้ที่สร้างแบรนด์ ดังนั้นในโอกาสต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภค เพื่อศึกษาความ

ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

มากที่สุด
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 

รณฤทธิ์ ละริน1 ธิดาทิพย์ ปานโรชน์2

Ronnait Larin1 Tidathip Panoj2

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนดมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 

ศึกษาปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้า 2) ศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ 3)ศึกษาปัจจัยด้านภาพ

ลักษณ์ตราสินค้า ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนดใน

จังหวัดเพชรบุรีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire)จากกลุ่มตัวอย่างและใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายในการวิเคราะห์ 

จ�านวน 400 ราย ท�าการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการหา ความถี่ ร้อยละ 

จากผลการวิจัยพบว่า1)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 77.6% อยู่ในช่วงอาย 21-30 ปี 50.8%   เงิน

เดือนต�่ากว่า 10,000 บาท 75.8% ระดับการศึกษาปริญญาตรี 89.2%อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 87.5%2) 

ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 3) ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบ

บอกต่อส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด4) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

ค�าส�าคัญ : ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด, ตราสินค้า, ความจงรักภักดี

Abstract

Research Factors affects brand loyalty of Palmyra Palm the purpose of this re-

search is 1) to study Repurchase factors. 2) to study E – Word of Mouth factors.3) to study 

Brand Image factors. That affects the brand loyalty of Palmyra Palm in Phetchaburi. The 

study was a quantitative research use questionnaires to collect the data and use Simple 

regression analysis from target population 400 samples. The descript statistics used for 

data analysis were frequency, percentage.

The research results found that 1) Most of the samples were females77.6%, Age21-

30 years 50.8%, Salary less than 10,000 baht75.8%, Bachelor’s Degree89.2%, student 87.5% 

2)Repurchase factors affect the brand loyalty of Palmyra Palm. 3) E – Word of Mouth fac-

tors affect the brand loyalty of Palmyra Palm. 4) Brand Image factors affect the brand 

loyalty of Palmyra Palm

Keywords : Palmyra Palm products, Brand Image, Loyalty

1
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2
อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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บทนำา

การท�าน�้าตาลโตนดเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นบ้านเมืองเพชร ต้นตาลหรือตาลโตนดนั้นเป็นไม้คู่

บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีมานาน วิถีชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรีล้วนเกี่ยวพันกับตาลโตนดทุกคน 

ในอดีตน�้าตาลเป็นสินค้าส�าคัญของเมืองเพชรซึ่งเห็นได้จากภาชนะหม้อดินเผาที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุน�้าตาล

และเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ในการท�าตาล อาหารการกินเกี่ยวกับตาลหลายอย่างที่ขึ้นชื่อ เช่น ขนมหม้อแกง, 

ขนมตาล, ลูกตาลอ่อนทั้งสดและเชื่อม, ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไม้ตาล ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

ต้นตาลกลายเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมและนักท่องเที่ยวก็มักจะแวะซ้ือของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเป็น

ประจ�า(ธีรารัตน์ มงคลโสฬศ, ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์, 2560)

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดในปัจจุบันได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จากในอดีตที่ผลิตภัณฑ์มีการจ�าหน่าย

แบบไม่มีตราสินค้าและเป็นการจ�าหน่ายในรูปแบบของการขายในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานท�าให้ไม่

ได้รับความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร จึงท�าให้ในปัจจุบันสินค้าตาลโตนดได้สร้างตราสินค้าที่น่าเชื่อถือขึ้นทั้งในรูป

แบบชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์ เช่น น�้าตาลจากสวนตาลลุงถนอม สินค้าจากตาลโตนดภายใต้ชื่อแบรนด์ต่างๆ 

ซึ่งท�าให้ลูกค้ารู้จักและเกิดความสนใจมากขึ้นกว่าในอดีต จนน�าไปถึงการบริโภคสินค้าตาลโตนดและเกิด

ความจงรักภักดีในตราสินค้าต่อไป

จึงเห็นได้ว่าจากการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ตาลโตลดในปัจจุบันท่ีมีความตามสมัยและดึงดูดลูกค้า

มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านด้านรูปลักษณ์ ความหลากหลายของสินค้า ชื่อเสียงที่แสดงถึงตราสินค้าที่มีคุณภาพ

และน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีตราสินค้า

ตาลโตนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีตราสินค้าตาลโตนด 

ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยที่สนใจเพื่อน�ามาศึกษาโดยใช้ 1) ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้า 2) ปัจจัยด้านการสื่อสาร

แบบบอกต่อ 3) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า จึงได้เกิดค�าถามในการวิจัยในครั้งนี้คือลักษณะการซื้อซ�้า

แบบใดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด การสื่อสารแบบบอกต่อด้านใดที่ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนดและภาพลักษณ์ตราสินค้าในรูปแบบใดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน

ตราสินค้าตาลโตนด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย เสริมพร อลงกตกิตติคุณ(2558) ณฎาร์ 

ประทุมทอง (2554) ชางยู่ เหวย(2558)ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย(2554) สามารถน�ามาประยุกต์ใช้และก�าหนด

ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

วัตถุประสงค์

1.ศึกษาปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

2.ศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

3.ศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษาและประชากร

พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรลูกค้าที่บริโภคสินค้าตาลโตนดในจังหวัด

เพชรบุรี โดยใช้หลักการของ (Taro Yamane, 1973) อ้างถึงใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวัสดิ

สรรพ(2557) ที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของ

ลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของ

ประชากร และก�าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่ชัดจึงใช้ตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อ

มั่นที่ 95% จึงสามารถสรุปกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 400 คน
2.ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บข้อมูล

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนดใช้ระยะเวลาในการศึกษาโดย

ประมาณ3เดือนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561
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3.ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าตาลโตนด

และปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี

3.1ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้า คือ การเต็มใจซื้อซ�้าความเป็นไปได้ในการซื้อซ�้า 

กาซื้อซ�้าในปริมาณมากขึ้น การซื้อสินค้าประเภทเดิมและปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ คือ การสื่อสาร

แบบบอกต่อเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการให้ค�าแนะน�า การสื่อสาร

แบบบอกต่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ ความเชื่อมโยง

(Association) บุคลิกภาพ(Personality) ผู้ซื้อ(User) ประโยชน์(Benefit) คุณสมบัตร(Attribute) อัต

ลักษณ์(Identity) วัฒนธรรม(Culture)

3.2ตัวแปรตาม ได้แก่ ความจงรักภักดีที่มีต่อตราสินค้าตาลโตนด

4.สมมุติฐานของงานวิจัย

1. ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

2. ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

3. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนดภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า การกลับมา

ซื้อซ�้า การสื่อสารแบบบอกต่อ และภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาตราสินค้าตาลโตนด

2.สามารถน�าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาภาพลักษณ์ของตราสินค้า ให้เหมาะสมตามความ

ต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดคุณค่าของแบรนด์มากยิ่งขึ้น และท�าให้เกิดความจักภักดีในตราสินค้ามากขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎีการกลับมาซื้อซำ้า 

Frank, Enkawa&Schvaneveldt (2015)อ้างถึงใน เสริมพร อลงกตกิตติคุณ(2558)กล่าวว่า การก

ลับมาซื้อซ�้าของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สามารถท�าก�าไรให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะตลาดที่อิ่มตัว ปัจจัย

ที่ส�าคัญที่สุดคือความพึงพอใจ ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าซ�้าจากผู้ประกอบการรายเดิม เมื่อผู้บริโภครู้สึกว่า

ตนยังคงได้รับความพึงพอใจในระดับสูง และคิดจะซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่เมื่อผู้บริโภครู้สึกว่า

ตนได้รับความพึงพอใจในระดับต�่า

เกศสิริ ปั้นธุระ(2556)อ้างถึงในเสริมพร อลงกตกิตติคุณ(2558) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของการกลับ

มาซื้อซ�้าใน 4 รูปแบบคือ

1) การเต็มใจซื้อซำ้า หมายถึง ความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าอีกเมื่อมีโอกาส

2) ความเป็นไปได้ในการซื้อซำ้า หมายถึง แนวโน้มการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง พยายามค้นหา

ตราสินค้าเดิมซึ่งเคยได้ซื้อไปแล้ว

3) การซื้อซำ้าในปริมาณมากขึ้น หมายถึง การแสดงออกที่จะซื้อตราสินค้าเดิมเพิ่มขึ้นกว่าครั้ง 
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ก่อนที่เคยซื้อ

4) การซื้อสินค้าประเภทเดิม หมายถึง การแสดงออกที่จะซื้อสินค้าเดิมจากผู้ประกอบการราย 

เดิม

แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารแบบบอกต่อ

ริชินส์ และ รูท-ชาฟ์เฟอร์ (Assael. 1998; citing Richins; & Root-Shaffer. 1987) อ้างถึงใน 

ณฎาร์ ประทุมทอง (2554) ได้แบ่งการสื่อสารแบบบอกต่อออกเป็น 3 ประเภท

1. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รูปร่าง ลักษณะ หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

2. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการให้คำาแนะนำาจะเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น การแสดง

ความรู้สึก รวมทั้งการให้ค�าปรึกษา

3. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์

คุณลักษณะและคุณสมบัตรของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งข่าวของผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลจริงที่ตรง

ไปตรงมา

แนวคิด และทฤษฎีเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้า

Keller (2003) อ้างถึงในชางยู่ เหวย(2558) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าหมายถึง แบรนด์ที่มี

ความแข็งแรง (Strong) ความชื่นชอบกับการเชื่อมโยงของแบรนด์ (Brand Association)ที่เป็น

เอกลักษณ์ในการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งจะมีผลในทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) กับการรับรู้คุณภาพ 

(Perceived Quality) และกระทบเชิงบวก (Positive Affect) ในภาพรวมทั้งหมด

Kotler (2003) อ้างถึงในศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย(2554) ได้อธิบายความหมายของตราสินค้าไว้ว่า 

การสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องส�าคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่รู้จักแพร่หลายท�าให้ก�าหนดราคาสินค้า

ได้สูง และได้ขยายความของ ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อนสามารถสื่อความหมายได้ 6 

ด้าน ดังนี้

1) คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าท�าให้นึกถึงคุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะที่ 

แน่ชัดของผลิตภัณฑ์ เช่น Toyota มีความทนทานในการใช้งาน มีอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกมากมาย

2) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัติต้องแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ ตาม 

หน้าที่และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่การ 

ใช้งาน หรือ คุณสมบัติมีอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกมากมาย แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์

3) คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิตเช่น 

Toyota บ่งบอกถึงสมรรถนะในการขับขี่ การขายต่อได้ราคาดี และเกียรติภูมิ ศักดิ์ ศรีสูง

4) วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น Toyota 

เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีระเบียบ ประสิทธิภาพ

5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของสินค้า

6) ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าชี้ให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์

จากแนวคิด และความหมายของตราสินค้า ภาพลักษณ์ และภาพลักษณ์ตราสินค้าดังกล่าวจึงสรุป



244

ได้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าจึงเป็นการเชื่อมโยงของแบรนด์ที่จะสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าให้กับแบรนด์

นั้นๆ ภาพลักษณ์ตราสินค้ายังสามารถท�าให้จิตใจของผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเกิดความจงรักภักดีใน

แบรนด์

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้า

Pearce (1997) อ้างถึงใน ณัฐพัชร์ เกลี้ยกล่อม (2558) กล่าวว่าลูกค้าที่มีคุณค่าต่อธุรกิจมากที่สุด 

คือ ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอย่างมาก และเป็นผู้ที่ใช้ปริมาณมากขึ้น ดั้งนั้นกลยุทธ์ด้านการ

ตลาดจึงควรมุ่งสร้างความจงรักภักดี และมุ่งกลุ่มลูกค้าไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีในตราสินค้า จึง

จะท�าให้ธุรกิจได้รับก�าไรระยะยาว ดังนั้น ก�าไรระยะยาวเกิดจากธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความจงรักภักดี 

และความจงรักภักดีเกิดขึ้นได้ยากกว่าการที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นประจ�าที่ร้านใดร้านหนึ่ง หรือเกิดได้ยากกว่า

พฤติกรรมการซื้อซ�้า

Aaker (1991) อ้างถึงใน ณัฐธิดา โพธิ์ประเสริฐ (2556) ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นสิ่งที่แสดงถึง

ความยึดมั่นที่ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินค้า 

(Brand Equity) ที่ส�าคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า เพราะหากผู้บริโภคไม่เห็นความแตกต่างของสินค้า

แต่ละตรา ก็จะเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าอื่น แต่ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสิน

ค้าในระดับสูงผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ความภักดีต่อตราสินค้าหรือความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) นั้นทุกวันนี้ถือเป็น 

ความส�าคัญที่ทุกบริษัทแสวงหา ถ้าหากลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้ามากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตรา 

สินค้า (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และการที่ลูกค้ามีความภักดีสูงต่อแบรนด์ใด 

แบรนด์หนึ่งก็ยังหมายถึงโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับแบรนด์ ๆ นั้น ทั้งในแง่ยอดขาย การบริหาร 

ต้นทุนในการทาธุรกิจที่ต�่าลง โอกาสในการทาก�าไรที่มากขึ้น รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด์

ให้กว้างขวางมากขึ้น

Gamble, Stone และ Woodcock (1989, p. 168) อ้างถึงใน ณัฐธิดา โพธิ์ประเสริฐ(2556)ได้แบ่ง

ความภักดีออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) ความภักดีด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) เกิดจากสภาวะจิตใจ การมีทัศนคติ ความเชื่อ

และความปรารถนาของลูกค้าที่มีต่อองค์กร สินค้า หรือบริการโดยบริษัทได้ประโยชน์จากความภักดีของ

ลูกค้า ทัศนคติ และความเชื่อของลูกค้าเอง

2) ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากกระท�าด้วยความชอบใจ เต็มใจหรือ

ชื่นชอบจากการได้รับการตอบสนองจากสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกค้าไปภักดีต่อ

บริษัทอื่นวิธีการดำาเนินการวิจัย

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มเป้าหมาย (Target group) จากประชากรลูกค้าที่บริโภคสินค้าตาลโตนดใน

จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ทราบกลุ่มประชากรแน่ชัด โดยใช้ทฤษฎีกลุ่มตัวอย่าง TaroYamane (1973)กลุ่มเป้า

หมายจ�านวน 400 รายที่ความเชื่อมั่น 95%
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจ�าแนกแบบสอบถามออกเป็น 

5 ส่วนเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ระดับการศึกษา และอาชีพ

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้าสินค้าตาลโตนด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเต็มใจซื้อซ�้า 

ความเป็นไปได้ในการซื้อซ�้า การซื้อซ�้าในปริมาณมากขึ้น การซื้อสินค้าประเภทเดิม

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าตาลโตนด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการให้ค�าแนะน�า การ

สื่อสารแบบบอกต่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว

ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า แบ่งออกเป็น 7 ด้านได้แก่ ความเชื่อมโยง (Associa-

tion)

บุคลิกภาพ (Personality) ผู้ซื้อ (User) ประโยชน์ (Benefit) คุณสมบัตร (Attribute) อัตลักษณ์ 

(Identity) วัฒนธรรม (Culture)

ส่วนที่ 5 ความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

แบบสอบถามดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากวิจัยที่เกี่ยวข้องและทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 30 คน นอกจากนั้นได้ท�าการหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามที่ได้กลับมา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) ได้ค่าการค�านวณเท่ากับ 0.977

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) คือ เป็นแหล่งข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้

แก่ ผู้บริโภคที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนดในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้ท�าการ

เก็บรวบรวมแบบสอบถามในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561เพื่อท�าการวิเคราะห์ต่อไป  

2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) คือ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษา หนังสือ 

งานวิจัย ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของผู้บิโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descrip-

tive Statistics) ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้า ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอก ปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด ใช้วิธีการการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Sim-

pleRegression analysis) 

ผลการศึกษา

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Sta-

tistics) พบว่าจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
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จำาแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง คิดเป็น 77.6% และเพศชาย คิดเป็น 22.4% 

จำาแนกตามอายุ อายุต�่ากว่า 20 ปีคิดเป็น 42.5% อายุตั้งแต่ 21-30 ปีคิดเป็น 50.8% อายุตั้งแต่ 

31-40 ปีคิดเป็น 1.8% อายุตั้งแต่ 41-50 ปีคิดเป็น 3.3% อายุตั้งแต่ 51-60 ปีคิดเป็น 0.8% อายุตั้งแต่ 60 

ขึ้นไปคิดเป็น 0.8%

จำาแนกตามเงินเดือน ต�่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็น 75.8% 10,001-20,000 บาทคิดเป็น 12.5% 

20,001-30,000 บาทคิดเป็น 5.9% 30,001-40,000 บาทคิดเป็น 2.5% 40,001-50,000 บาทคิดเป็น 

0.8% ตั้งแต่ 50,000 บาทคิดเป็น 2.5%

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา ต�่ากว่ามัธยมคิดเป็น 0.8% มัธยมคิดเป็น 3.3% ปริญญาตรีคิดเป็น 

89.2% ปริญญาโทคิดเป็น 5% ปริญญาเอกคิดเป็น 1.7%

จำาแนกตามอาชีพ นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็น 87.5% เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระคิดเป็น 3.3% 

พนักงานเอกชนคิดเป็น 2.5% พนักงานราชการคิดเป็น 5.8% พ่อบ้าน/แม่บ้าน 0.8%

2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด Mean Std. deviation

1.ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ้ำา (Repurchase) 3.60 0.720

1) การเต็มใจซื้อซ้�า 3.79 0.879

2) ความเป็นไปได้ในการซื้อซ้�า 3.58 0.827

3) การซื้อซ้�าในปริมาณมากขึ้น 3.46 0.888

4) การซื้อสินค้าประเภทเดิม 3.61 0.802

2.ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ (E – Word of Mouth) 3.76 0.693

1) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.69 0.736
2) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการให้ค�าแนะน�า 3.82 0.743
3) การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว 3.78 0.794

3.ภาพลักษณ์ตราสินค้า(Brand Image) 3.97 0.714
1) ความเชื่อมโยง (Association) 3.91 0.856
2) บุคลิกภาพ (Personality) 4.04 0.858
3) ผู้ซื้อ (User) 4.06 0.888
4) ประโยชน์ (Benefit) 3.94 0.764
5) คุณสมบัตร (Attribute) 4.00 0.705
6) อัตลักษณ์ (Identity) 3.88 0.753
7) วัฒนธรรม (Culture) 3.93 0.679
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ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซำ้า

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการกลับมาซื้อ

ซ�้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด โดยปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้าที่ส่งผล

มากที่สุดคือ การเต็มใจซื้อซ�้าเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการก

ลับมาซื้อซ�้าส่งผลทางบวกกับความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด หมายความว่า ระดับปัจจัยด้านการก

ลับมาซื้อซ�้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่งผลให้ความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด จะเพิ่มขึ้น 0.630 โดยที่ค่า Ad-

justed R Square  = 0.344 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้าส่งผลต่อ

ความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 

ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารแบบ

บอกต่อ ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด โดยปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอก

ต่อที่ส่งผลมากที่สุดคือ การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการให้ค�าแนะน�าเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อส่งผลทางบวกกับความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 

หมายความว่า ระดับปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อเพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่งผลให้ความจงรักภักดีในตราสิน

ค้าตาลโตนด จะเพิ่มขึ้น 0.828 โดยที่ค่า Adjusted R Square  = 0.555 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

ดังนั้นปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ตราสินค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด โดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิน

ค้าที่ส่งผลมากที่สุดคือทัศนคติของผู้ซื้อเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลทางบวกกับความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด หมายความว่า ระดับ

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่งผลให้ความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด จะเพิ่มขึ้น 

0.833 โดยที่ค่า Adjusted R Square  = 0.597 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยด้านภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซำ้า

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการกลับมาซ้ือซ�้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิโสภา อุทิศสัมพันธ์กุล (2553) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ตั้งใจในการซื้อซ�้าในธุรกิจออนไลน์ผลการศึกษาพบว่าความชื่นชอบในตราสินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ

เจตนา/ความตั้งใจที่จะซื้อซ�้าสินค้าหรือบริการ กล่าวคือหากลูกค้ามีความรู้สึกชื่นชอบในตราสินค้าจะส่งผล

ให้เกิดความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งสอดคล้องกับการกลับมาซื้อซ�้าด้านการเต็มใจซื้อซ�้าของ

การวิจัยในครั้งนี้ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 3.79 ซึ่งตรงกับทฤษฏีการกลับมาซื้อซ�้าที่ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
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แสดงออกมาเป็นความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้า

ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ

ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของมาริสา ว่องเวศน์ (2558) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การสื่อสารแบบบอกต่อ ความต้องการส่วน

บุคคลและประสบการณ์การใช้บริการที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อคุณภาพงานบริการของผู้โดยสารลีมูซีน  

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลที่ได้รับจากคนใกล้ตัวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลจากบริษัทมากที่สุดซึ่ง

สอดคล้องกับปัจจัยด้านการส่ือสารแบบบอกต่อในส่วนของการสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการให้ค�าแนะน�าส่ง

ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนดที่มีค่าเฉลี่ยที่ 3.82

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาล

โตนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย (2554) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสิน

ค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า

ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านคุณสมบัติและคุณค่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับการภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านภาพลักษณ์เกี่ยวกับทัศนคติของผู้ซ้ือที่ผู้ใช้จะต้องใช้ทัศนคติใน

การประเมินคุณค่าของสินค้าเพื่อให้ตนเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า โดยผลของการวิจัยในครั้งนี้ที่มีค่า

เฉลี่ยที่ 4.06 ซึ่งตรงกับทฤษฏีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าจะเป็นการเชื่อมโยงของ

แบรนด์ที่จะสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าให้กับแบรนด์นั้นๆ และภาพลักษณ์ตราสินค้ายังสามารถท�าให้จิตใจ

ของผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเกิดความจงรักภักดีในแบรนด์

บทสรุป

ตัวแปรต้นทั้งสามปัจจัยส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโดย ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า

ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนดสูงที่สุด ล�าดับรองลงมาคือปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอก

ต่อ และสุดท้ายคือปัจจัยด้านการกลับมาซื้อซ�้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนดน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

1.จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการกลับมาซ้ือซ�้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาล

โตนดดังนั้น ทางด้านเจ้าของตราสินค้าตาลโตนดควรส่งเสริมให้ลูกค้าที่บริโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนดรับรู้ถึง

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นในด้านการรับรู้ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่ได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และเกิดความคิด

ในการซื้อซ�้าที่จะน�าไปสู่ความจงรักภักดีต่อไป

2.จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า

ตาลโตนด ซึ่งในด้านการให้ค�าแนะน�ามีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดซึ่งเห็นได้ว่าลูกค้าจะเลือกที่จะซื้อสินค้าก่อนที่จะ

เกิดความจงรักภักดีซึ่งลูกค้าเชื่อในประสบการณ์จริงจากผู้บริโภค ดังนั้นการได้รับข่าวสารผ่านการแนะน�า

ประสบการณ์จึงควรได้รับการถ่ายทอด โดยเจ้าของตราสินค้าสามารถสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้ลูกค้าที่

บริโภคได้รับประสบการณ์มากที่สุดเพื่อให้สามารถบอกต่อและให้ค�าแนะน�าแก่คนอื่นๆได้ต่อไป

3.จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาล
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โตนด ซึ่งในด้านภาพลักษณ์ในด้านทัศนคติส่งผลมากที่สุด หมายความว่า ทัศนคติของผู้ซื้อเป็นสิ่งส�าคัญใน

ที่ท�าให้เกิดความจงรักภักดี ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าทัศนคติส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่คาดเดายากและยากต่อการปรับให้

ทัศนคติของผู้ซื้อที่ไม่สนใจในตราสินค้าตาลโตนดหันมาสนใจได้ง่าย สิ่งที่เจ้าของตราสินค้าควรพึงปฏิบัติคือ 

การสร้างทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าที่ดีโดยวิธีการท�าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าจาก

คุณภาพ การบริการ การจดจ�าในการทดลองสินค้าครั้งแรกเป็นสิ่งส�าคัญที่ชี้วัดทัศคติของลูกค้าที่มีต่อ

ตราสินค้าได้เลยทีเดียว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.เนื่องจากในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านการซื้อซ�้าซึ่ง การซื้อซ�้าจะได้มาจาก

การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าเสียก่อนซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาเพื่อน�ามาเป็นตัวแปรต้น ซึ่งถือได้ว่าการ

รับรู้ยังเป็นอีกตัวแปรส�าคัญที่ควรศึกษาเพื่อท�าให้ข้อมูลที่ศึกษาครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น

2.การวิจัยครั้งนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าที่บริโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ในโอกาสต่อไปควร

ท�าการศึกษาในส่วนของเจ้าของตราสินค้าด้านการสร้างคุณค่าในตราสินค้าที่จะน�ามาตอบสนองให้เกิด

ความจงรักภักดีของลูกค้า
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ความสัมพันธ์ของรูปแบบสื่อสารตลาดกับการรับรู้ตราสินค้า BNK48 ของแฟนคลับใน
ประเทศไทย  

 The relationship of the marketing communication tools with the         
perception to branding of BNK48  for Fan Club in Thailand.

ณัฐวัฒน์ วิเชียรบุตร1 วรวัตร ศรีชาติ1 เสริมศักดิ์ ขุนพล2

Nutthawat Wichienbut 1 Vorawart Sricaht1 Sermsak Khunpol 2

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารตลาดของ BNK 48 ใน

ประเทศไทยและศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบการสื่อสารตลาดของ BNK 48 กับการรับรู้ตราสินค้าของกลุ่ม

แฟนคลับ โดยการส�ารวจด้วยการสุ่มท�าแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มแฟนคลับทั่วประเทศไทย จ�านวน 

400 คน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการสื่อสารตลาดของ BNK 48 ในประเทศไทย มีทั้งหมด 12 รูปแบบ 

ได้แก่ Official  BNK48 Facebook ภาพยนตร์ สารคดี BNK48 Official BNK48 Youtube Official 

BNK48 Instagram Mini Concert และงานโชว์ตัวต่าง ๆ Voov Application Official BNK48 Website 

Shopee Official Shop การเป็น Brand Ambassador และ Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รายการ

ทีวี Victory BNK48 Handshake Event  และ 2Shot Event ส่วนการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการ

ตลาดของวง BNK48 ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05  

(ค่า Sig =0.052) นักสื่อสารการตลาด ไม่ควรยึดติดกับเครื่องมือการสื่อสาร ไม่ว่าจะสื่อสารการเครื่องมือ

ใดๆ ก็ตาม แต่ควรเน้นการน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความพยายามของศิลปิน และความเป็นมิตรกับแฟน

คลับ เพื่อสร้างความจงรักภักดีกับตราสินค้ามากกว่า

คำาสำาคัญ : การสื่อสารการตลาด  การรับรู้  แฟนคลับ

Abstract

 This research is to study the marketing communication tools of BNK 48 in Thailand 

and to study the correlation of marketing communication tools of BNK 48 band with brand 

awareness of Fan Club. By surveying with random questionnaire Online with 400 peoples 

(Fan Club groups) in Thailand. 

The results of the study showed that Communication marketing tools of BNK 48 in 

Thailand were 12 tools including Official BNK48 Facebook, Documentary Film BNK48, Of-

ficial BNK48 Youtube, Official BNK48 Instagram, Mini Concert and Showcase, Ambassador 

and Presenter for various products, Victory TV BNK48, Handshake Event and 2Shot Event. 

The exposure of BNK48 marketing tools of different bands does not affect different brand 

1นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Bachelor Student, Communication Arts  Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University.
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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awareness. The purpose of the significance level of 0.05 ( Sig = 0.052).Marketing communi-

cator should not be attached to communication format whether communicating any tools, 

but should focus on presenting content about the artist’s efforts. And the friendliness of 

the fans to create loyalty with the branding rather.

Keywords: Marketing Communication, Perception, Fan Club.

บทนำา

BNK 48 เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปรูปแบบใหม่ เป็นการสร้างศิลปินที่ดัดแปลงมาจากวง AKB48 ในประเทศ

ญี่ปุ่น ด้วยแนวคิดที่จะสร้างไอดอลที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ตลอดเวลา (idols you can meet) ของ

โปรดิวเซอร์ อากิโมโตะ ยาสึชิ  ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการเปลี่ยนความคิดแบบเก่าที่ปกติแฟนคลับจะ

สามารถพบเจอเกิร์ลกรุ๊ปทั่วไปได้เฉพาะตามงานคอนเสิร์ตหรือรายการโทรทัศน์เท่านั้น แต่วงได้พยายาม

ลดระยะห่างระหว่างสมาชิกและแฟนคลับโดยการเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ด้วยหลากหลายวิธี อาทิเช่น การ

สร้างโรงละครประจ�าวงที่มีการแสดงทุกสัปดาห์ การจัดตั้งงานจับมือ การถ่ายทอดสดในไลฟ์สตูดิโอ (ตู้

ปลา) ฯลฯ วง BNK 48  เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกครั้งแรกเมื่อกลางปี พ.ศ. 2559 และเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พร้อมกับซิงเกิลแรกในชื่อ อยากจะได้พบเธอ ด้วยสมาชิก 30 คน 

ทั้งนี้ สมาชิกของวงนั้นมีจ�านวนไม่แน่นอนเนื่องจากมีการเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่และมีการจบการศึกษาอยู่

ตลอดเวลา ปัจจุบันวงมีสมาชิกทั้งหมด 51 คน โดยชื่อของวง BNK 48 ตั้งตามชื่อย่อของ บางกอก (Bang-

kok) หรือ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีสีประจ�าวงเป็นสีม่วงอ่อนของดอกกล้วยไม้

ปัจจุบันวง BNK 48 มีความโด่งดังอย่างมากน�าไปสู่การสร้าง “ฐานแฟนคลับ” ของแบรนด์จ�านวน

มหาศาลในประเทศไทย  โดยเฉพาะคนที่อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นและรวมถึงวัฒนธรรมของไอดอลญี่ปุ่น การ

สร้างสรรค์ศัพท์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีประเทศไทยสร้างความน่าสนใจให้ตลาดได้อย่างมาก เช่น การจับมือ คือ

การที่แฟนคลับจะต้องซื้อสินค้าเพื่อแลกกับการจับมือไอดอลคนโปรด 7-10 วินาที การเป่ายิงฉุบ ซึ่งสมาชิก

ในวงจะต้องแข่งขันกันเพื่อร่วมร้องซิงเกิลเพลง การเลือกตั้ง คือให้แฟนคลับ(โอตะ)โหวตไอดอลคนโปรดได้

ร่วมร้องซิงเกิล เป็นต้น สิ่งเหลานี้แตกต่างจากไอดอลในประเทศไทยที่ใครก็สามารถดังได้ รวมทั้งมีการใช้

การสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ ที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความจงรักภักดี การกระตุ้

นการขาย และ เป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มผู้รับสารและแฟนคลับของ วง BNK 48 ที่เรียกกันว่าโอ

ตะ ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดของ วง BNK 48 จะใช้รูปแบบและช่องทางที่หากหลายไปตามสถานการ

ต่างๆ และการใช้สื่อ Social Media ในการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกพื้นที่สามารถสร้างการ

รับรู้และรู้ถึงผลตอบรับได้ง่ายกว่าสื่อประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ทางวง BNK48 การกระจายช่องทางการ

สื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้โอตะสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของสมาชิกในวงได้มายิ่งขึ้น และ ยังมี อีเว้นท์ 

งานจับมือ งานถ่ายรูปคู่ เป็นต้น จึงท�าให้เกิดกลุ่มแฟนคลับหน้าใหม่ ท�าให้วงเป็นที่รู้จักและพูดถึงในวง

กว้าง ท�าให้เกิดการกิจกรรมหรือการออกอีเว้นท์ในต่างจังหวัดมากขึ้นและยังท�าให้ยอดขายสินค้าของวง

เป็นที่พูดถึงและเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่สินค้าได้วางขาย จึงท�าให้ วง BNK 48 ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปีในการสร้าง

แบรนด์ให้โด่งดัง มีการพูดถึงในวงกว้างในพื้นที่สื่อต่างๆ และมียอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งถือได้ว่าใช้ระยะ

เวลาอันสั้นในการท�าให้แบรนด์ติดตลาดมาจนถึงปัจจุบันนี้   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารตลาดของ BNK 48 ในประเทศไทย

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบการสื่อสารตลาดของวง BNK 48 กับการรับรู้ตราสินค้าของกลุ่ม

แฟนคลับ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 1.สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดของศิลปิน 

BNK 48  ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นได้ 

 2.สามารถน�าไปเป็นแนวทางการในสื่อสารการตลาดให้กับแก่ศิลปินวงอื่นๆ ได้ 

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปแบบสื่อสารตลาดกับการรับรู้ตราสินค้า BNK48 ของแฟนคลับ

ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น�าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1.แนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)  หมายถึง กิจกรรม

ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ สร้างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของ ธุรกิจ ในการสื่อสารทางการตลาดนั้น อาจจะสื่อสารผ่านภาพ (Imag-

ery) ถ้อยค�า (Word) หรือ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แต่ทั้งนี้การสื่อสารการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้อง

สื่อสารได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าวจิตใจ กระตุ้นความต้องการ 

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทศนคติ ซึ่งจะมีผลในการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดคือการให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า ที่จะน�าไป

สู่ความคุ้นเคย และความมั่นใจในสินค้า โดยมีวิธีการป้อนให้กับลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การชายโดยใช้พนักงาน การตลาดทางตรง การตลาดโดยจัดกิจกรรม และเครื่องมือสื่อ

สารอื่นๆ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540 : 28-29) ซึ่งอาจจะมีการคิดค้นวิธีการใหม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสื่อและ

พฤติกรรมของผู้บริโภค

2.แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  เป็นการกระท�าของบุคคลใดบุคคล

หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและบริการ (Phillip Kotler, 2000) ซึ่งผู้บริโภคจะมี

การถูกแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ที่ท�าให้รู้สึกนึกคิดให้รู้สึกอยากได้ อยากซื้อ ซึ่งขณะเดียวกันผู้

บริโภคที่มีข้อมูลน้อยจะท�าการแสวงหาข้อมูลจากช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเพียงพอต่อการไประกอบ

การตัดสินใจ ซึ่งในกรณีของการท�าการตลาดของวง BNK 48 การแสวงหาของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเกิดจาก

การน�าตนเองเข้าไปร่วมกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งภายในกิจกรรมทางการตลาดเหล่านั้น เจ้าของสินค้า

พยายามที่จะสื่อสารเพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดการรับรู้แบรนด์ที่สามารถตัดสินได้ง่ายขึ้นว่าจะด�าเนินการ

สนับสนุน BNK ต่อไปหรือไม่ 

3. แนวคิดการรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู้ เป็นการ ตีความ

หมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รับสัมผัส เพื่อรวบรวมเป็นภาพในสมองให้มีความหมายเกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับความ

คิดเห็นด้วย  การรับรู้ของผู้บริโภคถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนื่องจากการ รับรู้ของ

ผู้บริโภคนี้จะน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก ข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง
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ทางตรงและอ้อม ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และ

ความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งการรับรู้ตราสินค้าจะสร้างคุณค่าให้สินค้าได้เมื่อผู้บริโภคมีความคุ้น

เคยกับตราสินค้า หรือเกิดความพึงพอใจบางประการซึ่งเกิดจากลักษณะตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ และ

แข็งแกร่งในความทรงจ�าของลูกค้าจะเกิดความภักดีต่อตราสินค้า และน�าไปสู่การสู่บริโภคในที่สุด (เสรี 

วงษ์มณฑา, 2540)

4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภัทรียา กลางณรงค์ (2545)  ได้ท�าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการ

ตลาดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่ม กรณีศึกษา: บาคาร์ดี บรีเซอร์ ได้มุ่งศึกษาถึงขั้นตอนการ 

วางแผนและการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของบาคาร์ดี บรีเซอร์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผล

การศึกษาพบว่า บาคาร์ดี ได้วางแผน การสื่อสารการตลาดโดยเริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การแข่งขันทางการตลาดเพื่อน�า ข้อมูลมาวิเคราะห์และก�าหนดตลาดเป้าหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์

ทางการตลาด และท�าการวาง กลยุทธ์ทางการตลาด และท�าการปฏิบัติตามโปรแกรมทางการตลาด โดยใช้

กลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการระหว่างเครื่องดื่มหลายประเภท เช่น การโฆษณา การส่งเสริม

การขาย การสื่อสาร ณ จุดขาย การจัดกิจกรรมการตลาด และการท�าการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอกย�้าให้ ผู้

บริโภคเกิดการจดจ�าในตราสินค้า เกิดการทดลองชม และซื้อสินค้าในที่สุด  นอกจากนี้มนตรี เทียมอัมพร 

(2544)  ได้เคยศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มน�้าอัดลม ประเภทน�้าด�า กรณีเครื่อง

ดื่มอัดลมโค้ก  พบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครื่องดื่ม อัดลมของผู้บริโภค คือความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น ราคาที่พอใจ สถานที่ที่สะดวกซื้อ รวมถึงการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นผู้

บริโภคอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากส่วนผสมทางการตลาด ของเครื่องดื่มไม่ได้มีความแตกตางจากคู่แข่ง 

ท�าให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้า (Swinging Brand) กลายเป็นเครื่องดื่มที่ทดแทนกันได้ จึงได้มี

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เพื่อให้ผู้

บริโภคเกิดการรับรู้ ซึ่งในทิศทางเดียวกัน บงกช เบญจาทิกุล (2543) ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบ

ครบเครื่อง (IMC) กรณีศึกษา : โรงภาพยนตร์ในเครือ อีจีวี ภายใต้ผู้บริหารคนไทยพบว่าหลังจากที่บริษัท 

เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ จ�ากัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากเดิม ที่เป็นการรวมทุนระหว่างบริษัท 

ต่างชาติ 3 บริษัท คือ บริษัทวิลเลจโรดโชว์ จ�ากัด ประเทศออสเตรเลีย บริษัทโกลเด้นฮาร์เวส์ จ�ากัด 

ประเทศฮ่องกง และบริษัทไทเอนเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด หรือต่อมาคือ บริษัทเอ็นเตอร์เทนเธียเตอร์ 

เน็ทเวิร์ก จ�ากัด ประเทศไทยมาเป็นการบริหารงานโดยคนไทยชาติเดียว ท�าให้การบริหารงานมี ทิศทางที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้การตัดสินใจต่าง ๆ มีความรวดเร็วมากขึ้นด้วยเช่นกัน
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 กรอบการวิจัย
 

ตัวแปร

ตาม 
ตัวแปรต้น 

 

การรับรู้ตราสินค้า

ของวง BNK 48  

 

 

รูปแบบการสื่อสาร

การตลาดของ BNK 48  

ลักษณะประชากรของ

กลุ่มแฟนคลับ 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Sur-

vey Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างแฟนคลับ 

BNK 48 จ�านวน 400 คน โดยแบบสอบถามเป็นตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) ซึ่งครอบคลุม

ข้อมูลที่ต้องการ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะค�าถามปลายปิด (Close 

Ended Question) จ�านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ การศึกษา รูปแบบของสถานศึกษา ภูมิภาคที่อาศัย 

ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับรูปแบบการเครื่องมือสื่อสารการตลาด ที่กลุ่มตัวอย่างเคยสัมผัสหรือเข้า

ร่วมกิจกรรม โดยใช้ระดับการวัดแบบ Categorical Scale แบบกลุ่ม  คือ ใช่ หรือไม่ใช่ 

ส่วนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับวง BNK48  โดยใช้หลักเกณฑ์การก�าหนดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้

รับรู้มากที่สุด    ให้คะแนนเท่ากับ   5

รับรู้มาก    ให้คะแนนเท่ากับ   4

รับรู้ปานกลาง          ให้คะแนนเท่ากับ   3

รับรู้น้อย    ให้คะแนนเท่ากับ   2

รับรู้น้อยที่สุด    ให้คะแนนเท่ากับ   1

การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS ในการทดสอบค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม 30 ชุด ได้ค่า Cronbach’Alpha  รวมเท่ากับ 0.852  แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่า

เชื่อถือในระดับยอมรับได้

หลังจากนั้นน�าข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์รูปแบบส่ือสารการตลาดโดยการสรุปความเรียงพรรณนา 

และวิเคราะห์การรับรู้ตราสินค้าวง BNK 48 โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมน�าเสนอ
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แบบบรรยายความเรียง โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายซึ่งเป็นการวัดระดับความถี่จากการวัดตา

มลิเคิร์ท Likert Scale (1961) แบ่งออกประมาณค่าเป็น 5 ระดับดังนี้

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง น้อย

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด

 ส�าหรับการทดสอบสมติฐานเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์รูปแบบการสื่อสารตลาดของ  

BNK 48  กับการรับรู้ตราสินค้าของกลุ่มแฟนคลับโดยใช้โปรแกรม SPSS  ใช้การวิเคราะห์การทดสอบค่าที  

(t-test แบบ Independent Samples)

การวิเคราะห์

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของรูปแบบสื่อสารตลาดกับการรับรู้ตราสินค้า BNK48 ของแฟนคลับ

ในประเทศไทย เพื่อได้ผลการวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้สรุปออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.รูปแบบการสื่อสารตลาดของ BNK 48 ในประเทศไทย พบว่ามีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการ

ตลาดทั้งหมด 12 รูปแบบดังนี้ 

1. OFFICAIL BNK48 Facebook เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีจ�านวนผู้ติดตามจ�านวน 

742,989 คน โดยภายจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับของวง BNK 48 การจัดโชว์ตัว คอนเสิร์ต และเล่นเกมส�าหรับผู้

ติดตามเพจ 

ภาพที่ 2  OFFICAIL BNK48 FACEBOOK  ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

2.ภาพยนต์สารคดี BNK48 ซึ่งใช้ชื่อว่า BNK48 : Girls Don’t Cry เป็นภาพยนตร์ไทยแนวสารคดี 

ก�ากับโดย นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ผลิตโดย บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ออฟฟิศ และ แซลมอน เฮ้าส์ จัดจ�าหน่ายโดย 

จีดีเอช ห้าห้าเก้า และก�าหนดฉายเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

3. OFFICAIL BNK48 Youtube เป็นสื่อที่มีจ�านวนผู้ติดตามจ�านวน 1,564,242 คนโดยภายจะมี

เนื้อหาเกี่ยวกับของวง BNK 48 จะเป็นผลงานเพลง ไฮไลฟ์รายงานต่างๆ และวีดีโอของสมาชิคภาพในวง

4.OFFICAIL BNK48 Instagram เป็นสื่อที่มีจ�านวนผู้ติดตามจ�านวน 468,400คนโดยภายจะมี

เนื้อหาเกี่ยวกับของวง BNK 48 จะเป็นภาพ วีดีโอกิจกรรมต่างๆของสมาชิกภายในวงและผลงานเพลง

5.Mini Concert และงานโชว์ตัวต่าง ๆ  ซึ่งเน้นการจัดงานโรดโชว์ทุกวันเสาร์–อาทิตย์ ที่ห้าง
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สรรพสินค้าบลูพอร์ตและเครือเดอะมอลล์สาขาต่าง ๆ และเพื่อให้สมาชิกในวงได้ปรากฏตัวสู่สาธารณะมาก

ขึ้น นอกจากนี้วงยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ไปแสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์ เกม หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันวงมีการจัดงานโรดโชว์ร่วมกับสปอนเซอร์ไป

ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศอยู่เป็นระยะ ๆ

6.Voov Application เป็นแอปที่รวบรวมข่าวสารจากเมมเบอร์ BNK ดู Live จากสมาชิกภายใน

วง

7.OFFICAIL BNK48 Website เป็นเว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยววง 

8.Shopee Official Shop เป็นสื่อเว็ปไซต์หลักที่ใช้ในการขายของสะสมต่างๆเกี่ยวกับสมาชิก

ของวงตั้งเช่นแผ่นเสียง ป้ายไฟ และเสื้อผ้าเป็นต้น

9.การเป็น Brand Ambassador และ Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น ซัมซุงได้เปิดตัว

มือถือรุ่น Samsung Galaxy J8 โดยมีบีเอ็นเคโฟร์ตีเอตเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ และมีแอปพลิเคชันชื่อ 

BNK48 ที่ในช่วงแรกมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้น ซึ่งภายในแอปจะมีวอลเปเปอร์เมมเบอร์และริงโทนเสียง

เมมเบอร์ 

10.รายการทีวี Victory BNK48 ซึ่งผลิตโดยบิรษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (มหาชน) 

และโต๊ะกลมโทรทัศน์ซึ่งผลิตรายการที่ชื่อว่า Victory BNK48 เป็นรายการวาไรตีที่มีแขกรับเชิญเป็นดารา

ศิลปินชื่อดังของประเทศไทย

11.Handshake Event งานจับมือที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมพบปะและให้ก�าลังใจกับสมาชิกใน

เวลาจ�ากัด รูปแบบงานจับมือมี 2 แบบคือ งานจับมือเดี่ยวและงานจับมือกลุ่ม 

12.2Shot Event งานถ่ายรูปคู่ หรือ ทูช็อต (2-Shot) เป็นกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับสมาชิกแบบตัวต่อ

ตัว โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพ การเข้าร่วมงานถ่ายรูปคู่นั้น จะต้องมีบัตรทูช็อตซึ่งแนบมากับซีดี

ในแต่ละอัลบั้ม โดยจะต้องลงทะเบียนบัตรผ่านระบบก่อน ถึงจะสามารถถ่ายรูปคู่กับสมาชิกได้  

2.การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบการสื่อสารตลาดของ  BNK 48  กับการรับรู้ตราสินค้าของ

กลุ่มแฟนคลับ ผลส�ารวจการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแฟนคลับจ�านวน 400 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม

ออนไลน์เป็น เพศชาย มีจ�านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และ เพศหญิง มี จ�านวน 153 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.2  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจ�านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมา คือ

ระดับมัธยมศึกษาจ�านวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ 40 และอื่นๆ มีจ�านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.8 ส่วน

ใหญ่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลมีจ�านวน 305 คนคิดเป็นร้อยละ76.2 และเอกชนจ�านวน 95 คิด

เป็นร้อยละ 23.8 อาศัยภูมิภาคอยู่ในภาคใต้มีจ�านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47  ภาคกลางและภาคตะวัน

ออก มีจ�านวน 159 คนคิดเป็นร้อยละ 39.8ภาคเหนือมีจ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือมีจ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 สามารถอธิบายการสัมผัสหรือเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสาร

การตลาด ได้จากตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสัมผัสหรือเข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารการตลาด

ของกลุ่มตัวอย่าง

การเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาด เคยสัมผัสหรือร่วมกิจกรรม (คน) คิดเป็นร้อยละ

1.OFFICAIL BNK48 FACEBOOK 372 93.8

2.ภาพยนตร์สารคดี BNK48 371 93

3. OFFICAIL BNK48 Youtube 362 90.5

4. OFFICAIL BNK48 Instagram 355 88.8

5.Mini Concert และงานโชว์ตัวต่าง ๆ 331 82.8

6.Voov Application 331 82.8

7. OFFICAIL BNK48 Website 318 79.5

8.Shopee Official Shop 309 77.2

9.การเป็น Brand Ambassador และ 

Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

293 73.2

10.รายการทีวี Victory BNK48 268 67

11.Handshake Event 170 42.5

12.2Shot Event 159 39.8

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สัมผัสหรือเข้าร่วมการสื่อสาร

การตลาดจาก OFFICAIL BNK48 FACEBOOK มากที่สุด จ�านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 รองลงมา

คือ ภาพยนต์สารคดี BNK48 จ�านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 93 และ OFFICAIL BNK48 Youtube จ�านวน 

362 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 ส่วนเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีการเปิดรับน้อยที่สุด หรือไม่เคย

เปิดรับเลย ได้แก่ 2Shot Event จ�านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือ Handshake Event 

จ�านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5

2.ผลกระทบของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อการการส่ือสารแบบบอกต่อของกลุ่ม 

NETFLIX THAI CLUB สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตราสินค้า BNK 48 ของกลุ่มตัวอย่าง 

การรับรู้ตราสินค้า BNK48 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลค่า

1.หน้าตาของสมาชิกในวง BNK48 3.93 0.860 รับรู้มาก

2.ผลงานเพลง 4.12 0.949 รับรู้มาก

3.การเล่นคอนเสิร์ต 4.10 0.940 รับรู้มาก

4. ความเป็นมิตรกับแฟนคลับ 4.57 0.719 รับรู้มากที่สุด

5. ความพยายามของสมาชิกในวง 4.70 0.643 รับรู้มากที่สุด

รวม 4.28 0.822 รับรู้มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรู้ตราสินค้า BNK 48 ในระดับ

มากที่สุด  (( )  = 4.28 ค่า S.D.=0.822) โดยการรับรู้ตราสินค้าในความพยายามของสมาชิกในวง (( )  = 

4.70 ค่า S.D.=0.643) รองลงมาคือ ความเป็นมิตรกับแฟนคลับมีค่ามากที่สุด   (( )  = 4.57 ค่า S.D.=0.719)  

ส่วนหน้าตาของสมาชิกในวง BNK48 มีค่าการรับรู้ตราสินค้า BNK 48 น้อยที่สุด (( )  = 3.93  ค่า 

S.D.=0.860) ส�าหรับความสัมพันธ์เครื่องมือการสื่อสารตลาดของ  BNK 48  กับการรับรู้ตราสินค้าของกลุ่ม

ตัวอย่างผลการส�ารวจอธิบายตารางที่ 3 ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการสื่อสารตลาดของ  BNK 48  กับการรับรู้ตราสินค้าของกลุ่ม

ตัวอย่าง  

รูปแบบการสื่อสารการตลาด

ของวง BNK48

เคยสัมผัส/เข้าร่วม

F Sig.
 ( ) S.D.

1.Official  BNK48 Facebook 21.674 2.764 6.198 0.013*

2.Official BNK48 Instagram 21.825 2.590 29.103 0.000*

3.Official BNK48 Website 21.9088 2.476 45.252 0.000*

4.Official BNK48 Youtube 21.790 2.563 35.786 0.000*

5.Handshake Event 21.535 2.698 4.308 0.039*

6.2Shot Event 21.547 2.755 1.515 0.219

7.ภาพยนตร์สารคดี BNK48 21.786 2.497 38.943 0.000*

8.รายการทีวี Victory BNK48 21.663 2.867 4.646 0.032*

9.Mini Concert และงานโชว์ตัวต่าง ๆ 21.697 2.691 8.300 0.004*

10.การเป็น Brand Ambassador และ 

Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

21.518 2.898 0.988 0.321

11.Voov Application 21.824 2.585 35.133 0.000*

12.Shopee Official Shop 21.792 2.600 30.543 0.000*

รวม 21.713 0.052

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของวง BNK48 ที่แตกต่าง

กันไม่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig =0.052) แต่เมื่อเปรียบ

รายข้อพบว่ากลุ่มที่เปิดรับและไม่เปิดรับ  Official  BNK48 Facebook Official BNK48 Instagram Of-

ficial BNK48 Website Official BNK48 Youtube  Handshake Event ภาพยนตร์สารคดี BNK48  

รายการทีวี Victory BNK48  Mini Concert และงานโชว์ตัวต่าง ๆ Voov Application และ Shopee 

Official Shop มีการรับรู้ตราสินค้าของวง BNK48 แตกต่างกัน โดยมีเพียงกลุ่มทีเปิดรับและไม่เปิดรับ 

2Shot Event (ค่า Sig =0.219) และ การเป็น Brand Ambassador และ Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์
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ต่างๆ (ค่า Sig =0.321) เท่านั้นท�ามีผลต่างทางสถิติทั้งสองกลุ่มทีไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

บทสรุปและอภิปรายผล 

1.รูปแบบการสื่อสารตลาดของ BNK 48 ในประเทศไทย มีทั้งหมด 12 รูปแบบ ได้แก่ Official  

BNK48 Facebookภาพยนต์สารคดี BNK48 Official BNK48 Youtube Official BNK48 Instagram Mini 

Concert และงานโชว์ตัวต่าง ๆ Voov Application Official BNK48 Website  Shopee Official Shop 

การเป็น Brand Ambassador และ Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รายการทีวี Victory BNK48 Hand-

shake Event  และ 2Shot Event ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีกลุ่มแฟนคลับที่สัมผัสหรือเข้าร่วมกิจกรรมที

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของแฟนคลับ รวมถึงสถานการณ์ของสื่อที่

เอื้ออ�านวยให้ ณ ช่วงเวลานั้นๆ   

2.ความสัมพันธ์ของรูปแบบสื่อสารตลาดกับการรับรู้ตราสินค้า BNK48 ของแฟนคลับ พบว่ารูป

แบบการสื่อสารการตลาดที่ต่างกันทั้ง 12 รายการข้างต้น โดยภาพรวมไม่เป็นผลต่อการรับรู้ตราสินค้าที่

แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรม 2Shot Event และการรับชมสื่อที่มี BNK 48 

เป็น Brand Ambassador และ Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีผลต่อการรับรู้แบรนด์สินค้าที่แตก

ต่างกัน แต่เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่เปิดรับและกลุ่มที่ไม่เปิดรับกลับมีผลแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น

ดังนั้นการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหลายประเภท เช่น การโฆษณา การ

สื่อสารโดยใช้ช่องทางสื่อใหม่ในโซเชียลมีเดีย การจัดกิจกรรมการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อตอกย�้า

ให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ�าในตราสินค้า เกิดการรับรู้ และชื่นชอบวง BNK 48 ในที่สุด ซึ่งเครื่องมืออื่นๆ ก็ไม่

ควรละทิ้ง สอดคล้องกับงานของ ภัทรียา กลางณรงค์ (2543) เพราะการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่

หลากหลายจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น แต่กระนั้นนักสื่อสารการ

ตลาดไม่ควรยึดติดกับเครื่องมือการสื่อสาร (Media Tools) มากนัก  ควรเน้นการน�าเสนอเนื้อหา (Con-

tent) เช่น เกี่ยวกับของศิลปิน และความเป็นมิตรกับแฟนคลับ ซึ่งจะท�าให้เกิดการรับรู้ตราสินค้าที่แตกต่าง

จากสินค้าศิลปินอื่นๆ ได้ง่ายกว่าเครื่องมือตามแนวคิดการรับรู้ และสามารถสร้างความจงรักภักดีกับตราสิน

ค้าได้ในระยะยาว

 ส�าหรับวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าสามารถเก็บข้อมูลเจาะจงเฉพาะของสื่อ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง BNK48  เพิ่มเติมได้ในอนาคตอาจมีการใช้ช่องทางสื่อใหม่หรือกิจกรรมการประชา

สัมพันธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยทาง BNK48 อาจจะใช้เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดของวงให้ศึกษากันต่อไป

ได้

เอกสารอ้างอิง 

บงกช เบญจาทิกุล. (2543). กลยุทธ์และวิธีการสื่อสารการตลาดกาแฟกระป๋อง กรณีศึกษา : กาแฟ

กระป๋องเบอร์ดี้ (วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.   

ภัทรียา กลางณรงค์. (2545). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมเครื่องดื่มกรณีศึกษา 

: บาคาร์ดี บรีเซอร์ (สารนิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

กรุงเทพฯ.   



261

มนตรี เทียมอัมพร. (2544). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มน�้าอัดลมแระเภทน�้าด�า กรณีศึกษา 

: เครื่องดื่มอัดลมโค้ก. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

กรุงเทพฯ.     

เสรี วงษ์มณฑา.(2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด .กรุงเทพฯ : วิสพัฒนาการพิมพ์.Kotler, P. 

(1999). Marketing Management : New Jersey : Prentice-Hall.

Likert A. Rensis, (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book 

Company Inc.



262



263

ทัศนคติต่ออาหารไทยสำาเร็จรูปและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหาร
ไทยสำาเร็จรูปของชาวต่างชาติในพื้นที่อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อำาเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ATTITUDE TO THAI INSTANT FOOD AND ATTITUDE OF MARKETING MIX TO 
PURCHASE THAI INSTANT FOOD FROM FOREIGNERS IN CHA-AM, PHETCHA-
BURI PROVINCE AND HUAHIN, PRACHUABKIRIKHAN PROVINCE THAILAND 

กิตติกาญจน์ ว่องธนสาร1 กุลธิดา สลับลึก1 ธนัญญา กาญจนกุล1 เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์2

บทคัดย่อ

เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารส�าเร็จรูป และต้องการ

ส่งเสริมอาหารไทยไปสู่สากล อีกทั้งช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ จึงจัดท�างานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่ออาหารไทยส�าเร็จรูปและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อ

การซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาวต่างชาติในพื้นที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก ร่วมกับแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 10 คน จนข้อมูลที่ได้มีความอิ่ม

ตัวตามเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบชนเพดาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชาวต่างชาติไม่นิยมซื้อ และบริโภคอาหารไทยส�าเร็จรูป เนื่องจากอาหารไทย

ส�าเร็จรูปต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ซึ่งใช้สารเคมีในการผลิต ท�าให้คุณค่าทางสารอาหารลดลง หากรับ

ประทานเข้าไปจะท�าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว จึงท�าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัย 

และรสชาติ 2) ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาวต่างชาติพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ และความสวยงามส่งผลต่อการซื้อของเอเชียแต่ไม่ส่งผลต่อชาวตะวันตก ด้าน

ราคาไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาวต่างชาติ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายไม่ส่งผลต่อ

การเลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาวต่างชาติ และด้านการส่งเสริมการขายส่งผลต่อการซื้ออาหารไทย

ส�าเร็จรูป

คำาสำาคัญ : ทัศนคติ, อาหารไทยส�าเร็จรูป, ชาวต่างชาติ, ส่วนประสมทางการตลาด

Abstract

As researchers emphasized about grow trend of instant food industry and needed 

to encourage Thai food to international standard. Also, Elevating value of Thai economic. 

The objective of this qualitative research was to study the attitude to Thai instant food and 

attitude of marketing mix to purchase Thai instant food from foreigners in Cha-am, Phetch-

aburi province and Huahin, Prachuabkirikhan province Thailand. The data was collected by 

in-depth interviews. Interviewing 10 foreigners who selected by accidental sampling with a 

structured interview form and using Data saturation technique.

1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Ake-krit@ms.su.ac.th
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The research showed 1) Foreigners don’t like to buy and consume Thai instant 

food because Thai instant food must be use chemicals in the process of food processing 

which result in nutritive value decreased and may be harmful to health in long-term. 

Therefore, foreigners feel unsure in safety and taste of Thai instant food. 2) After research-

ing attitude of marketing mix to purchase Thai instant food of foreigners found: product 

the package negative impact on purchasing of Asians but not westerners, price and place 

have negative impact on foreigners, promotion has positive impact on purchasing Thai in-

stant food of foreigners.

Keywords : attitude, Thai instant food, foreigner, marketing mix

บทนำา 

อาหารไทยถือเป็นมรดกส�าคัญทางวัฒนธรรมของชาติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มี

ประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บนภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรท�าให้อาหารไทยมีความหลาก

หลาย มีเอกลักษณ์ และมีรสชาติเฉพาะตัว เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก จนได้รับการยกย่องว่าอาหารไทยมี

ความอร่อยไม่แพ้อาหารชาติใดในโลก (ศรีสมรคงพันธุ์, 2548) นอกจากความหลากหลายทางด้านรสชาติ 

ทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม และเผ็ด ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของอาหารไทยคือเครื่องเทศที่ท�าให้อาหาร

มีกลิ่นหอม และสีสันชวนรับประทาน ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้อาหารไทยไม่เพียงเป็นที่นิยมในหมู่

ชาวไทยเท่านั้น แต่ชาวต่างชาติที่ได้ลิ้มลองอาหารไทยต่างก็ชื่นชอบ และยกย่องอาหารไทยให้เทียบเท่ากับ

อาหารประจ�าชาติที่ขึ้นชื่ออย่าง ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และอิตาลี (พิทักษ์ อินทรวิทยา, 2542) โดยเฉพาะ

อาหารไทยสามชนิด อันได้แก่ แกงมัสมั่น ต้มย�ากุ้ง และ ส้มต�า ที่ได้รับการจัดอันดับใน 50 อาหารที่อร่อย

ที่สุด เป็นอันดับที่ 1,8 และ46 ตามล�าดับ  โดยส�านักข่าวเคเบิล นิวส์ เน็ตเวิร์ก (CNN) ประเทศสหรัฐอเมริกา

แสดงให้เห็นถึงความนิยม และรสชาติของอาหารไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก (ส�านักข่าวเคเบิล นิวส์ 

เน็ตเวิร์ก, 2561) ส่งผลให้อาหารไทยมีบทบาทในเวทีอาหารโลกมากยิ่งขึ้น โดยมีการขยายตัวของมูลค่า

ทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทานอาหารไทยในต่างประเทศ จากมูลค่า 91,000 ล้านบาท ไปสู่มูลค่า

ไม่ต�่ากว่า 133,000 ล้านบาทในปี 2561 หรือ เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2558)

ปัจจุบันตลาดอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทานเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโต 

ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม จากสถิติข้อมูลของธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปแสดงให้เห็นมูลค่าตลาดปีละ 

3,000 ล้านบาทในปี 2550 และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาถึงปีละ 5,200 ล้านบาทในปี 2554 รวมทั้งมูลค่า

การส่งออกสินค้าอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทานไปสู่ต่างประเทศ มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบใน

ปี 2541 ที่มีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 35 ของการส่งออกอาหารทุกประเภท แต่ในปี 2559 สินค้าอาหาร

ส�าเร็จรูปพร้อมรับประทานมีสัดส่วนส่งออกเทียบเท่ากับกลุ่มสินค้าอาหารสด วัตถุดิบ และแปรรูปขั้นต้น 

คือร้อยละ 50 ทั้งนี้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตในกลุ่มสินค้าอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ต่อปี ขณะที่กลุ่มสินค้าอาหารสด วัตถุดิบ และแปรรูปขั้นต้น มีอัตราการเติบโตเพียง

ร้อยละ 5.0 (ยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์, 2560) ด้วยปัจจัยด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูป ที่มีระยะ

เวลาในการเก็บรักษาได้นานกว่าอาหารสด ขนาดและ น�้าหนักเบา ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งมากกว่าอาหาร

สด (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) ดังนั้นการส่งออกอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทานจึงเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่า
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เพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างมากทั้งในปัจจุบัน และยิ่งขึ้นไปในอนาคต ผลิตภัณฑ์อาหาร

ส�าเร็จรูปเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงสุก และพร้อมรับประทานได้ทันทีเมื่อน�าไปอุ่น  ให้ความสะดวก

สบาย ประหยัดเวลา พกพาสะดวก และยังสามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน จากคุณสมบัติดังกล่าว

สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโอกาสจากความเป็นวิถีชีวิตแบบคนเมืองที่จะขยาย

เพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะย้ายเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากถึงร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2593 

รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตคนเดียวเพิ่มขึ้น และการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ทั่วโลกเพิ่มขึ้นที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2593 ประชากรที่มีอายุ 60 ขึ้นไปจะมีสัดส่วน

มากถึงร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรโลกทั้งหมด รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ก้าวหน้า ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่น และรับประทาน

อาหารแบบง่ายๆท�าให้อาหารส�าเร็จรูปมีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ส่งผลให้การคาดการณ์มูลค่า

ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทานในปี พ.ศ. 2565 จะมีมูลค่าประมาณ 105,851 ล้าน

เหรียญสหรัฐ และอัตราการเติบโตของตลาดเฉลี่ยร้อยละ 3.7 ตั้งแต่ ปี 2561 ถึง ปี 2565 (ศูนย์ข้อมูลและ

คาดการณ์เทคโนโลยีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 

2561)

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ และตระหนักว่าสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมอาหารไทย

ให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลโลก และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องศึกษามุมมองหรือ

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารไทยส�าเร็จรูป โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวต่างชาติที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน

ออกไปตามเชื้อชาติ รวมถึงทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่จะเป็นตัวกระตุ้นการซื้อ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดโลก ด้วยเหตุนี้การ

ศึกษาทัศนคติต่ออาหารไทยส�าเร็จรูปและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหารไทย

ส�าเร็จรูปจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องท�าการศึกษาวิจัยเพื่อหาค�าตอบและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่ออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาวต่างชาติในพื้นที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี และพื้นที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. เพื่อศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปของ ชาวต่าง

ชาติในพื้นที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถึงทัศนคติต่ออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาวต่างชาติในพื้นที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี และพื้นที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ท�าให้ทราบถึงทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ืออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาว

ต่างชาติในพื้นที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ

ทัศนคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
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อดีต โดยใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิด และพฤติกรรม ซึ่งนักการตลาดนิยมใช้เครื่องมือการโฆษณาเพื่อ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2542) ซึ่งความรู้สึกและความคิดดังกล่าว

เป็นไปในทางชอบ หรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยา และ

การกระท�าต่อสิ่งนั้นๆ ทั้งในทางสนับสนุนหรือต่อต้าน (ณชพัฒน์  อัศวรัชชนันท์, 2554) โดยทัศนคติของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่งซึ่งได้แก่ ประสบการณ์โดยตรงของบุคคลจากการได้

พบเห็น คุ้นเคย ทดลอง และ ประสบการณ์โดยอ้อมซึ่งเกิดจาการได้ยิน ได้ฟัง หรือได้อ่านเกี่ยวกับสิ่งนั้น 

การได้ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงสิ่งที่เป็นแบบอย่างในการ

เลียนแบบผู้อื่น สิ่งต่างๆเหล่านี้ท�าให้เกิดการเรียนรู้และก่อตัวเกิดเป็นทัศนคติขึ้น โดยทัศนคติจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่ออายุหรือวัยเปลี่ยนไป รวมทั้งทัศนคติยังขึ้น

อยู่กับแนวความคิดของตนเอง และบุคลิกภาพของบุคคลนั้นด้วย นอกจากนี้ทัศนคติยังเกิดจากการเข้าร่วม

เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ และปัจจัยที่มีอิทธิพลอื่นๆอีกด้วย เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ผู้เชี่ยวชาญ หรือ

ผู้น�าทางความคิด เป็นต้น (ดารา ทีปะปาล, 2542) องค์ประกอบของทัศนคติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

องค์ประกอบแรก คือ ด้านความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ 

บุคคล เหตุการณ์ กล่าวคือการที่บุคคลสามารถน�าเอาความรู้ต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ในการ

วิเคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผล หากรู้ในทางที่ดีก็จะมีทัศนคติที่ดี หากไม่รู้เลยก็ไม่มีทัศนคติ การ

พิจารณาของบุคคลในส่วนนี้จะมีลักษณะปลอดจากอารมณ์และมีการใช้เหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความ

เชื่อของบุคคล  องค์ประกอบด้านที่สอง คือ ด้านความรู้สึก ซึ่งเป็นลักษณะทางอารมณ์ที่สอดคล้องกับความ

คิด เช่น ความรู้สึกที่ชอบ ไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นในเรื่องของอารมณ์

ของบุคคล  และองค์ประกอบสุดท้ายคือ ด้านพฤติกรรม หมายถึงความพร้อมที่จะท�าหรือมีแนวโน้มที่จะมี

พฤติกรรมอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความคิด และความรู้สึกซึ่งออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ 

(ฑิตยา สุวรรณชฎ, 2547)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

ทัศนคติและกลยุทธ์ทางการตลาดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม กระบวนการคิดและการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการที่อยู่ภายในจิตใจที่จะเลือก

กระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะใช้การตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการอยู่

เสมอ โดยตัดสินใจตามข้อมูลและข้อจ�ากัดของสถานการณ์ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) กระบวนการตัดสิน

ใจซื้อของผู้บริโภคจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (สุณิสา ตรงจิตร์, 2559) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ผู้บริโภคจะตระหนักถึง

ปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือ การบริการที่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งเกิดจากความจ�าเป็นของผู้

บริโภค โดยมีสาเหตุมาจากสิ่งกระตุ้นภายในหรือสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

เป็นต้น

การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบความต้องการของตนเองแล้ว ผู้

บริโภคจะท�าการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะท�าการประเมินทางเลือก โดย 

ก�าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
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ขั้นตัดสินใจซื้อสินค้า (Purchase Decision) หลังจากการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคจะ

ท�าการตัดสินใจซื้อผ่านปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ยี่ห้อที่ซื้อ สถานที่ซื้อ ปริมาณที่ซื้อ การช�าระเงิน เป็นต้น

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) คือ การตรวจสอบความพึงพอใจภายหลัง

การซื้อ การใช้หรือทดลองสินค้าและบริการแล้ว ลูกค้าได้รับคุณค่าตามคามคาดหวังหรือไม่ พึงพอใจหรือ

ไม่พึงพอใจ ซึ่งถ้าผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะน�าไปสู่การซื้อหรือการใช้บริการซ�้าหรือบอกต่อ แต่ถ้าไม่

พึงพอก็จะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นหรือมีโอกาสอาจบอกต่อในเชิงลบในวงกว้าง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด

นอกจากปัจจัยทางด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วน้ันกลยุทธ์ทางการตลาดที่

ธุรกิจเลือกใช้ซึ่งได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ของ Philip Kotler (2003) ว่าหมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้ากลุ่มเป้า

หมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงมีการจัด

จ�าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความ

พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง โดยส่วนประสมทางการตลาด 

แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย (4Ps) ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ คุณค่าหรือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นหรือ

ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี 

ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็น สินค้า บริการ สถานที่ บุคคล 

หรือความคิด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า 

บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของ

ลูกค้าจึงจะมีผลท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ดังนั้นการก�าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จึงต้องพยายาม

ค�านึงถึงปัจจัยด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การก�าหนด

ต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์

ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่ก�าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเงินตรา โดยผู้บริโภคจะใช้

ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ และคุณค่าขอผลิตภัณฑ์ที่เขาคาดหมายว่าจะได้รับ การก�าหนด

ราคาที่เหมาะสมกับสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการจูงใจในการซื้อ ซึ่งบางครั้งการตั้งราคาสูงอาจเป็น

เครื่องหมายจูงใจให้เกิดการซื้อให้ผู้บริโภคบางกลุ่มที่ชอบผลิตภัณฑ์ เพราะต้องการได้รับความภาคภูมิใจใน

การซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงๆ แต่บางครั้งการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจนหาความแตกต่างไม่ค่อยได้ 

ราคาจึงเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก�าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องค�านึง

ถึงคุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) คือ กิจกรรมต่างๆที่ใช้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์จากธุรกิจไปยังผู้

บริโภค อาจเป็นสถานที่จ�าหน่ายต่างๆ หรือช่องทางใดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ในที่สุด หรือ

หมายถึงโครงสร้างหรือช่องทางจ�าหน่ายสินค้าหลังจากที่ผู้บริโภคทราบข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก

โฆษณาแล้วเกิดความสนใจและอยากทดลองใช้ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิน
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ค้า บริการ ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ�า ในผลิตภัณฑ์ 

โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และ พฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ

ข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย

เพื่อท�าการขาย หรือการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การ

อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองการสื่อสารการตลาดแบบประสม

ประสานกัน (Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้  โดยเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ส�าคัญ ได้แก่  

การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการ

ตลาดทางตรง

แนวคิดเรื่องอาหารส�าเร็จรูป

อาหารส�าเร็จรูปเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีต่างๆเรียบร้อย

แล้วพร้อมบริโภค ให้ความสะดวกสบาย สามารถรับประทานได้ทันที และยังสามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะ

เวลานาน อาหารส�าเร็จรูปมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปที่ใช้บริโภคเป็นอาหารมื้อหลัก

ซึ่งได้แก่ อาหารส�าเร็จรูปจ�าพวกเนื้อสัตว์ แกงถุงส�าเร็จรูปหรืออาหารทะเลที่บรรจุภาชนะกระป๋องปิดสนิท 

เป็นต้น  หรืออาหารส�าเร็จรูปที่ใช้บริโภคร่วมกับอาหารหลัก เช่น พืชผักดองกระป๋อง น�้าพริกส�าเร็จรูป 

เครื่องดื่มต่างๆ และสุดท้ายก็คืออาหารส�าเร็จรูปที่บริโภคเป็นอาหารว่างหรืออาหารขบเคี้ยวระหว่างมื้อ

อาหารหลักซึ่งได้แก่ อาหารส�าเร็จรูปจ�าพวกขนมต่างๆ เช่น ขนมปังกรอบ ข้าวเกรียบที่ทอดแล้ว ทองม้วน 

ถั่วอบ วุ้นส�าเร็จรูป คุกกี้ ขนมหวาน และขนมเยลลี่ เป็นต้น(ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์, 2555)
วิธีดำาเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลรอบด้าน ทั้ง
จากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงได้
ด�าเนินการวิจัยดังนี้

1. ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้คือ ชาวต่างชาติในอ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เดินทางมาท่องเที่ยว และเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จากการใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ (Acciden-

tal Sampling) ผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 10 คน จนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัวซึ่งเป็นไปตาม

เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบชนเพดาน (Data Saturation)

2. การเลือกพื้นที่ศึกษา

ท�าการศึกษาในพื้นที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติเดินทางมา
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ท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยโดยตรง

3. วิธีการดำาเนินงานวิจัย

3.1 การศึกษานี้ค้นคว้าทฤษฎี พร้อมทั้งแนวคิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ เว็บไซต์ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท�าการรวบรวมข้อมูลภาคทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้า

หมายที่เป็นนักท่องเที่ยว และนักศึกษาแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Struc-

tured Interview Form) เพื่อให้ได้มาซึ่งค�าตอบ โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้การบันทึกเสียง 

ประกอบกับการจดบันทึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และมีความสมบูรณ์มากที่สุด ผู้ศึกษาด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามทฤษฎีชนเพดานหรือทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) ของ Guest, 

Bunce and Johnson (2006) ภายหลังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลชาวต่างชาติเป็นจ�านวน 10 คน

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก เครื่องเขียน และแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form) จ�านวน 26 ข้อค�าถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

1.ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 2.ทัศนคติต่ออาหารไทยส�าเร็จรูป 3.ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการ

ซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูป

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฏี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากการ

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ทัศนคติของชาวต่างชาติที่

มีต่ออาหารไทยส�าเร็จรูป และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูป โดยผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบค�าถามการศึกษา และอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา จำานวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 7 70

หญิง 3 30

รวม 10 100

เชื้อชาติ

อเมริกัน 3 30

จีน 2 20
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ญี่ปุ่น 1 10

อินโดนีเซีย 1 10

ยูเครน 1 10

สวิสเซอร์แลนด์ 1 10

สวีเดน 1 10

รวม 10 100

อายุ

น้อยกว่า 20 ปี 1 10

21-30 ปี 2 20

41-50 ปี 3 30

51-60 ปี 3 30

มากกว่า 60 ปี 1 10

รวม 10 100

อาชีพ

อาจารย์ 4 40

นักศึกษามหาวิทยาลัย 2 20

เกษียณอายุราชการ 2 20

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 10

นักเขียน 1 10

รวม 10 100

จ�านวนครั้งที่รับประทานอาหารไทยต่อปี เมื่ออาศัยอยู่ต่างประเทศ

น้อยกว่า 2 ครั้ง 3 30

3-5 ครั้ง 4 40

มากกว่า 6 ครั้ง 3 30

รวม 10 100

จ�านวนครั้งที่รับประทานอาหารไทยส�าเร็จรูปต่อปี เมื่ออาศัยอยู่ต่างประเทศ

ไม่เคยเลย 8 80

น้อยกว่า 2 ครั้ง 2 20

รวม 10 100

ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่ออาหารไทยสำาเร็จรูป

2.1 ด้านความรู้

อาหารไทยส�าเร็จรูปมีรูปแบบที่หลากหลาย และมียี่ห้อของสินค้าให้เลือกเยอะ มีจ�าหน่ายทั้งใน
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ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และในเว็บไซต์ต่างๆ โดยอาหารส�าเร็จรูปจะช่วยให้การประกอบอาหาร

ไทยง่าย สะดวก และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยที่มีอาหารไทย

ส�าเร็จรูปจ�าหน่ายแต่ในต่างประเทศก็มีร้านขายอาหารไทยส�าเร็จรูปด้วยเช่นกัน 

2.2 ด้านความรู้สึก

อาหารส�าเร็จรูป หรืออาหารพร้อมรับประทาน เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี

ไม่ใช่การปรุงแบบสดใหม่ ในขั้นตอนการผลิตอาจมีการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น สารกันบูด หรือการแต่งกลิ่น

สังเคราะห์ ซึ่งการรับประทานอาหารส�าเร็จรูปเป็นประจ�าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว อีกทั้งรสชาติ 

และสารอาหารที่ถูกลดคุณค่าลงจากกระบวนการผลิตต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้อาหารไทยส�าเร็จรูปไม่ได้

รับความชื่นชอบ หรือความนิยมจากผู้ให้ข้อมูล แม้อาหารไทยส�าเร็จรูปจะเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับผู้ที่ท�า

อาหารไม่เป็น และประหยัดเวลา แต่อย่างไรก็ตามการเลือกรับประทานอาหารไทยปรุงสดใหม่จากร้านถือ

เป็นทางเลือกที่ดีกว่า

2.3  ด้านพฤติกรรม 

ชาวต่างชาติยังไม่นิยมที่จะเลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปกลับไปเป็นของฝากให้ครอบครัว หรือ

เพื่อนที่ต่างประเทศ เพราะตนเองไม่มีประสบการณ์ในการรับประทานอาหารไทยส�าเร็จรูปจึงไม่มั่นใจใน

รสชาติ และยังมีทัศนคติด้านลบต่ออาหารส�าเร็จรูปอยู่ อีกทั้งในต่างประเทศมีร้านอาหารไทยจ�านวนมาก 

และร้านสะดวกซื้อที่ขายอาหารไทยส�าเร็จรูปเช่นกัน 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหารไทยสำาเร็จรูป

3.1 ด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่อการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปของชาวต่างชาติมีหลายปัจจัย ประกอบด้วย 

3.1.1 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูลชาวตะวันตกมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ รูป

ลักษณ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการซื้อ ชาวตะวันตกจะให้ความส�าคัญกับส่วน

ประกอบ และคุณประโยชน์ของอาหารมากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลชาวเอเชียมีแนวคิดว่าการซื้อของ

ฝากให้ผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความใส่ใจ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก 

นอกจากนี้วัฒนธรรม และความเชื่อของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน สีของบรรจุภัณฑ์จึงถือเป็นอีก

หนึ่งปัจจัยที่ต้องให้ความส�าคัญในการเลือกซื้อ

3.1.2 ขนาด การเลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปกลับไปต่างประเทศเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก เนื่องจากข้อ

จ�ากัดเรื่องน�้าหนักกระเป๋า ร้านขายอาหารไทยส�าเร็จรูปในต่างประเทศมีสินค้าให้เลือกหลากหลายไม่ต่าง

จากประเทศไทย และการสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกสบายกว่าการซื้อจากประเทศไทย และ

น�ากลับไปต่างประเทศ ดังนั้นขนาดจึงไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญต่อการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูป

3.1.3 รสชาติและประเภทของอาหารไทยส�าเร็จรูป อาหารไทยส�าเร็จรูปที่มีรสชาติแบบดั้งเดิม 

เผ็ดร้อน จัดจ้าน และมีเครื่องเทศแบบไทยๆ ได้รับความนิยมในการเลือกซื้อมากกว่าอาหารไทยส�าเร็จรูปที่

ปรุงรสให้เหมาะกับชาวต่างชาติ เนื่องจากรสชาติถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารไทย ด้านของ

ประเภทของอาหารไทยส�าเร็จรูป ผลไม้ไทยอบแห้ง และขนมทานเล่นเป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมเลือก

ซื้อมากกว่าอาหารส�าเร็จรูปประเภทอื่นๆ นอกจากนี้เมนูอาหารไทยที่เคยรับประทานเป็นประจ�า และมีชื่อ

เสียงจะเป็นเมนูท่ีถูกเลือกซ้ือมากกว่าอาหารไทยที่ไม่เคยรับประทานเมื่อน�ามาแปรรูปเป็นอาหารไทย
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ส�าเร็จรูป เพราะหากไม่เคยรับประทานชาวต่างชาติจะไม่มั่นใจว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไร รับประทาน

แบบใด และไม่สามารถแนะน�าอาหารไทยชนิดนั้นให้กับผู้อื่นได้

3.2 ด้านราคา

อาหารไทยส�าเร็จรูปที่จ�าหน่ายในประเทศไทยมีราคาที่หลากหลายให้เลือกซื้อ โดยราคาอาหาร

ไทยส�าเร็จรูปในประเภทเดียวกัน เช่น ผงบรรจุซอง มีราคาตั้งแต่ 29-99 บาท ชุดท�าอาหารไทยผัดไทย

พร้อมปรุง มีราคาตั้งแต่ 79-200 บาท โดยความแตกต่างของราคาอาจขึ้นอยู่กับขนาด ยี่ห้อ และลักษณะ

ของบรรจุภัณฑ์ โดยราคาอาหารไทยส�าเร็จรูปที่จ�าหน่ายในต่างประเทศจะมีความแตกต่างกันตามค่าครอง

ชีพของประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับราคาที่จ�าหน่ายในประเทศไทยแล้ว อาหารไทยส�าเร็จรูปในประเทศไทย

มีราคาถูกกว่าทุกๆประเทศ แต่ผู้ให้ข้อมูลยังยืนยันที่จะเดินทางกลับไปซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปที่ประเทศ

ของตนมากกว่าการซื้อจากประเทศไทย และมองว่าราคาของอาหารไทยส�าเร็จรูปไม่มีผลต่อการเลือกซื้อ 

เนื่องจากไม่ได้ซื้อเป็นประจ�า และไม่ได้ซื้อเป็นจ�านวนมาก

3.3 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

อาหารไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคนทั่วโลกจึงมีร้านอาหารไทย และร้านสะดวกซื้อที่

จ�าหน่ายอาหารไทยส�าเร็จรูปอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งอาหารไทยที่จ�าหน่ายในประเทศไทยได้มี

การส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศด้วยเช่นกัน ท�าให้สินค้าอาหารไทยส�าเร็จรูปที่จ�าหน่ายใน

ประเทศไทย และต่างประเทศไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ออนไลน์อีกมากมาย

ที่จ�าหน่าย และจัดส่งอาหารไทยส�าเร็จสู่ผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลชาวต่างชาติไม่สนใจที่จะ

ซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปจากประเทศไทยกลับไปยังประเทศที่ตนเองพักอาศัย โดยหากมีความสนใจที่จะ

เลือกซื้อชาวต่างชาติจะดูตัวอย่างสินค้าจากประเทศไทย หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และกลับไปซื้ออาหาร

ไทยส�าเร็จรูปจากร้านขายอาหารไทยส�าเร็จรูปในต่างประเทศ

3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด

การจัดโปรโมชั่น และการโฆษณาเป็นการกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค การใช้พนักงานขายเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูล หรือแนะน�าวิธีการปรุงอาหารไทยส�าเร็จรูปแก่ผู้บริโภค หรือการจัด

งานแสดงสินค้า และมีการให้ทดลองชิมสินค้า การส่งเสริมการตลาดจะท�าให้ชาวต่างชาติที่ไม่เคยรับ

ประทานอาหารไทยส�าเร็จรูปมีความมั่นใจ และมีความรู้สึกดีในการเลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

อาหารไทยได้รับความนิยมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ อาชีพ และไม่จ�ากัดอายุ เห็นได้จากผู้ให้

ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริโภคที่มาจากประเทศที่แตกต่างกัน ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ยูเครน 

สวิสเซอร์แลนด์ และสวีเดน อายุตั้งแต่ 19-63 ปี นอกจากความนิยมจากทั่วโลกแล้ว ผู้ให้ข้อมูล 6 คน ยังมี

ความถี่ในการรับประทานอาหารไทยบ่อยกว่า 5 ครั้งต่อปี เมื่ออาศัยอยู่ในต่างประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็มีผู้ให้

ข้อมูลเพียง 2 คนเท่านั้นที่เคยรับประทานอาหารไทยส�าเร็จรูปมาก่อน ซึ่งจากการศึกษาทัศนคติต่ออาหาร

ไทยส�าเร็จรูป และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหารไทยของชาวต่างชาตินั้นก่อให้

เกิดข้อค้นพบดังนี้

แม้ว่าอาหารไทยจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ แต่ส�าหรับอาหารไทยส�าเร็จรูปนั้นยังไม่เป็นที่

ยอมรับเท่าที่ควร แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะทราบว่าอาหารไทยส�าเร็จรูปมีหลากหลายรูปแบบ มียี่ห้อให้เลือก
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จ�านวนมาก และมีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด รวมถึงทราบดีว่าอาหารไทยส�าเร็จรูปช่วยให้การประกอบ

อาหารไทยง่ายยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาได้ แต่ในแง่ของความรู้สึก ชาวต่างชาติมองว่าอาหารไทยส�าเร็จรูป

ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปซึ่งจะใช้สารเคมีในการผลิต ท�าให้คุณค่าทางสารอาหารลดลง หากรับประทาน

เข้าไปจะท�าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว จึงท�าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัย รสชาติ 

และมองว่าเป็นอาหารที่เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว และสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร

มากกว่าน�ามารับประทานเป็นประจ�า และยังมีทัศนคติด้านลบต่ออาหารส�าเร็จรูปอยู่ ส่งผลในด้าน

พฤติกรรม ซึ่งการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะช่วยลดความเสี่ยงในด้าน

ต่างๆลงได้ และจะไม่เลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปเป็นของฝาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่เหมาะสม และพวก

เขาไม่มีประสบการณ์การรับประทานมาก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลมักจะหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก และ

ให้ความส�าคัญกับทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณาควบคู่กับทฤษฎีการตัดสินใจของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ด้านการประเมินทางเลือกแล้ว จะเห็นว่าอาหารไทยส�าเร็จรูปนั้นไม่อยู่ในทาง

เลือกของผู้บริโภค อันเนื่องมาจากไม่มีประสบการณ์การรับประทานมาก่อน รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตไม่มากพอ และไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัย ซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีประสบการณ์นิยม

ของ John Locke (1704) ที่กล่าวว่าบุคคลจะยอมรับความรู้ผ่านทางประสบการณ์ และความรู้เกิดขึ้นได้

โดยประสาทสัมผัส จึงไม่ยอมรับความรู้ก่อนได้รับประสบการณ์ แต่จะยอมรับความรู้นั้นเมื่อผ่าน

ประสบการณ์มาแล้ว ท�าให้ทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยส�าเร็จรูปยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการซื้อได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีความแตกต่าง

กันออกไปตามวัฒนธรรม ซึ่งส�าหรับชาวเอเชียนั้นจะค�านึงถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะที่บ่ง

บอกวัฒนธรรม สีของบรรจุภัณฑ์ และความเชื่อต่างๆ เพราะพวกเขาให้ความส�าคัญกับความสวยงามและ

ความเหมาะสมของสิ่งที่จะน�าไปเป็นของฝากให้ผู้อื่น ในขณะที่ชาวตะวันตกจะให้ความส�าคัญกับส่วน

ประกอบ และคุณประโยชน์ทางสารอาหารของผลิตภัณฑ์มากกว่า 

ขนาดของสินค้าอาหารไทยส�าเร็จรูปอาจเป็นสิ่งที่น่ากังวลส�าหรับการน�าขึ้นเคร่ืองบินที่มีข้อจ�ากัด

ด้านน�้าหนักของกระเป๋า แต่กลับไม่ส่งผลต่อการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปกลับไปของผู้บริโภคชาวต่างชาติ 

เพราะพวกเขาทราบดีว่าร้านค้าในประเทศของตนเองนั้นก็มีสินค้าประเภทนี้วางขายอยู่ หรือสามารถสั่งซื้อ

ผ่านช่องทางออนไลน์แทนได้ ดังนั้นหากต้องการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูป ขนาดของสินค้าจะไม่มีผลใดๆ 

เมื่อพิจารณาควบคู่กับทฤษฎีการตัดสินใจในขั้นค้นหาข้อมูล จะเห็นว่าเมื่อผู้บริโภคตระหนักถึงความ

ต้องการสินค้า พวกเขาจะพิจารณาจากข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในกรณีที่ผู้บริโภคค้นหาช่องทางที่

สามารถซื้อสินค้าได้สะดวกที่สุดพวกเขาจึงจะเลือกซื้อ

 อาหารไทยได้รับการยอมรับในเอกลักษณ์ของรสชาติที่เผ็ด จัดจ้าน กลมกล่อม เช่นเดียวกับ

อาหารไทยส�าเร็จรูปที่ผู้ให้ข้อมูลจะนิยมซื้อรสชาติแบบดั้งเดิม เผ็ด รสจัด หอมเครื่องเทศ มากกว่าอาหาร

ไทยส�าเร็จรูปที่ถูกปรุงรสขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับชาวต่างชาติ ผู้ให้ข้อมูลจะเลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูป

ประเภทขนมทานเล่น และผลไม้ไทยอบแห้งต่างๆมากกว่าอาหารไทยส�าเร็จรูปประเภทอื่นๆ และนิยมซื้อ

อาหารไทยส�าเร็จรูปในชนิดที่ตนเองเคยรับประทานเป็นประจ�าอยู่แล้ว หรืออาหารไทยที่มีชื่อเสียงมากกว่า

ที่จะเลือกซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปชนิดที่ไม่เคยรับประทานมาก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อในขั้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์ที่ดีต่ออาหารไทย และ
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เกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้เมื่อพวกเขาต้องการซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูป หรือแนะน�าให้บุคคลอื่นซื้อจะเลือก

ซื้ออาหารชนิดที่ตนเองเคยรับประทาน หรือเกิดการซื้อซ�้าจากความพึงพอใจในครั้งแรก และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พนิตานันท์ อังคสกุลเกียรติ (2556) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในแง่ของคุณภาพ ความ

หลากหลายสินค้า และความครบถ้วนของข้อมูลของลักษณะสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ�้า

โดยทั่วไปแล้ว ราคามักเป็นปัจจัยส�าคัญอันดับแรกๆของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจาก

สถานะทางสังคม และรายได้ที่ไม่เท่ากัน แต่ส�าหรับอาหารไทยส�าเร็จรูปนั้นปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อการ

ซื้อของชาวต่างชาติ แม้ว่าสินค้าที่วางขายในประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่วางขายใน

ประเทศของตนเอง แต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะซื้อ เนื่องจากสะดวกกว่า และคิดว่าไม่ได้ซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูป

รับประทานเป็นประจ�า รวมทั้งไม่ได้ซื้อในจ�านวนมากๆ จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจหากต้องจ่ายในราคาที่สูง

กว่า

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจโดยตรงคือ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ให้ข้อมูลชาวต่างชาติ

ไม่นิยมซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปจากประเทศไทยกลับไปยังประเทศของตนเอง เพราะปัจจุบันมีช่องทางใน

การซื้ออาหารไทยส�าเร็จรูปที่หลากหลาย และให้ความสะดวกสบายมากกว่าไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ

ทั่วไปในประเทศต่างๆทั่วโลก หรือทางเว็บไซต์ออนไลน์ที่จ�าหน่ายและจัดส่งอาหารไทยส�าเร็จรูป ซึ่ง

สอดคล้องกับ แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ในด้านบทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวคือ

ผู้ซื้อมีอ�านาจอย่างเป็นทางการที่จะเลือกผู้ขาย และจัดการตามเงื่อนไขในการซื้อ หรือเจรจาต่อรอง 

สอดคล้องกับผลวิจัยของ A. Jafersadhiq (2014) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปที่ 

Coimbatore กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมาจากกระบวนการผลิต ส่วนผสมแบบดั้งเดิม 

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และมีร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเขา

ชาวต่างชาติส่วนมากยังคงมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารไทยส�าเร็จรูปน้อย ดังนั้นผู้

ให้ข้อมูลจึงมองว่า การให้ทดลองชิม หรือการใช้พนักงานขายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับอาหารไทยส�าเร็จรูปนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะจะช่วยให้ชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใน

การรับประทานอาหารไทยส�าเร็จรูปมาก่อน และมีทัศนคติในด้านลบต่ออาหารไทยส�าเร็จรูปมีความรู้ความ

เข้าใจ รู้สึกดี และมั่นใจในอาหารไทยส�าเร็จรูปมากขึ้นจนน�าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับผล

วิจัยจากการศึกษาของตวงทรัพย์ สืบสงัด (2557) ที่กล่าวว่าการส่งเสริมการขายแบบมุ่งสู่ผู้บริโภคมีความ

ส�าคัญที่กระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น
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กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึกกรณีศึกษา : 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Marketing Adaptation Strategies of Souvenir Shop Entrepreneurs Case 
Study: Hua-Hin, Prachuapkhirikhan
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านขาย

สินค้าที่ระลึกในเขตอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ส่งผล

ให้ผู้ประกอบการต้องคิดกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยเริ่มจากการศึกษาส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการ และศึกษากระบวนการด�าเนินธุรกิจทั้งระบบ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ

ปรับตัวของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์อย่าง

น้อย 10 ปี จ�านวน 4 ราย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปรับตัวทางการตลาด ผู้ประกอบการก�าลังอยู่ในระหว่างการปรับตัว มี

การปรับเปลี่ยนส่วนประสมทางการตลาด มีแนวโน้มการน�าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน 

และมีการผูกขาดกับบริษัทผลิตวัสดุเพื่อลดต้นทุน ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้ประกอบการมี

การใช้ส่วนประสมทางการตลาดประเภทบริการ สร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึงสร้างความ

พึงพอใจแก่ลูกค้า ด้านกระบวนการด�าเนินธุรกิจทั้งระบบ ธุรกิจเริ่มจากการจัดหาและน�าเข้าวัสดุ เน้นความ

ประณีตในกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น มีการกระจายสินค้าทั้งหน้าร้าน และสื่อสังคม

ออนไลน์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คู่ค้า ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบ

การธุรกิจขนาดย่อมในการตัดสินใจ และปรับปรุงกิจการให้เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: การปรับตัวทางการตลาด, ผู้ประกอบการ, ร้านขายสินค้าที่ระลึก

Abstract

This research is research which has purpose to study marketing adaptation strate-

gies of souvenir shop entrepreneurs in Hua-Hin District, Prachuapkhirikhan due to the cur-

rent business world had a highly competitive, it’s affected entrepreneurs had to think of 

adaptive strategies for survive. Start from study of marketing mix and study of business 

operation process because these were a base information that related to adaptive strate-

gies of entrepreneur. 4 Key Informants were souvenir shop entrepreneurs who had 10 

years experienced. Selected by purposive sampling and the method of collecting data was 

the in-depth interview. 

1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,

2
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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The result was found that marketing adaptation, they were in the process of adapt-

ing, The marketing mix has been modified and had tendency to bring online media to help 

in the operation moreover, they monopolize with supplier for cost reduction. In term of 

marketing mix, they use the service marketing mix to make differences from the competi-

tions and also to achieve customers’ satisfaction and In term business operation process 

was found that the process starts from find out and import the materials next, focuses on 

producing products with neatness and check quality in every product then distributes both 

online and offline and also made a good relation to the customer. The result of this re-

search can be guide of making decision for small business entrepreneurs and improve their 

business to suit the current economic situation.

Keywords: Marketing adaptation, entrepreneur, souvenir shop 

บทนำา 

การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งรายได้ที่ส�าคัญของประเทศมาโดยตลลอด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 

สังเกตได้จากจากภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติในปี 2560 นั้น 

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 4.39 รายได้ขยายตัวร้อย

ละ 5.42 ในขณะเดียวกันจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 8.77 และการเพิ่มขึ้นของรายได้

ขยายตัวร้อยละ 11.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งท�าให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในไทยนั้นมีการเติบโตขึ้นในทุกๆปี 

(พงษ์ภานุ เศวตรุนทร์, 2560)

ธุรกิจหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจคือ ธุรกิจสินค้าที่ระลึก หรือสินค้า

ส�าหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย, 2558) อีกทั้งธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬาให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานต่อเนื่องอย่าง

ครบวงจร (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)ส�าหรับนักท่องเที่ยวนั้นสินค้าที่ระลึกเป็น

สินค้าเพื่อเน้นการเตือนความทรงจ�าหรือเพื่อให้ระลึกถึงสถานที่นั้นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปยัง

ภูมิล�าเนาของตน (สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ, 2554) ซึ่งต่อมางานหัตกรรมประเภทสินค้าที่ระลึกได้ก้าวเข้าสู่การ

ผลิตเชิงพาณิชย์และส่งผลให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางในการท�าธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทน้ีมากขึ้น 

(สมหมาย เปรมจิต ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี และ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, 2528; ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร แผ่นดินทอง, 2556)

 เมื่อกล่าวถึงยุคปัจจุบันในมุมมองทางธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นยุค “ประเทศไทย 4.0” คือยุคที่ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งผลให้มีจ�านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และเกิดการ

แข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของตนเอง ซึ่งการปรับตัว

ทางการตลาดเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจสามารถด�าเนินอยู่ได้ภายใต้สภาพการแข่งขันที่สูงประกอบกับ

การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อที่จะรับมือกับคู่แข่งที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา (เกียรติ

อนันต์ ล้วนแก้ว, 2560) จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน และสนใจธุรกิจประเภทสินค้าที่ระลึก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย ผู้วิจัยเลือก
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ศึกษาพื้นที่ในเขตอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน

ประเทศไทย เพื่อต้องการทราบถึงกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการ รวมถึงส่วนประสมทางการตลาด 

และกระบวนการด�าเนินการทางธุรกิจของธุรกิจประเภทสินค้าที่ระลึก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึก

2. เพื่อศึกษากระบวนการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึกทั้งระบบ

3. เพื่อศึกษาการปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึก

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

1. ทราบแนวทางการน�าส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับการปรับใช้ในธุรกิจต่างๆที่มีความใกล้

เคียงกัน

2. ทราบกระบวนการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึก 

3. ทราบแนวทางการปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึก

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานและทฤษฎี

เกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาดบริการตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) หมายถึง 

ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ สามารถน�ามาใช้เพื่อตอบสนอง ความต้องการของ

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยปัจจัย 7 ตัว ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) สถานที่ 4) การส่งเสริมการ

ตลาด 5) บุคคล 6) กระบวนการการให้บริการ 7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (MarGrath, 1986)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารห่วงโซ่อุปทานตามแนวคิดของ Beamon (1998) หมายถึงห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อระหว่าง

นักการตลาดกับผู้ซื้อเป้าหมาย และเป็นการรวบรวมกระบวนการภายในโรงงานตั้งแต่จากแหล่งวัตถุดิบ

เปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์แล้วน�าส่งออกถึงผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับที่ Christopher (1998) กล่าวไว้ว่า 

เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรและภาคส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

และบริการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด

ผู้วิจัยจ�านวนหนึ่งได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ที่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ สามารถด�ารงอยู่ต่อไปได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันที่สูงทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s และการสร้างความแตกต่าง 

ประยุกต์แนวคิดมาจากกลยุทธ์การปรับตัว โดยอาศัยหลักความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (สมชาย 

หิรัญกิตติ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) สร้างความแตกต่าง และสร้างความประทับใจให้เหนือกว่าคู่

แข่งขัน การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน มีจุดมุ่งหมายคือการ ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้เล็กลงเพื่อจะได้เข้าถึง
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พฤติกรรมของลูกค้า (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และความส�าคัญกับลูกค้า

ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและรักษาลูกค้าไว้ให้นานที่สุด ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป็นการค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(สถาบันไทยพัฒน์, 2553)

ภูวนารถ ถาวรศิริ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ

ธุรกิจน�้าดื่มท้องถิ่นในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” โดยผลการศึกษา พบว่า การด�าเนินธุรกิจ 

เป็นการบริหารแบบครอบครัว โดยอาศัยคนในครอบครัวเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆ และจัดจ้าง

ลูกจ้างเพื่อเข้ามาท�าหน้าที่ในส่วนของการผลิตและขนส่ง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า 

สามารถแบ่งออกเป็นในระดับมหาภาค ประกอบไปด้วย ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

การเมืองและกฎหมาย และเทคโนโลยี ระดับจุลภาคประกอบ ไปด้วยด้านคู่แข่ง ผู้จัดหาวัตถุดิบ และผู้

บริโภค ที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจและกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ศึกษากลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อ

ความอยู่รอด พบว่า ผู้ประกอบการ ได้ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในการด�าเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถด�าเนินธุรกิจให้มี

ความอยู่รอด และสามารถเข้าถึงและครองใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

วิลาวัลย์ อ่อนวงษ์เปรม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวด้านการตลาดเพื่อสร้างการรับ

รู้คุณค่า อาหารไทยดั้งเดิมของประเทศไทย พบว่าธุรกิจร้านอาหารไทยดั้งเดิมมีกลยุทธ์ปรับตัวทางการ

ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าอาหารไทยดั้งเดิมของประเทศไทยจัดอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ธุรกิจร้าน

อาหารไทยดั้งเดิมมีการรับรู้คุณค่าจากลูกค้าที่ใช้บริการระดับมาก ได้แก่ ลูกค้าได้รับความสุขใจในการรับ

ประทานอาหารอยู่ร้านนี้ คุณภาพการบริการ และร้านอาหารจัดเตรียมอาหารได้ดีสมราคา ตามล�าดับ

ชฎาภา ตงสาลี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ของอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมีผลการวิจัยดังนี้ นับตั้งแต่อดีต อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเป็นเมืองที่มีความส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ที่มีจุดเด่นเป็นสถานที่พักตากอากาศที่เป็นรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับ

จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ชลิตา ข�าหาญ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรีพบว่า 

ของฝากและของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี คือ ทุเรียนทอด ผลไม้

แปรรูปอบแห้ง พวงกุญแจช้าง ผลจากแบบสอบถาม พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านของ ฝากและของที่ระลึกขั้นต�่า 

คือไม่มีการใช้จ่าย พบว่าร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยในการใช้จ่าย 292 บาท/คน/วัน

อ�าเภอหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศไทย นักท่องเที่ยวมากมายหลั่งเข้ามาเยี่ยมชม มี

การขายของที่ระลึกต่างๆ ท�าให้ซื้อกลับไปแล้วนึกถึงช่วงเวลาที่ดีเกี่ยวกับอ�าเภอหัวหิน โดยผู้วิจัยได้ท�าการ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ โดยศึกษาแนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่น�ามาใช้เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งใช้ห่วงโซ่อุปทานเชื่อมต่อระหว่างนักการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมทั้งยังใช้กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดที่ท�าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด

ได้ในสภาวะการแข่งขันที่สูงในทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

วิธีดำาเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลรอบด้าน ทั้ง
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จากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงได้ด�าเนินการวิจัย

ดังนี้

1. ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึกในเขตอ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจประเภทสินค้าที่ระลึก จากการใช้วิธีเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 4 คน จน

กระทั่งข้อมูลอิ่มตัวซึ่งเป็นไปตามเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบชนเพดาน (Data Saturation)

2. การเลือกพื้นที่ศึกษา

ผู้วิจัยท�าการศึกษาในพื้นที่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเลือกแหล่งค้าขายสินค้าที่

ระลึกที่เป็นที่นิยมในอ�าเภอหัวหิน ได้แก่ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ชายหาดหัวหิน ตลาดชิเคด้าหัวหิน และ เพลิน

วานหัวหิน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงในอ�าเภอหัวหิน อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการ

ขายสินค้าที่ระลึกอยู่อีกจ�านวนมาก  ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัยโดยตรง

3. วิธีการดำาเนินงานวิจัย

การศึกษานี้ค้นคว้าทฤษฎี พร้อมทั้งแนวคิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือ เว็บไซต์ และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท�าการรวบรวมข้อมูลภาคทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการร้านสินค้า

ที่ระลึก นอกจากนี้ยังใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview Form) เพื่อให้ได้มาซึ่งค�า

ตอบ โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้การบันทึกเสียง ประกอบกับการจดบันทึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบ

ถ้วน และมีความสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลจากภาค

สนามที่รวบรวมได้มาสรุปผลโดยน�าข้อมูลที่เกิดความอิ่มตัวหรือชนเพดานจากการสัมภาษณ์มาจัดหมวด

หมู่เพื่อให้สามารถตอบค�าถามการศึกษาและอธิบายวัตถุประสงค์ได้รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมโยง

กับงานวิจัยอื่นและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ อายุผู้ประกอบการ ระยะเวลาดำาเนิน

กิจการ
ประเภท และลักษณะการ
ดำาเนินงานของกิจการ

1.ร้าน ณ หัวหิน ตลาดโต้รุ่งหัวหิน 52 ปี 30 ปี ธุรกิจค้าปลีก/ส่ง และผลิต
สินค้าด้วยตนเอง ด�าเนิน
กิจการในรูปแบบครอบครัว

2.ร้าน กาลครั้งหนึ่ง ณ หัวหิน เพลินวานหัวหิน 39 ปี 12 ปี ธุรกิจค้าปลีกโดยการสั่งผลิต
สินค้ามาจากศูนย์หัตกรรม
อ�าเภอหัวหิน ด�าเนินกิจการ
ในรูปแบบครอบครัว

3.ร้านที่นี่หัวหิน ชายหาดหัวหิน 45 ปี 25 ปี ธุรกิจค้าปลีก และผลิต
สินค้าด้วยตนเอง ด�าเนิน
กิจการในรูปแบบครอบครัว

4.ร้านล�ารึกหัวหิน ตลาดชิเคด้า

หัวหิน

35 ปี 10 ปี ธุรกิจค้าปลีก และผลิต
สินค้าด้วยตนเอง ด�าเนิน
กิจการในลักษณะครอบครัว

จากตารางที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้ประกอบการจ�านวน 4 ราย มี

ช่วงอายุระหว่าง 35 - 52 ปี เป็นธุรกิจค้าปลีกและส่ง สินค้าประเภทสินค้าที่ระลึก ของตกแต่งและของใช้

ทั่วไป ลักษณะของธุรกิจเป็นทั้งธุรกิจแบบพ่อค้าคนกลางและผลิตสินค้าเอง โดยที่มาของธุรกิจเกิดจาก

ความชอบและความสนใจในของที่ระลึกเป็นการส่วนตัว และประยุกต์เป็นธุรกิจขายของที่ระลึกใน

ภูมิล�าเนาของตนเอง ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และผลประกอบการโดยรวมเป็นที่น่า

พึงพอใจเนื่องจากได้รับความนิยมอยู่ตลอดเพราะกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยตรง

ส่วนที่ 2 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการสร้างคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์

ให้มีเอกลักษณ์ เน้นความประณีต และใส่ความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่

แข่งโดยนับเป็นจุดเด่นของธุรกิจตน สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเห็นถึงความส�าคัญและเกิด

ความต้องการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

2.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการมีการก�าหนดช่วงราคาตั้งแต่ราคาหลักสิบถึงหลักร้อยซึ่งสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายช่วงวัย

 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ประกอบการมีการเลือกที่ตั้งของการประกอบธุรกิจซึ่งเป็น

แหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยว

2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการจัดโปรโมชั่น เพื่อชักจูงลูกค้า 

แต่จะไม่เน้นการจัดการส่งเสริมที่เป็นการลดคุณค่าของตัวสินค้า
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2.5 ด้านบุคคล เนื่องจากผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก ทางผู้ประกอบการ

จึงมีหน้าที่ในด้านการเป็นพนักงานหรือบุคคลในธุรกิจด้วยตนเอง และมีคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเป็น

หุ้นส่วนและพนักงาน

2.6 ด้านกายภาพและการน�าเสนอ ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีทักษะในการน�าเสนอ โดยจะเน้น

ไปที่ทักษะการเล่ารายละเอียดของสินค้าและประโยชน์ของตัวสินค้าด้วยความยินดีและเป็นกันเองกับ

ลูกค้า 

2.7 ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการนั้นมีการให้ความส�าคัญกับกระบวนการผลิตโดยจะเน้นไปที่

การมีความประณีตและความโดดเด่นของตัวสินค้า ตรวจสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด อีกทั้งทั้งมีการตอบ

สนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

ส่วนที่ 3 ด้านกระบวนการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกทั้งระบบ

ข้อมูลด้านกระบวนการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกทั้งระบบ ประกอบด้วย 

4 ประเด็น ดังนี้

3.1 แหล่งน�าเข้าของสินค้าและวัตถุดิบ

 มีการน�าเข้าวัสดุจากโรงงานโดยตรง จากโรงงานบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้

เคียง  โดยวัสดุที่น�าเข้าเป็นวัสดุส�าเร็จรูปประกอบกับให้คนในครอบครัวและหุ้นส่วนมีความสามรถสร้าง

วัสดุขึ้นมาบางส่วน 

3.2 การวางแผนการน�าเข้าสินค้าและการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

 ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจจ�านวนของวัสดุในคลังก่อน จึงจะตัดสินใจรับสินค้าเข้ และจะจัด

เก็บสินค้าที่บ้าน เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และมีการประกอบธุรกิจในรูปแบบธุรกิจแบบครอบครัว  

3.3 การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

ผู้ประกอบการส่วนมากจะเน้นการกระจายสินค้าผ่านทางหน้าร้านโดยตรงเพียงอย่างเดียวและ

จากการสัมภาษณ์มีผู้ประกอบการเพียงหนึ่งรายที่มีการกระจายสินค้าผ่านทางออนไลน์ 

3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

จากการสัมภาษณ์ทุกกิจการมีการไม่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เนื่องจากสินค้านั้นเป็น

สินค้าประเภทที่ขายไปทันที 

ส่วนที่ 4 ด้านการปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการ

การปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการมีความส�าคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีจะท�าให้

ธุรกิจสามารถยังด�าเนินอยู่ได้และท�าให้ธุรกิจของตนมีความได้เปรียบคู่แข่งอยู่เสมอ ซึ่งทางผู้วิจัยได้ท�าการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 4 ในเรื่องของการปรับตัวทางการตลาดโดยแบ่งตามหัวข้อได้ดังนี้

4.1ด้านการรับรู้

จากการสัมภาษณ์ท�าให้ได้ทราบว่าผู้ประกอบการนั้นมีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี อีก

ทั้งทางผู้ประกอบการมีความคิดว่าสื่อออนไลน์นั้นมีความส�าคัญต่อธุรกิจของตนเนื่องจากคนมีการซื้อของ

ในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากข้ึนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของตนไม่มากนักเพราะสื่อ

ออนไลน์มีความส�าคัญเพียงแค่ท�าให้ร้านเป็นที่รู้จักเท่านั้น หากลูกค้าสนใจ ลูกค้าจะเดินทางมาท่องเที่ยว

และซื้อสินค้าจริงที่หน้าร้านมากกว่า
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4.2ด้านแนวทางการปฏิบัติ

ในด้านของแนวทางการปฏิบัติในมุมมองของการปรับตัวทางการตลาดนั้นผู้ประกอบการได้มีการ

ปรับตัวจากเดิมประกอบกับประสบการณ์ของธุรกิจที่มีมานานกว่าคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ มีการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตอยู่แล้วรวมถึงได้มีการศึกษาเทคนิคและวิธีการของคู่แข่งที่มีอยู่แล้วและคู่แข่งที่เข้า

มาใหม่มาปรับใช้กับธุรกิจของตน ได้แก่ การใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยในการโฆษนาและขายสินค้า เพื่อ

ชักจูงให้ผู้คนเกิดความสนใจและมาที่หน้าร้านของตน มีการน�าสินค้าอื่นๆที่มีความไปในแนวทางเดียวกัน

กับสินค้าที่มีอยู่มาขายเพิ่มในธุรกิจของตนด้วย ได้แก่ การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายโปรแกรมทัวร์จากบริษัท

ทัวร์ การรับอาหารจากร้านอาหารชื่อดังในหัวหินมาขาย เพราะจะท�าให้กลุ่มลูกค้ามีความกว้างขึ้นและ

ท�าให้ร้านของตนเองมีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงมีการตกแต่งหน้าร้านให้มีความสวยงามสะดุด

ตามากขึ้นและท�าให้ร้านของตนเองมีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม เช่น การให้น�าวิดีโอการท่องเที่ยวใน

หัวหินมาเปิดหน้าร้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเกิดความสนใจขณะที่เดินผ่าน

4.3ด้านผลตอบรับจากการปรับตัว

เมื่อผู้ประกอบการมีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับ

ตัวเกิดขึ้นเพื่อท�าให้ธุรกิจสามารถที่จะด�าเนินต่อไปได้ โดยมีการผลตอบรับจากการปรับตัวคือส่งผลให้ยอด

ขายเพิ่มขึ้น หรือไม่น้อยลงไปกว่าเดิม มีคนพูดถึงทั้งในโลกออนไลน์และทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ส�าคัญของงานวิจัย ดังนี้

ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก มีการ

ก�าหนดส่วนประสมทางการที่มุ่งเน้นไปที่ตัวของผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่า

ให้เหนือกว่าคู่แข่ง และใช้ส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดประกอบกันซึ่งมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ

การตัดสินใจของลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิตา รัตนสมโชค(2558) ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 

(BTS) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการได้แก่ ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ต่อมาปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ประกอบกัน

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากการที่ลูกค้าจะเลือกบริโภคสินค้า หรือบริการใดๆ ต้องเกิดจากความชอบหรือความพึงพอใจมา

เป็นอันดับแรก แล้วจึงมองที่ราคาและอื่นๆมาเป็นส่วนถัดไปตามล�าดับ ถ้าหากไม่ท�าลูกค้ารู้สึกถูกใจหรือพึง

พอใจแล้ว ลูกค้าก็จะเลือกที่จะบริโภคสินค้าของทางร้านอื่นแทน

ด้านกระบวนการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกทั้งระบบ ผลการวิจัยแสดงให้

เห็นว่ากระบวนการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกนั้นไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก โดย

เริ่มจากการน�าเข้าวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง โดยการน�าเข้ามาทีละมากๆเพื่อประหยัด

ต้นทุน มีวัสดุบางส่วนที่ผลิตด้วยตนเองและน�าเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการ

ประกอบด้วยมือ เน้นความประณีตของสินค้าและผู้ประกอบการมีการตรวจสินค้าด้วยตนเองทุกชิ้นเพื่อให้

สินค้าไม่มีจุดเสียหาย มีการเก็บสินค้าคงคลังที่บ้านของตนเอง ต่อมาคือการน�าสินค้าไปตั้งขายหน้าร้าน 
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โดยขายทั้งปลีกและส่ง ไม่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเนื่องจากลูกค้ามีจ�านวนมากและหลากหลาย

อาจจะมาซื้อครั้งเดียวแล้วจากไป

ปัจจัยด้านกระบวนการด�าเนินธุรกิจและโครงสร้างของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกนั้น 

ด�าเนินการแบบอย่างเรียบง่าย ไม่มีวิธีหรือขั้นตอนที่ซับซ้อนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ต้อง

จัดการระบบให้ยุ่งยาก เพราะใช้บุคลากรน้อย และพื้นที่จัดเก็บมีจ�ากัด 

ด้านการปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

การปรับตัวของผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกส่วนใหญ่ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการปรับตัวเพื่อท�าให้ธุรกิจ

ของตนที่อยู่ในสภาวะการแข่งขันที่สูงยังคงด�าเนินต่อไปได้ กล่าวคือ ทางผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยน

ส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยการน�าสินค้าอื่นที่มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเช่น

การน�าโปรแกรมทัวร์จากที่อื่นมาขายที่หน้าร้านและการน�าอาหารที่นิยมในหัวหินจากหลายๆที่มารวมไว้ที่

ร้านของตน ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าและท�าให้ร้านของตนนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย ผู้ประกอบ

การมีแนวโน้มการน�าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการด�าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบภายในไม่ช้า มีการ

ศึกษาและท�าความเข้าใจเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดใน

ปัจจุบันอย่างแน่นอน และมีผู้ประกอบการบางส่วนที่มีการน�าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้แล้ว โดยสามารถ

ท�าให้กิจการยังคงด�าเนินอยู่ได้และมียอดขายและมีผลประกอบการเป็นที่น่าพึงพอใจ  รวมถึงมีการศึกษา

และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรง มีการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบ

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจใหม่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ประดิษฐ์

บงกช(2555) ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวประเภท Outbound ในเขตกรุงเทพมหานคร การเปิดการค้าเสรี

ต้องเผชิญกับกลุ่มลูกค้าใหม่จึงท�าให้ผู้ประกอบการต้องก�าหนดการวางแผนของกลยุทธ์ใหม่เนื่องจากความ

ต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ดั้งนั้นธุรกิจร้านขายของที่ระลึกของผู้ประกอบการที่ก�าลังด�าเนินกิจการอยู่ทั้งในอดีต และปัจจุบัน

ควรมีการค�านึกถึงการปรับตัวธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน เช่น การสร้างเพจของร้านในสื่อสังคม

ออนไลน์ เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเข้าถึงง่าย หากไม่ท�าการปรับตัวให้เข้า

กับสถานการณ์ปัจจุบัน จะท�าให้เกิดการเสียเปรียบคู่แข่งที่เข้ามาใหม่และคู่แข่งเดิม ส่งผลธุรกิจไม่สามารถ

อยู่รอดได้ในอนาคต

บทสรุป

จากการผลการวิจัยและการอภิปรายผลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

ก่อนที่ผู้ประกอบการจะท�าการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้รับแรง

กดดันต่างๆ เช่น แรงกดดันจากสภาพการแข่งขันจากคู่แข่งหน้าใหม่ แรงกดดันจากความต้องการของผู้

บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�าให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ เกิด

กระบวนการปรับตัว เช่น ศึกษาวิธีการท�าธุรกิจของคู่แข่ง ท�าความเข้าใจการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 

เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรง มีการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่างๆที่

อาจจะเกิดขึ้น หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ท�าการศึกษากระบวนการปรับตัวต่างๆแล้ว จึงได้วิธีการปรับตัว 

ดังนี้ การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมาขึ้น ใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า และ
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ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นธุรกรรมออนไลน์ การผูกขาดกับบริษัทขนส่งสินค้า ส่งผลให้ธุรกิจสามารถ

ด�าเนินอยู่ได้ในสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ผลประกอบการเป็นที่น่าพึงพอใจ มีผลตอบรับที่ดีจากทั้ง

ออนไลน์และออฟไลน์ 
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ปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกใหม่
The Sales Promotion Effectiveness of Modern Retailing Consumer Behavior 

in Hatyai Songkhla

ณัฐวัตร  เจริญญาณพันธ์1 โกมลมณี  เกตตะพันธ์2

Natthawat Charoenyanphan1 Komonmanee  Kettapan2

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา จ�านวน 400 รายสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ ANOVA: 

F-test ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการขาย (ด้านการลดราคา เช่น การให้ส่วนลดเงินสดหรือส่วนลด

ปริมาณ) ส่งผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งการศึกษานี้คาดว่าผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัย

ใหม่สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันกับคู่แข่งขันธุรกิจได้อีกด้วย

คำาสำาคัญ : การส่งเสริมการขาย, ค้าปลีก, การค้าสมัยใหม่, การตลาด

Abstract

 The objective of this quantitative research was to study sales promotion 

affecting on the using services of modern retailing in Hatyai Songkhla. The sample groups 

in this study were 400 customers of the modern retailing in Hatyai Songkhla. Statistics used 

to analyze data were descriptive statistics including frequency, percentage mean, and 

standard deviation. Hypothesis testing was carried out by using statistical t-test and One-

way ANOVA: F-test. The study results found that: sales promotion (price discounts such as 

cash discounts or volume discounts) the most impact on purchasing of consumer. These 

findings may be helpful for manufacturers and distributors of modern retailing to enhance 

sales promotion strategies and company efficiency in this highly competitive consumer 

market.

Keyword: Sales Promotion, Retailing, Modern Trades, Marketing
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บทนำา

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นรูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจำาหน่าย ที่มุ่งเน้นในการนำาเสนอสินค้าที่มี

ความหลากหลาย ซึ่งเป็นสถาบันทางการตลาดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งนี้หน้าที่สำาคัญของผู้

ค้าปลีกคือ เป็นผู้กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค จึงส่งผลทำาให้ร้านค้าปลีกมีอัตราการขยายตัวใน

ช่วงปีที่ผ่านมาสูง (รายละเอียดตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561

จำานวนร้านค้าปลีก 119,811 129,414 140,567 154,576

อัตราการเจริญเติบโต (ร้อยละ) 4.60 8.02 8.62 9.97

ที่มา: พูลสุข นิลกิจศรานนท์ และ ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี (2561)

ก่อให้เกิดความรุนแรงทางการแข่งขันส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกพยายามหาแนวทางหรือกลยุทธ์เพ่ือ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้การ

ส่งเสริมการขายจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลาย ๆ ธุรกิจน�ามาใช้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ

และใช้บริการ โดยกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกหรือผู้จัด

จ�าหน่ายที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การลด การแจก การแลก การแถม การชิงโชค การประชาสัมพันธ์ และการจัด

แสดงสินค้า ณ จุดขาย (Gregory, 2010) ดังนั้นรูปแบบการส่งเสริมการขายธุรกิจค้าปลีกหรือผู้จัดจ�าหน่าย

ใช้ต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะทางสังคมที่แตกต่าง

กัน รวมถึงต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการใช้บริการของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

(รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการจัดจ�าหน่าย ที่มุ่งเน้นในการน�าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มี

ระบบการจัดการ โดยอาศัยความรู้ความช�านาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า)สามารถเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและผู้จัดจ�าหน่ายใช้เป็นแนวทางก�าหนดกลยุทธ์

วิธีการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

การศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้

ผู้ประกอบการต่าง ๆ (ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้แทนจ�าหน่าย) สามารถใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนการด�าเนินงาน การก�าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม ประชาสัมพันธ์ 

และการโฆษณา เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า 
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ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ส�าหรับการศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วย 2 แนวคิด รายละเอียดดังนี้

ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ (Decision Making)

แนวคิดการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)

1. ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ หรือ Decision Making เป็นเทคนิคหรือกระบวนการซึ่งผู้บริโภคมักจะ

ต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อ

จ�ากัดของสถานการณ์ (Barnard, 1938; Moody, 1963) ขณะที่ Hoy & Miskel (2008) กล่าวว่า การ

ตัดสินใจ คือเครื่องมือที่ส�าคัญในการบริหาร ผู้บริหารต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ข้อมูลตลอดจนคาดการณ์ผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การให้ผู้บริหารได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการตัดสินใจ 

จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็น ขณะที่ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ

ลูกค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ชี้ให้เห็นว่า การส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม การประชาสัมพันธ์ 

การชิงโชค หรือ การจัดกิจกรรม ณ จุดขาย มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเข้าเข้าใช้บริการร้านค้าปลีกสมัย

ใหม่ โดยล�าดับขั้นตอนการตัดสินใจ ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 2) การเสาะแสวงหา

ข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2552) 

2. แนวคิดการส่งเสริมการขาย หรือ Sales promotion เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางการ

ตลาดแบบบูรณนาการที่ช่วยส่งข่าวสารเพื่อสร้างการกระตุ้นและตอกย�้าทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งน�าไปสู่

ความตั้งใจซื้อ การซื้อ หรือความพึงพอใจหลังการซื้อ (Xia & Monroe, 2009) โดยรูปแบบการส่งเสริมการ

ขายที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ การลด การแลก การแจก และการแถม ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมการขายการลด

ราคาเป็นพื้นฐานที่สุดที่นักการตลาดมักนิยมใช้กัน เพราะเป็นวิธีที่ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าที่ได้อย่างชัดเจนและ

สามารถเปรียบเทียบกับตรายี่ห้ออื่นได้ง่าย เป็นวิธีที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น ทั้งยังสามารถด�าเนิน

การได้ง่าย โดยติดราคาที่ลดลงบนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือป้ายที่ชั้นสินค้า (Belch & Belch, 2007) ซึ่ง

สอดคล้องกับ Banerjee (2009) ที่เสนอว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการขายที่สามารถ

ค�านวณเป็นตัวเงินได้ง่าย มากกว่าของแจกของแถม การลดราคาสินค้าจึงเป็นการถูกกระตุ้นโดยทัศนคติที่

มีต่อราคามากกว่าจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่อย่างไรก็ดี ลดราคาอาจส่งผลเสียต่อคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์

และตราในระยะยาว ในขณะที่ Darke & Chung (2005) กล่าวว่า การลดราคาสินค้าเป็นการช่วยเพิ่ม

คุณค่าในการซื้อสินค้า แต่อาจท�าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า คุณภาพของสินค้าลดลง เพราะผู้บริโภคอาจใช้ราคาใน

การก�าหนดระดับคุณภาพ โดยที่ Rajagopal (2007) เพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติทางบวกต่อการลดราคา

สินค้าแบบล้างสต็อกถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อตราและร้าน ขณะที่ Gilbert & Jackaria (2002) ศึกษาการส่ง

เสริมการขาย 4 รูปแบบ คือ การลดราคา การแลกคูปอง การแจกของตัวอย่าง และ การแถมสินค้า พบว่า 

การลดราคาเป็นเพียงรูปแบบเดียวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญ Darke & Chung (2005) 

ได้กล่าวถึงรูปแบบการส่งเสริมการขายในรูปแบบการลดราคาสินค้าและการแถมสินค้าว่า ผู้บริโภคอาจเห็น

ว่า “ราคาที่ลดแล้วคือราคาที่แท้จริง” อาจท�าให้เกิดทัศนคติทางลบส�าหรับสินค้าที่มีการลดราคา ขณะที่
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ของแถมจะไม่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ เช่นเดียวกับแนวคิดของ D’Andrea, Schleicher, & Lunardini 

(2006) ซึ่งกล่าวว่า การลดราคาสินค้าท�าให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในราคาที่แท้จริงและก่อให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคที่

สนใจแต่ส่วนลด ขณะที่ Gilbert & Jackaria (2002) เสนอว่า การแถมสินค้าอาจไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้

บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญ แต่มีความสัมพันธ์กับการซื้อเร็วขึ้นและการเปลี่ยนไปใช้ตราอื่น ซึ่งของแถมหรือ

ของก�านัล โดยของแถมที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อ ต้องเป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่า โดย

คุณค่าเป็น ไปตามมูลค่าและทัศนคติที่มีต่อของแถม (Astous, & Jacob, 2002) 

การให้คูปอง ซึ่งมีวิธีการใช้หลายลักษณะ คือ คูปองเงินสดหรือบัตรก�านัลที่สามารถใช้ทดแทน

เงินสด เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค ซื้อตามจ�านวนที่ร้านค้าปลีกก�าหนดหรือได้จากแต้มสะสม ในขณะที่คูปอง

ส่วนลด ผู้บริโภคสามารถน�าไปลดราคาสินค้า บางประเภทหรือลดราคาสินค้าเป็นเปอร์เซ็นต์ การใช้คูปองมี

ความน่าเชื่อถือกว่าลดราคา เพราะผู้บริโภคอาจมีความสงสัยว่า ส่วนลดที่ได้น้อยกว่าส่วนลดที่ผู้ค้าปลีกได้

รับจากผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่น�ามาลดราคาอาจมีคุณภาพด้อยลง (Banerjee, 2009)

การชิงโชคปกติจะมีหลายรางวัลและมีรางวัลใหญ่ในการจูงใจ ความสะดวกในการเข้าร่วมและ

ลักษณะของรางวัล สามารถดึงดูดใจผู้บริโภค การชิงโชคจัดท�าได้ง่ายและลงทุนไม่สูงนัก แต่มีข้อเสียคือ

กิจกรรมมักไม่เชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการ ความไม่ชัดเจนของประสิทธิภาพของการชิงโชค และผู้บริโภค

อาจไม่มั่นใจในโอกาสของการชนะรางวัล (Belch & Belch, 2007)

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการค้าปลีกสมัยใหม่ ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นการค�านวณขนาดตัวอย่างจึงใช้วิธีการ

ค�านวณตามแนวคิดของ Cochran, W.G. (1953) โดยก�าหนดให้โอกาสความน่าจะเป็นของผู้ที่ใช้บริการ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เท่ากับ ร้อยละ 50 โดยผู้วิจัยก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้

จึงเก็บข้อมูลจากกล่มตัวอย่างจ�านวน 384  ราย และเพื่อกันข้อผิดพลาดจากการเก็บรวบรวข้อมูล ผู้วิจัยจึง

ท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ราย

การสร้างเครื่องมือสำาหรับการศึกษา

แบบสอบถามถูกใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขั้นตอน

ในการสร้างแบบสอบถามดังนี้

ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย พฤติกรรม

ผู้บริโภค เพื่อก�าหนดตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการศึกษา

ขั้นตอนที่สอง เมื่อได้ตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการศึกษา ผู้วิจัยสร้างโครงร่างแบบสอบถาม โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ(Check List) 

ส่วนที่ 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การลด การแลก การแจก 

การแถม ประชาสัมพันธ์ การชิงโชค จัดกิจกรรมและแสดงสินค้า ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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ส่วนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจรายการ(Check List) 

และน�าข้อค�าถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิท�าการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ

ค�าถาม (IOC: Index of Item Objective Congruence)  ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) 

เท่ากับ 0.833 และหลังจากนั้นผู้วิจัยน�ามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่สาม น�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะท�าการทดลองเก็บกับ

กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Pilot Survey) จ�านวน10 ชุด เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม ผลการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ครอนบารค์อัลฟา (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.736 

จัดได้ว่ามีระดับความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ยอมรับได้ (Hair et al., 2010) หลังจากนั้นน�าแบบสอบถาม

ไปท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามค่าสถิติ เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา 2) สถิติเชิง

อนุมาน

1) สถิติเชิงพรรณนา ที่ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยการส่งเสริมการ

ขาย และพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยน�าเสนอในรูปแบบการแจกแจงค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

 2) สถิติเชิงอนุมาน ใช้ส�าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ใช้ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ โดยสถิติ

ที่ใช้ได้แก่ ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA

ผลการวิจัย

การศึกษาการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้วิจัยได้แบ่ง

การน�าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ (ตารางที่ 2) 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (ตารางที่ 3) และ 3) การเปรียบ

เทียบการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 2 ลักษณะของมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่

กลุ่ม

ตัวอย่าง

เพศ อายุ สถานภาพ

ชาย หญิง <20 20-30 31-40 41-50 >50 โสด สมรส หย่าร้าง
จำานวน

ร้อยละ

141

(35.2%)

259

(64.8%)

32

(8.0%)

260

(65.0%)

27

(16.8%)

29

(7.3%)

12

(3.0%)

301

(75.3%)

91

(22.8%)

8

(1.8%)

กลุ่มตัวอย่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา
< 5,000 5,000 – 

10,000

10,001- 

15,000

15,001-

20,000

>20,000 ต่ำากว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา

ตรี

จำานวน

ร้อยละ

97

(24.3%)

135

(33.8%)

66

(16.5%)

53

(13.3%)

49

(12.4%)

84

(21.0%)

296

(74.0%)

20

(5.0%)
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จากตารางที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ�านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.8 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ�านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 มีสถานภาพโสด จ�านวน 301 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.3 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท จ�านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัย

ใหม่

การส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ย ค่าเบนเบี่ยง

มาตรฐาน

ระดับความ

พึงพอใจ

1. ร้านค้ามีการลดราคาสินค้าตามเทศกาลต่าง ๆ 4.331 .804 มาก

2. การลดราคาแบบซื้อสินค้าในปริมาณมาก ๆและได้ส่วนลด 4.10 .730 มาก

3.การลดราคาโดยการซื้อสินค้าครบตามจำานวนแล้วรับส่วนลด 3.89 .730 มาก

4.การลดราคาเมื่อซื้อสินค้าชิ้นถัดไป เช่น ซื้อชิ้นที่2 ลด15% 4.01 .730 มาก

5.แลกซื้อสินค้าโดยการสะสมแสตมป์ 3.89 .832 มาก

6.แลกซื้อสินค้าโดยการสะสมคะแนน 3.93 .880 มาก

7.แลกซื้อสินค้าโดยการนำาใบเสร็จไปแลกซื้อ 3.76 .991 มาก

8.มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ไปทดลองใช้ 3.97 .970 มาก

9.มีการแจกสินค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ 4.01 .989 มาก

10.มีการแจกสินค้าแก่สมาชิกในวันเกิด 4.272 .795 มาก

11.การแถมสินค้าในลักษณะซื้อ1แถม1  3.97 .852 มาก

12.การแถมสินค้าในลักษณะซื้อครบตามจำานวน 3.97 .852 มาก

13.มีการแถมสินค้าประเภทเดียวกันแต่มูลค่าต่ำากว่า 4.183 .828 มาก

14.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ 4.02 .747 มาก

15.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางใบโปรชัวร์แผ่นพับ 3.77 .863 มาก

16.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ หรือ วิทยุ 3.99 .858 มาก

17.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายโฆษณาประจำาทาง 3.61 .891 มาก

18.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางกระจายเสียง 3.46 1.045 ปานกลาง

19.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางร้านค้า 4.09 .894 มาก

20.การใช้สิทธิ์ชิงโชคท้ายใบเสร็จ 3.61 1.190 มาก

21.ท้ายใบเสร็จชิงโชคเงินรางวัล 3.62 1.113 มาก

22.ท้ายใบเสร็จชิงโชคทองคำา 3.62 1.129 มาก

23.การจัดแสดงสินค้าไว้บริเวณทางเข้า-ออกของศูนย์การค้า 4.183 .887 มาก

24.การออกบูธแสดงสินค้า 4.12 .975 มาก

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามล�าดับดังนี้ 1) ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับสิ่ง
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อ�านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย = 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .397 2) ความเร็วในการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย = 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .838 3) ราคาเมื่อเทียบกับรายได้ มีค่าเฉลี่ย = 

3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.09  และล�าดับท้ายสุด คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง

ร้าน มีค่าเฉลี่ย = 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.18

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่

ปัจจัยการส่งเสริมการขาย พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

เวลาการใช้

บริการ

สาเหตุการ

ใช้บริการ

วันที่ใช้

บริการ

กลุ่มอ้างอิง จ�านวนครั้ง

ใช้บริการ

ช่วงเวลาใช้

บริการ

การลดราคา 4.306** 5.601** 3.264** 9.809** 2.126 6.313**

การแลก 2.336* 1.747 1.499 .922 .056 .601

การแจก 1.465 .383 2.947* 11.161** 5.525* 3.531**

การแถม .868 1.146 4.230** 16.589** 3.512* 2.401*

การประชาสัมพันธ์ 2.522** 2.36* 4.486** .860 .841 1.019

การชิงโชค 3.364** 10.97** .240 .715 5.921* 2.747*

การจัดแสดงสินค้า 2.742* .669 5.200** 17.788** 3.976* 4.852**

ตารางที่ 4 ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (การลดราคา) ส่งผลต่อเวลาการใช้บริการ สาเหตุการใช้

บริการ วันที่ใช้บริการ กลุ่มอ้างอิง และ ช่วงเวลาใช้บริการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขณะที่

ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับจ�านวนครั้งที่ใช้บริการ

-ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (การแลก) ส่งผลต่อเวลาการใช้บริการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับ สาเหตุการใช้บริการ วันที่ใช้บริการ กลุ่มอ้างอิง 

จำานวนครั้งที่ใช้บริการ และ ช่วงเวลาใช้บริการ

-ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (การแจก) ส่งผลต่อกลุ่มอ้างอิง และ ช่วงเวลาใช้บริการ อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ วันที่ใช้บริการ และ 

จำานวนครั้งที่ใช้บริการ ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับเวลาการใช้บริการ และ สาเหตุการใช้

บริการ

-ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (การแถม) ส่งผลต่อวันที่ใช้บริการ และ กลุ่มอ้างอิงอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับจำานวนครั้งที่ใช้บริการ และ 

ช่วงเวลาใช้บริการ ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับเวลาการใช้บริการ และ สาเหตุการใช้บริการ- 

-ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (การประชาสัมพันธ์) ส่งผลต่อส่งผลต่อเวลาการใช้บริการ และวันที่ใช้

บริการ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ สาเหตุ

การใช้บริการ ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับกลุ่มอ้างอิง จำานวนครั้งที่ใช้บริการ และ ช่วงเวลา

ใช้บริการ

-ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (การชิงโชค) ส่งผลต่อส่งผลต่อเวลาการใช้บริการ และ สาเหตุการใช้

บริการ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ 
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จำานวนครั้งที่ใช้บริการ และ ช่วงเวลาใช้บริการ ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับวันที่ใช้บริการ 

และ กลุ่มอ้างอิง

-ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (การจัดแสดงสินค้า) ส่งผลต่อวันที่ใช้บริการ กลุ่มอ้างอิง และ ช่วงเวลา

ใช้บริการ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับเวลา

ที่ใช้บริการ และจำานวนครั้งที่ใช้บริการ ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติกับสาเหตุการใช้บริการ

อภิปรายผล

รูปแบบการส่งเสริมการขาย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้แบ่งรูปแบบการส่งเสริมการขายออกเป็น 7 รูป

แบบคือ การลด การแลก การแจก การแถม การชิงโชค การประชาสัมพันธ์ และการจัดแสดงสินค้า โดยผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ให้ความสนใจกับการลดราคาสินค้าในช่วงเทศการ

ต่าง ๆ มากกว่าการส่งเสริมการขายด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Belch & Belch (2007) ซึ่ง

ระบุว่ารูปแบบการส่งเสริมการขายการลดราคาเป็นพื้นฐานที่สุดที่นักการตลาดมักนิยมใช้กัน เพราะเป็นวิธี

ที่ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าที่ได้อย่างชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกับตรายี่ห้ออื่นได้ง่าย และยังสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Banerjee (2009) ที่เสนอว่า รูปแบบการส่งเสริมการขายด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่น การแจก 

การแถม การชิงโชค การประชาสัมพันธ์ และการจัดแสดงสินค้าส่งผลต่อสาเหตุ วันที่เข้าใช้บริการ จ�านวน

ครั้งที่ใช้บริการ และช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) 

ซึ่งระบุว่าการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ (การลด แลก แจก แถม การประชาสัมพันธ์ การชิงโชคและการ

จัดกิจกรรม) มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเข้าเข้าใช้บริการในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ดังนั้นผู้ประกอบการร้าน

ค้าปลีกสมัยใหม่ควรจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การส่งเสริมการขายอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์

และกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไป เช่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ คริสต์มาส อาจใช้การส่งเสริมการ

ขายด้วยการลดราคาสินค้าเพื่อระบายสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า ทั้งนี้อาจจะมีการใช้รูปแบบการขายวิธีอื่น

ประกอบด้วย เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีการซื้อสินค้าใหม่ภายในร้าน

บทสรุป

การศึกษาการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบ

ประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการลดราคาสินค้าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้

บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามากกว่าการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการอื่น ๆ 

(แลก แจก แถม ประชาสัมพันธ์ ชิงโชค และจัดแสดงสินค้า) 

ประเด็นที่สอง พบว่า การลดราคาสินค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่

มากกว่าวิธีการอื่น   

เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางนำาเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์
จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี
FACTORS RELATING TO PURCHASING DECISION ON PRE-ODER IMPORTED 

SOUTH KOREAN COSMETICS VIA ONLINE OF STUDENTS IN SILPAKORN UNI-
VERSITY PETCHABURI CAMPUS

ชฎาธาร วงษ์สวัสดิ์1 กรีซติน่า ดอห์ล1 ชินวัฒน์ นิลโมจน์2

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอาง

น�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหญิงที่เคย

สั่งซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์จากประเทศเกาหลีผ่านออนไลน์จ�านวน 300 คน โดยการเก็บตัวอย่าง

จากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ Chi-square 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคา ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีความ

สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของ

นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตามล�าดับ

คำาสำาคัญ : การตัดสินใจซื้อ, พรีออเดอร์, เครื่องส�าอางค์น�าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้, ออนไลน์

Abstract

This study aims to investigate Factors relating to purchasing decision on pre-order 

imported south Korean cosmetics via online of students in Silpakorn University Petchaburi 

Campus. A questionnaire was used to collect information from the sample group of 300 

female students who have experienced with purchasing pre-order imported south Korean 

cosmetics via online. The statistics used for data analysis included Frequency Percentage 

and Chi-square Test for relationship analysis. Results showed that the factors that most 

significant positive impact on the purchasing decision factor are price factor, product factor 

and promotion factor (p < 0.05), respectively.

Keywords : Purchasing Decision, Pre-order, Imported South Korean Cosmetics, Online
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บทนำา

ในยุคปัจจุบันที่เจริญก้าวหน้าไปด้วยเทคโนโลยีที่ล�้าสมัยรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของประชากรจ�านวนมาก และได้ขยาย

วงกว้างออกไปมากขึ้น จากการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 พบว่า ผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตใช้เวลาไปกับการใช้อินเทอร์เน็ตช่วงวันท�างานหรือวันเรียนหนังสือเพียงเล็กน้อย โดยในวัน

ท�างานหรือวันเรียนหนังสือใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน และวันหยุดใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6 

ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่พบว่าใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 24 นาทีต่อวันเท่านั้น (ส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน), 2560) จากสถิติท�าให้เห็นว่าอินเตอร์เน็ตได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลายซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต่อบุคคลและสังคม เช่น วิธีการสื่อสาร 

การสืบค้นหาข้อมูล รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และการด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น

โดยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บ 2.0 (Web 2.0) ซึ่ง

มีลักษณะเป็นเครือข่ายสังคม (Social Networking Site) ที่มีรูปแบบและความสามารถในการใช้งานที่

หลากหลาย เช่น การแบ่งปันรูปภาพ ข้อความ การแสดงความคดเห็น การสร้างกลุ่มของบุคคล การแสดง

ตนว่าอยู่ ณ สถานที่ใด (แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556)  รวมไปถึงการท�าธุรกิจซื้อขายประเภทของสินค้าและ

บริการหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจการจ�าหน่ายเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างหลาก

หลาย ไม่ว่าจะเป็นสังคมเฟซบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เว็บบราวเซอร์ เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการซื้อ

ขายต่างๆ เช่น Shopee Lazada เป็นต้น ซึ่งท�าให้เกิดความสะดวกสบายทั้งผู้จ�าหน่ายและผู้บริโภค

นอกจากนี้เครื่องส�าอางถือเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวันของมนุษย์โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน หรือวัยท�างาน โดยต้องยอมรับว่าเครื่องส�าอางถือว่าเป็นสิ่ง

จ�าเป็นในการเข้าสังคม หรือเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ปัจจุบันธุรกิจเครื่องส�าอางในประเทศไทยมีการ

แข่งขันอย่างรุนแรง คู่แข่งขันรายเก่าที่เป็นผู้น�าตลาดได้ก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถ

ครองความเป็นผู้น�าตลาดและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้งยังมีคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งจากตรายี่ห้อเครื่องส�าอางในประเทศและการน�าเข้าเครื่องส�าอางจากต่างประเทศ

ในปัจจุบันเครื่องส�าอางจากประเทศเกาหลีได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยเป็นจ�านวน

มาก ซึ่งเหตุผลก็มาจากที่ไทยได้รับอิทธิพลมากมาย ทั้งการฟังเพลง แฟชั่น การแต่งตัว หรือแม้กระทั่ง

เครื่องส�าอางเกาหลี โดยผลิตภัณฑ์น�าเข้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับเสริมความงามใบหน้าและ

บ�ารุงรักษาผิว เป็นสินค้าที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งมีการน�าเข้าจากประเทศเกาหลี

โดยวางจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า และจ�าหน่ายผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะการจ�าหน่ายในรูปแบบพรีออ

เดอร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประเทศเกาหลีเข้ามาเป็นตลาดใหม่

ครองใจผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ กระแสเกาหลีฟีเวอร์ที่เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันของวัฒนธรรมเพลง

ป๊อปของเกาหลี แฟชั่นการแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึงเครื่องส�าอางและเทรนด์การแต่งหน้า ซึ่งเครื่องส�า

อางจากประเทศเกาหลีที่น�าเข้าในประเทศไทยจะมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, MISSHA, BEAUTY CREDIT เป็นต้น (ศุภาสินี โชคงาม และสุมนา ธีรกิตติกุล, 2553)

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องศึกษาถึง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิง
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” เนื่องจากนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและ

สะดวกต่อการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการศึกษาปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน

และพัฒนาแผนการตลาดในการท�าธุรกิจจ�าหน่ายเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์จากประเทศเกาหลี รวม

ทั้งพัฒนารูปแบบการบริการทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจผู้บริโภคสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทาง

ออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทาง

ออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประโยชน์ที่ได้จากการทำาวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางน�าเข้าพรี

ออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ดังนั้นผลงานวิจัยฉบับนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อท�าให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่อง

ส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้และน�าผลวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

ที่สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้

2. เพื่อท�าให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองกับความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ทบทวนวรรณกรรม

ส�าหรับการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลบทความทางวิชาการ เอกสาร สื่อต่างๆ รวมทั้งงาน

วิจัยต่างๆ ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทาออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิง

ในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลส�า หรับการก�าหนดสมมติฐาน

งานวิจัยและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในบทต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัย

ได้ น�าเสนอการทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ “สิ่งใด ๆ ที่น�าเสนอเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นหรือความต้องการของ

ตลาดให้ได้รับความพึงพอใจ” ดังนั้นจากความหมายนี้ “ผลิตภัณฑ์”จึงมีความหมายที่กว้างครอบคลุมถึง
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคได้ (สุรสิฐ อินต๊ะ, 

2551, น.26)

ราคา (Price) คือ อัตราใน การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาดโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง 

ในปัจจุบันราคาเป็นปัจจัยที่มี ความส�าคัญต่อการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารการตลาดจะ

ต้องก�าหนดกลยุทธ์ ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ อาทิ สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ระดับความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านอื่น ๆ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ กฎ

เกณฑ์ของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) มาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจก�าหนด กลยุทธ์

ด้านราคา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีระดับราคาที่เป็นที่น่าพอใจขององค์การ คือ สามารถตอบสนอง ต่อ

วัตถุประสงค์ขององค์กร และเหมาะสมกับระดับความสามารถหรือก�าลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด (สุรสิฐ 

อินต๊ะ, 2551, น.26)

การจัดจำาหน่าย (Place) คือ กระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้

ซึ่งอาจจะมีหลายขั้นตอนมี 22 ส่วนร่วมจากหลายบริษัท ดังนั้น การจัดจ�าหน่ายจึงประกอบด้วยโครงสร้าง

ของช่องทาง (สถาบัน และกิจกรรม) ที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์การไปยังตลาด (สุรสิฐ 

อินต๊ะ, 2551, น.26)

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ วิธีการติดต่อบอกข่าวสารเดี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภค

ทราบรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ไปกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) 

เป็นการสื่อข่าวสารในลักษณะ บอกกล่าวเชิญชวนผู้บริโภค โดยผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ในลักษณะของการ

จ่ายเงินซื้อสินค้า  (สุรสิฐ อินต๊ะ, 2551, น.26)

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยู่หลาย

ทางเลือก (Walters, 1978, p.115)

การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและ

ทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภค

เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทาง

เลือกเหล่านั้น (Kotler, 2000, p.176-178)

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ กระบวนการในการเลือกซื้อสินค้าจากทางเลือกที่มี

ตั้งแต่สองทางเลือกขึ้นไป โดยผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านจิตใจ 

(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง

ท�าให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น (Schiffman & Kanuk, 1994, p.659)

จากข้อมูลที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกและเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการ จาก

ทางเลือกมากมายโดยน�ามาพิจารณาด้วยเหตุผล เพื่อให้ได้สิ่งที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์

กระบวนการตัดสินใจซื้อมีองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ (Schiffman & Kanuk, 1994, p.38)  

ได้แก่

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Input) คือปัจจัยภายนอก (External Influ-
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ences) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม

ปัจจัยที่เข้ามาในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจัยนี้มาจาก 

2 แหล่ง คือ

1.1 ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินค้าและบริการที่ซึ่งคือกิจกรรมที่เกิด

ส่วนผสมทางการตลาด ที่บริษัทต้องการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อและใช้สินค้า

ที่ผลิตจากบริษัทนั้นๆ กลยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่

1.1.1 ตัวสินค้า หีบห่อ ขนาด และการรับประกันคุณภาพ

1.1.2 การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาทางสื่อมวลชน และการขายโดยพนักงานขาย

1.1.3 นโยบายด้านราคา

1.1.4 การเลือกช่องทางการจัดจ�าหน่ายจากผู้ผลิตส่งไปสู่ผู้บริโภค

1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ

ค้า เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสือพิมพ์อิทธิพลจากครอบครัวในการใช้เครื่องอุปโภคหรือ

บริการ หรือ บทความ รายงานเกี่ยวกับผู้บริโภค และการได้รับอิทธิพลจากชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม และ

วัฒนธรรมย่อย ที่กล่าวมาเป็นส่วนส�าคัญในการที่ผู้บริโภคที่จะประเมินค่าของสินค้าว่าเป็นอย่างไร

2. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Process) คือขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภค 

(Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพ 

และทัศนคติที่สะท้อนถึงความต้องการ และการรับรู้ว่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมที่ผู้

บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่หรือข้อมูลที่ผู ้ผลิตสร้างการรับรู้ให้แก่ผู ้บริโภคและขั้น

สุดท้ายคือท�าการประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ

3. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อมีขั้น

ตอนที่เกิดขึ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 การตระหนักในความต้องการของผู้บริโภค (Need Recognition) คือขั้นแรกของกระบวนการ

ตัดสินใจ คือ การรับรู้ถึงความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่มีอยู่ซึ่งสามารถกระตุ้นท�าให้เกิด

กระบวนการตัดสินใจ (Engel, Blackwell & Miniard, 1993, p. 5) และการรับรู้นี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้

บริโภคมีปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ

3.1.1 มีปัญหากับสินค้าที่เคยใช้อยู่ซึ่งผู้บริโภคไม่พอใจในสินค้านั้นอีกต่อไป

3.1.2 มีความต้องการสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นอยู่โดยสินค้าใหม่เป็นสิ่งที่

ท�าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามมา

3.2 การหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผู้บริโภคจะเริ่มหาข้อมูลเมื่อตระหนักถึง

ความจ�าเป็นนี้ผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากที่ต่างๆ เช่นจากประสบการณ์และความจ�าเป็นเกี่ยวกับสินค้าที่เคย

รับรู้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือ ข้อมูลภายใน ซึ่งถ้ามีข้อมูลภายในมาก ข้อมูลภายนอกก็จะส่งผลน้อยลง แต่ถ้าผู้

บริโภคไม่เคยรู้จักสินค้ามาก่อนเลยการหาข้อมูลจะจากส่ิงแวดล้อมรอบตัวที่มีความสัมพันธ์กับสินค้านั้นๆ 

ระดับความเสี่ยงจะมีผลต่อขั้นตอนนี้คือ ถ้ามีความเสี่ยงสูง ผู้บริโภคจะหาข้อมูลและการประเมินหลายขั้น

ตอน แต่ถ้าความเสี่ยงต�่าการหาข้อมูลและการประเมินทางเลือกจะไม่ซับซ้อนนัก

3.3 ผลจากกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Output) เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการ
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ตัดสินใจ หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจากหลายๆทาง

เลือก

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดย (พรเทพ ทิพยพรกุล, 2559) ได้กล่าวไว้โดย

สรุป มีดังนี้

1. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ได้แก่ การจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความเชื่อถือ 

ทัศนคติ บุคลิกภาพและแนวคิดที่มีต่อตนเอง

2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and social factors) ได้แก่ วัฒนธรรม วัฒนธรรม

ย่อย วัฒนธรรมข้ามชาติ ครอบครัว ชั้นสังคม และกลุ่มอ้างอิง

3. ปัจจัยส่วนบุคคลและโครงสร้างด้านจิตนิสัย (Personal factors and psychographic) ได้แก่ 

อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษาและค่านิยม และรูปแบบ

การด�ารงชีวิต 

4. สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) ในการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing 

stimulus) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ�าหน่าย (Distribution หรือ place) การส่ง

เสริมการตลาด (Promotion) และสิ่งกระตุ้นภายนอกอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐกิจเทคโนโลยี กฎหมายและ

การเมือง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น 

5. ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situational factors) ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เวลา และ

อารมณ์ 

6. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) ได้แก่ การเขาใช้เว็บ ความสามารถใน การ

ค้นหา ความสามารถในการประเมินทางเลือกในการซื้อและการป้อนกลับภายหลังการซื้อ

ปัจจัยทั้ง 6 มีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1) 

การรับรู้ถึงความตองการหรือการรับรู้ปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การตัดสิน

ใจซื้อ 5) การบริโภค 6) พฤติกรรมภายหลังการซื้อเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้วเกิดผลลัพธ์

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาด ด้านสินค้า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ด้านราคา กลุ่ม

ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานที่จัดจ�าหน่าย 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นมีความทันสมัยโดยท�าการส่งข้อมูล

ผ่านทางอีเมล และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์กับ

ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า เมื่อซื้อแล้วอยากกลับมาซื้อสินค้าอีก ด้านความไว้

วางใจ มีศูนย์ให้ติดต่อสอบถามข้อมูล ซึ่งทุกส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

สุทามาศ จันทรถาวร (2556) ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
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การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ด้าน

ราคา

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับราคาที่ถูกกว่าร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนลดและของแถม ด้านการ

บริการกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับบริการออกค่าขนส่งฟรี ซึ่งผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านสินค้า ราคา และการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบและแนวคิด

วิธีดำาเนินการวิจัย

การด�าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิง

ส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่าน

ทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท�าแบบสอบถามจากแนวทางของการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทางผู้วิจัยได้มีการก�าหนดรูปแบบของวิธีด�าเนินการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาหญิงใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่มีประสบการณ์ในการซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเด

อร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้

การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีท่ีมีประสบการณ์ในการซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จาก
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ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งไม่ทราบขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน 

การค�านวณขนาดตัวอย่าง กรณีไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ซึ่งมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ

จ�านวนตัวอย่าง ใช้สูตรของ W.G. Cochran (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554, น.13) 

โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่ 0.05

n=(P(1-P)Z^2)/d^2 

 เมื่อ n คือ จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ (Sample Size)

       P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (สัดส่วน 25% หรือ 0.25)

       Q คือ สัดส่วนของประชากรที่ไม่ได้สนใจศึกษา เท่ากับ (1-P)

     Z คือ ระดับความมั่นใจที่ก�าหนด หรือระดับนัยส�าคัญทางสถิติ เช่น Z ที่ระดับนัย

ส�าคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) ดังนั้น Z=1.96

       d คือ สัดส่วนความเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5%

 ส�าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยก�าหนดระดับนัยความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาด

เคลื่อนได้ 5%

แทนค่า  n=  ((0.25)(1-0.25)(1.96)^2)/0.05^2

                       =  289

 ขนาดตัวอย่างที่ค�านวณได้เท่ากับ 289 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับตัวอย่างเป็นจ�านวนเต็ม 

300 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือกรอกแบบสอบถามไม่ถูกต้อง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนว่ามีจ�านวนเท่าใด ทางผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก

แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ที่มีประสบการณ์ซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นวิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

สามารถลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์ จากนั้นด�าเนินการ

ส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก เป็นต้น โดย

ท�าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง เป็นข้อมูล

ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดในแบบสอบถาม สามารถแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ (Check-List) จ�านวน 3 ข้อ

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะพฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่าน

ทางออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
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ประกอบไปด้วยค�าถามแบบให้เลือกเพียง 1 ค�าตอบ และเลือกได้มากกว่า 1 ค�าตอบ (Multiple Choices)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์

จากประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งค�าถามในส่วนที่ 3 และ 4 นี้มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-

Point Likert Scales) ดังนี้

ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คะแนน

มากที่สุด / ซื้ออย่างแน่นอน 5

มาก / น่าจะซื้อ 4

ปานกลาง / ไม่แน่ใจ 3

น้อย / ไม่น่าจะซื้อ 2

น้อยที่สุด / ไม่ซื้ออย่างแน่นอน 1

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าแบบสอบถามออนไลน์ฉบับ

สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 286 ชุด ประมวลผลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS  ซึ่งท�าการ

ประมวลผลค่าสถิติร้อยละ การแจกแจงความถี่ และ Chi-square อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร 4 ตัวที่

เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ

สรุปผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์

จากผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-23 ปี คิด

เป็น 55.8% ก�าลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็น 81.7% คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร คิดเป็น 11.2% และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็น 7.1% โดยส่วนใหญ่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 4 คิดเป็น 49.2% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้จากผู้ปกครองเดือนละ 3,000-

5,000 บาท คิดเป็น 41.1%

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรม

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จาก

ประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถสรุป

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์

ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 50.3% ส่วนใหญ่เสียค่า
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ใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ครั้งละ 301-500 

บาท คิดเป็น 34% ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศ

เกาหลีใต้มาจากเงินออมโดยส่วนใหญ่ คิดเป็น 58.9% โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สั่งซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้า

พรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Instagram คิดเป็น 73.1% 

ตราสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากประเทศเกาหลีใต้ท่ีกลุ่มตัวอย่างส่ังซ้ือพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์

บ่อยที่สุดคือ Innisfree คิดเป็น 56.9% และประเภทเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จาก

ประเทศเกาหลีใต้ที่กลุ่มตัวอย่างสั่งซื้อมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า คิดเป็น 25.2%

จากการส�ารวจสามารถสรุปผลิตภัณฑ์ของเคร่ืองส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์แต่ละประเภทท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์มากที่สุดได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าที่กลุ่มตัวอย่างสั่งซื้อมากที่สุดคือ 

ครีมบ�ารุงผิวหน้า คิดเป็น 75.1% ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส�าหรับแต่งหน้าที่กลุ่มตัวอย่างสั่งซื้อมากที่สุดคือ 

ลิปสติก คิดเป็น 82.2% ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายที่กลุ่มตัวอย่างสั่งซื้อมากที่สุดคือ ครีมบ�ารุงผิวกาย คิดเป็น 

72.7% และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่กลุ่มตัวอย่างสั่งซื้อมากที่สุดคือ เซรั่มบ�ารุงผม คิดเป็น 45.6%

นอกจากนี้บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์

จากประเทศเกาหลีใต้ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ Blogger คิดเป็น 60.4% รองลงมาคือ เพื่อน คิดเป็น 

34.1% โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะท�าการสั่งซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จาก

ประเทศเกาหลีใต้เมื่อพบเครื่องส�าอางที่ถูกใจ คิดเป็น 61.4% รองลงมาเมื่อเครื่องส�าอางที่ใช้เป็นประจ�า

หมด คิดเป็น 24.7%

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนแบค

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนแบค

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 0.689

2. ปัจจัยด้านราคา 0.815

3. ปัจจัยด้านสถานที่ 0.867

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 0.742

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของ 4 สมมุติฐานที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำาอางนำาเข้า

พรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี

สมมติฐาน B SE(B) Beta t Sig.

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ -0.148 0.071 -0.161 -2.098 0.037*

2. ปัจจัยด้านราคา 0.193 0.066 0.226 2.904 0.004*

3. ปัจจัยด้านสถานที่ 0.064 0.075 0.065 0.858 0.392

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด -0.180 0.051 -0.238 -3.519 0.001*
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่1 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.392 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่4 พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิน

ใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข ้าพรีออเดอร์ผ ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์

ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาพบว่า ความส�าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยถึง 3 ชิ้น ได้แก่ อุษา ลิมปธนโชติ (2545), 

นัคภัค คนฑา (2549) และปิยรัตน์ ณ สงขลา (2546) ที่กล่าวว่า คุณภาพของสินค้า เป็นสิ่งส�าคัญในการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงของสินค้า

เครื่องส�าอางท�าให้ผู้ประกอบการต้องมีการดูแลเอาใจใส่รักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

2. ผลการศึกษาพบว่า ความส�าคัญของปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพันธ์ โล่ทองค�า (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การซื้อ

สินค้า (Purchase Action) ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะท�าการตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ตนเองต้องการ และได้

ประเมินทางเลือกไว้โดยผู้บริโภคจะต้องท�าการตัดสินใจว่าถ้าเขาซื้อสินค้านั้นแล้ว สินค้านั้นจะบ�าบัดความ

ต้องการและความพึงพอใจให้กับตัวเขาได้หรือไม่ กระบวนการซื้อจะโยงไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจเลือก 

ผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อ ราคา ช่องทางที่จะซื้อ ปริมาณสินค้าที่จะซื้อ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กนกนาฏ สง่าเนตร (2541) ซึ่งได้ท�าการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางในระบบขายตรง” ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาดได้แก่ ราคา มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อ

3. ผลการศึกษาพบว่า ความส�าคัญของปัจจัยด้านสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านทาง
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ออนไลน์ไม่จ�าเป็นต้องมีการส่งสินค้าได้รวดเร็ว แต่ลูกค้าก็พร้อมที่จะรอคอยเป็นเวลานานเพื่อให้ได้มาซึ่ง

สินค้าที่มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้และถูกน�าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้จริง จึงให้ความสนใจในปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขายมากกว่าด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย

4. ผลการศึกษาพบว่า ความส�าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอาง

ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ปัทมพร คัมภีระ (2558) ที่กล่าวว่า การ

ส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของ

โปรโมชั่น การจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถม รวมทั้งการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัย

ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจที่ง่ายยิ่งขึ้น

บทสรุป

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้า

พรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้  ได้แก่  นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีที่มีประสบการณ์การสั่งซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านออนไลน์ เนื่องจากไม่

ทราบจ�านวนประชากรทั้งหมดว่ามีจ�านวนเท่าไหร่ ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธีการก�าหนดขนาดตัวอย่างจาก

การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร  และสร้างแบบสอบถามออนไลน์และกระดาษในการเก็บข้อมูลเพื่ออ�านวย

ความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 286 ชุด จากนั้นน�าข้อมูล

ดังกล่าวมาวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยมีการประเมินความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ

ครอนแบค (Cronbach’s alpha) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม  เพื่อน�าไปพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามด้วยวิธีวิเคราะห์การ

ถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)

ผลที่ได้รับจากข้อมูลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้า

พรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยเรียงล�าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coef-

ficient) จากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านราคา 2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ 3) ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด และการมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับตามล�าดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้เพิ่มเติมดังนี้

1. ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทาง

ออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมาก

ที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดในประเทศไทย ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาที่

เหมาะสมกับปริมาณ และราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับตราสินค้า ท�าให้ลูกค้าให้ความสนใจกับราคา

เนื่องจากราคาเป็นตัวก�าหนดก�าลังหรือความสามารถในการซื้อสินค้า และแสดงถึงเหมาะสมของขนาด 

หรือปริมาณ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับราคาว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่อย่างไร 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเดอร์ผ่านทาง

ออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมาก



311

ที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานซื้อ มีความหลากหลายให้เลือก มีชื่อเสียง

ของตราสินค้า มีรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ลูกค้าส่วนใหญ่

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางท่ีมีตรายี่ห้อที่มีเชื่อเสียงเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและผู้บริโภคมี

การไว้วางใจถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าพรีออเด

อร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน การส่งเสริม

การตลาดที่ตรงกับความต้องการ เช่น การแจกแลกแจกแถม การโฆษณาที่น่าสนใจ และมีพนักงานขายให้

ข้อมูล จะสร้างความน่าสนใจ ความน่าดึงดูดใจให้กับลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้น
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ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค
ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Trust and marketing mix factors per product purchase  decisions to buy 
the goods. Thaksin University, Coed on Facebook Songkhla campus

อัสมาวาตี ฮาแว1 หรรษมน เพ็งหมาน2

Asmawatee Hawae1 Hasamon Pengman2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านความไวว้างใจของนิสิตมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลาต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด (6’Ps) ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 3 

) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่เคยซื้อสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค จ�านวน 400 

ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุระหว่าง 21-22 ปี ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต�่ากว่า

หรือเท่ากับ 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

เฟสบุ๊ค ด้านความไว้วางใจ (ค่าเฉลี่ย 3.47)และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.46) แตก

ต่างกัน โดยมีระดับความส�าคัญปานกลาง ประเด็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือการได้อ่านความ

คิดเห็นของผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.66) งานวิจัยเสนอแนะแนวทางการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นหาปัจจัย

ที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและความต้องการในทุกกระบวนการของตัดสินใจ

ซื้อเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

คำาสำาคัญ : ความไว้วางใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เฟสบุ๊ค

Abstract

The purpose of this research was to 1) study the sensitivity of the wide university 

students Thaksin. Songkhla campus to influence the purchase decision through Facebook 

2) analyze the marketing mix (6 ‘Ps) with it. Effects on the purchase decision through Face-

book ‘Thaksin University 3) study the buying decision process products. Through Facebook 

of Thaksin university students including students, the university campus. 400 samples were 

selected using a online questionnaire as a tool for the study. Data analysis by using com-

puter program and interpreted by descriptive statistics, percentile, mean and frequency, 
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present by using narrative description. The results showed that most respondents were 

female, aged between 21-22 years, studying in the Faculty of Economics and Business 

Administration, average monthly income is less than or equal to 10,000 baht.

It was found that there the trust (Average 3.47) and the marketing mix factors (6’Ps) 

(Average 3.46) influenced the buying decision through facebook differently with a moder-

ate level of importance. The issue that is most affects to the decision to buy is to read the 

others’ opinion (Average 3.66). The research suggests suggestions for adjusting the market-

ing strategy by focusing on factors that stimulate the buying decision, in order to make 

customer perceive problems and needs recognition in every process of making a purchase 

for truly meet the needs of the target group.

Keywords : Trust, Marketing Mix, Purchasing Decision, facebook

บทนำา

สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ คือ สังคมที่ไร้พรมแดน มนุษย์สามารถติดต่อ

สื่อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการไทยจึงได้เห็นถึงโอกาสและต่างหันมาใช้ช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ (วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556) เป็น

ผลให้ร้านค้าออนไลน์เพิ่มจ�านวนมากขึ้นสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

และรูปแบบการด�าเนินชีวิตไปตามยุคสมัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

เมื่อศึกษาพฤติกรรมู้บริโภคในแง่ของการใช้งานพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันนานขึ้น เฉลี่ย 6 

ชั่วโมง 30 นาที ในวันท�างาน และ 6 ชั่วโมง 48 นาที ในวันหยุด ซึ่งผู้บริโภค Gen Y ซึ่งมีอายุระหว่าง 17-36 

ปี เป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุด (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) โดย 

96.60% นิยมใช้สื่อเฟสบุ๊ค เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีจึงมีผู้ใช้งานเฟสบุ๊คเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่องถึง 47 ล้านคนในปัจจุบัน (Khing, 2017) เติบโตขึ้น 15% ซึ่งจากสถิติของ Thailand Zocial Awards 

2017 พบว่าเฟสบุ๊คแฟนเพจของคนไทย มีมากถึง 7 แสนแฟนเพจ (Jetboat, 2017) จึงท�าให้ร้านค้า เลือก

ใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้า และติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค เฟสบุ๊คยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ

ประชาสัมพันธ์สินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าของร้านค้านั้นๆ เนื่องจากสามารถ

ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ใช้งานง่าย และมีต้นทุนต�่า จึงท�าให้มีร้านค้าเกิดขึ้นบนเฟสบุ๊คเป็นจ�านวนมาก

ขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นทางร้านต้องมีการน�าส่วนประสมทางการตลาดมาใช้เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจใน

การตัดสินใจซื้อสินค้า และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค เพราะความพึงพอใจถือเป็นประเด็น

ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการซื้อซ�้าหรือบอกต่อ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภักดีของผู้บริโภคต่อตัว

สินค้า โดยการพิจารณาถึงลักษณะการน�าเสนอสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความ

ไว้วางใจและใส่ใจต่อตราสินค้าอยู่ตลอดเวลา ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผ่อน

คลาย ไว้ใจและมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค (สุทามาศ นทร์ถาวร, 2556)

ด้วยการเติบโตของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงถือเป็นโอกาสครั้งส�าคัญที่
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ผู้ประกอบการจะสามารถก�าหนดกลยุทธ์และด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่ม Gen Y มีโอกาสที่จะเข้าถึงใน

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  ซึ่งยังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (Khing, 2017)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาเรื่อง “ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา” 

เนื่องจากนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อยู่ในช่วงของ Gen Y อายุ 17-36 ปี ซึ่งมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ใน

ประเทศไทยในปัจจุบันมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับผู้ประกอบ

การที่จะต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีความแข็งแกร่งเพื่อให้สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดที่

ก�าลังเติบโตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการจะต้องท�าการศึกษาความไว้วางใจและปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คให้มาก

ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยความไว้วางใจของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขต

สงขลาต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค

2. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (6’Ps) ต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

3. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ผู้ที่ด�าเนินธุรกิจการขายสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค และผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภทนี้สามารถใช้เป็น

แนวทางในวางกลยุทธ์ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าเพื่อที่จะสามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจต่อไป

2. ทราบถึงระดับความส�าคัญของปัจจัยต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ ่านเฟสบุ ๊คของนิสิต    

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งสามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสู่การเพิ่มในการด�าเนินธุรกิจต่อ

ไปเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างผลก�าไรให้เพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อน�าข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท�าธุรกิจด้านนี้หรือสนใจที่จะท�าธุรกิจ

ทางด้านนี้

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยครั้งนี้มุ่งการศึกษาความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการสืบค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่ง

ต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้เป็น 4 ส่วนคือ
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  แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ

มีนา อ่องบางน้อย (2553) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ คือ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอันเกิดจากการ

ติดต่อระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ขณะที่ วรารัตน์ สันติวงษ์ (2549, อ้างใน มีนา อ่องบางน้อย, 2553)

กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือความสัมพันธ์พื้นฐานในเรื่องการติดต่อสื่อสารในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า โดย

เป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นในเชิงทางบวกต่อคนอื่นในเรื่องของค�าพูด การปฏิบัติหรือการตัดสินใจที่จะท�า

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง Robbins (2000 อ้างใน อุชุมพร แก้วขุนทด, 2550)

สรุปได้ว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความรู้สึกอันสามารถเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่เกิด

โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ลูกค้าที่ไว้วางใจ จะท�าให้เกิดความรู้สึกมั่นใจหรือเชื่อมั่น

ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการรวมไปถึงผู้ให้บริการ

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2543) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนประสม

ทางการตลาดว่า คือ สิ่งเร้าทางการตลาดที่ท�าให้เกิดขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ส�าหรับตลาดออนไลน์ได้มีผู้

แบ่งส่วนประสมทางการตลาดเอาไว้เป็น 6’Ps เพื่อแผนทางการตลาดออนไลน์ที่จะประสบความส�าเร็จโดย

ได้มีการเพิ่มการให้บริการแบบเจาะจง และการรักษาความเป็นส่วนตัว (ปรีชา กาวีอิ่น, 2551)

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

(Buying decision process) ผู้บริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้ปัญหา 2. การค้นหา

ข้อมูล 3. การประเมินผลทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิด

จากสิ่งเร้าทางการตลาด (อดุลย์ จาตุรงค์กุล, 2543)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความไว้วางใจ

มนต์ธิชา ทองคง (2557) ทำาการศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์

มือสองสองของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าความไว้วางใจ และ

ความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มือสอง โดยผู้บริโภคให้ความสำาคัญกับ

คุณภาพสินค้า สินค้าราคาตำ่า ช่องทางที่จัดจำาหน่ายมีความน่าเชื่อถือ เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ซึ่งความไว้

วางใจเกิดจากการรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้คุณภาพ ความเชื่อมั่น ความเต็มใจ ความตั้งใจแบ่งปันข้อมูล 

ความตั้งใจซื้อสินค้า และความตั้งใจทำาตามคำาแนะนำาของผู้ขาย (ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์, 2558) เช่นเดียว

กับผลการศึกษาของ วิภาวรรณ  มโนปราโมทย์ (2556) ที่พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยนอกจากความไว้วางใจ

แล้วสื่อออนไลน์ท่ีผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงประโยชน์ได้ยังส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์

ด้วยเช่นกัน (พิศุทธิ์ อุปถัมภ์, 2558) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัศมิ์ลภัส วรเดชธนันกุล (2558) ซึ่งพบ

ว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ด้านคุณภาพข้อมูล ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวส่งผล

ต่อความตั้งใจซื้อแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวอีกด้วย จึงสามารถน�ามาก�าหนดสมมติฐานได้คือ H1: 

ระดับความไว้วางใจที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา แตกต่างกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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ผลการวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ในด้านสินค้า ราคา และการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบน Facebook เช่นกันโดยผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ให้ความสำาคัญกับสินค้าที่จัดจำาหน่ายตรงกับความต้องการ (สุทามาศ นทร์ถาวร, 2556) สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวัฒน์ (2554) ทำาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนำ้าข้าวกล้องงอกของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบทั้ง 4Ps ล้วนมี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล

ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อโดยรวมและในแต่ละขั้นตอนมากที่สุด จึงสามารถน�ามาก�าหนดสมมติฐานได้คือ H1: ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา แตกต่างกัน

จากการทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานที่ก�าหนดข้างต้น สามารถพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของ

การวิจัยโดยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยความไว้วางใจ ประกอบด้วย (1) ความไว้วางใจ (2) ความเชื่อมั่น (3) 

การรับรู้คุณภาพ และ (4) การรับรู้ความเสี่ยง 2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย     (1) 

ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด    (5) 

ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และ (6) ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยตัวแปรตามของการศึกษาวิจัย

คือ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา (ภาคปกติ) จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เคยซื้อสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค 

ทราบจำานวนประชากรที่แน่นอน ได้ จึงกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำานวณแบบทราบ

ประชากรของ Taro Yamane   โดยกำาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95%  และยอมรับค่าความคลาด

เคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ,2535) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 

384.16 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่แม่นยำามากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

เพิ่มขึ้นอีก 5% เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้ง 5 คณะของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (IOC) (มีค่า .911)  และผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha (ระดับ .901) เป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ดำาเนินการแจกแบบสอบถามและอธิบายข้อคำาถามต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นรายบุคคล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ แปรผลด้วยค่าสถิติ

พรรณนา เช่น ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และสรุปอภิปรายผลการวิจัยในรูปแบบความเรียง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
(Independent Variables)        

ความไว้วางใจ 

- ความเชื่อม่ัน 

- การรับรู้คุณภาพ 

- การรับรู้ความเสี่ยง 

*(ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์,2558) 

 

 (Dependent Variables)       

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน

เฟสบุ๊ค  ของนิสิตมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- ด้านการให้บริการแบบเจาะจง 

- ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 

*(เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์,2560) 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

เฟสบุ๊ค ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุระหว่าง 21-22 ปี ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ตำ่ากว่า

หรือเท่ากับ 10,000 บาท 

สำาหรับความคิดเห็นโดยรวมต่อระดับความสำาคัญของปัจจัยความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งประกอบด้วย (1) ความไว้วางใจ (2) ความเชื่อมั่น (3) การรับรู้คุณภาพ 

และ (4) การรับรู้ความเสี่ยง อยู่ในระดับปานกลางที่คะแนนเฉลี่ย 3.47 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำาคัญต่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ

การรับรู้คุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.57) และน้อยที่สุดคือ ความเชื่อมั่น (ค่าเฉลี่ย 3.31)
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ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความไว้วางใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ปัจจัยความไว้วางใจ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล
1) การรับรู้คุณภาพ 3.57 .79 มาก
2) ความไว้วางใจ 3.50 .83 มาก
3) การรับรู้ความเสี่ยง 3.50 .81 มาก
4) ความเชื่อมั่น 3.31 .78 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.47 ปานกลาง
ส�าหรับความคิดเห็นโดยรวมต่อระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการ

ตัดสินใจซื้อซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา                 (3) ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (5) ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และ (6) 

ด้านการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลางที่คะแนนเฉลี่ย 3.46 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญต่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ

ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.63) และน้อยที่สุดคือการรักษาความปลอดภัย (ค่าลี่ย 3.17)

ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของ

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย SD แปลผล
1) ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.63 .80 มาก
2) ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 3.58 .78 มาก
3) ด้านผลิตภัณฑ์ 3.52 .81 มาก
4) ด้านราคา 3.50 .73 มาก
5) ด้านการให้บริการแบบเจาะจง 3.38 .82 ปานกลาง
6) ด้านการรักษาความปลอดภัย 3.17 .81 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.46 ปานกลาง
ส�าหรับจากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คในระดับมาก (ค่า

เฉลี่ย 3.60) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ การได้อ่าน

ความคิดเห็นของผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.66) รองลงมาได้แก่ การตัดสินใจซื้อเนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว และ

ง่ายในการซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค (ค่าเฉลี่ย 3.65) การประชาสัมพันธ์สินค้า และการอัพเดทข้อมูลอย่าง

สม�่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.60) และการที่ท่านได้ค้นหา และเปรียบเทียบราคาสินค้าด้วยตัวเอง และการมีรูป

ลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามล�าดับ ส�าหรับประเด็นส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อน้อยที่สุดของกลุ่มคือ วิถีชีวิตที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกันที่ค่าเฉลี่ย 3.53 ดังราย

ละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา 
การตัดสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล

1. การที่ท่านได้อ่านความคิดเห็นของผู้อื่นส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่าน เฟสบุ๊ค

3.66 .794 มาก

2. จากความสะดวกรวดเร็ว และง่ายในการซื้อสินค้าส่งผลให้ท่านตัดสิน

ใจซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค

3.65 .913 มาก

3. การประชาสัมพันธ์สินค้า และการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค

3.60 .904 มาก

4. การที่ท่านได้ค้นหา และเปรียบเทียบราคาสินค้าด้วยตัวเองส่งผลให้

ท่าน ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค

3.58 .807 มาก

5. รูปลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค

3.58 .900 มาก

6. วิถีชีวิตของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค เนื่องจากมี

ความสะดวกและง่าย

3.53 .732 มาก

เฉลี่ย 3.60 .84 มาก

อภิปรายผล

จาการศึกษาความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟส

บุ๊ค ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจส่งผลเชิงบวกต่อการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอธิบายได้ว่าในการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ผู้บริโภคให้ความส�าคัญทาง

ด้านความไว้วางใจ ได้แก่ การรับรู้คุณภาพ การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง เฟสบุ๊ค มีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน 

โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัย ของ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ (2558) จากการวิจัย

เรื่อง ความไว้วางใจในธุรกิจ E-COMMERCE ของบริษัท LAZADA พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ ประกอบด้วย การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้คุณภาพ รองลงมา ได้แก่ การ

รับรู้คุณภาพ เฟสบุ๊ค มีระบบการเข้าใช้งานได้ง่าย สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัย ของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ 

(2558) จากการวิจัยเรื่อง ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

สินค้าผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญด้านคุณภาพ ส่วนลักษณะธุรกิจผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ ด้านขนาด ชื่อเสียงการ สื่อสารความปลอดภัยในการท�าธุรกรรม และคุณภาพข้อมูล ไม่ส่ง

ผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ของนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอธิบายได้ว่าในการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค ผู้บริโภค

ให้ความส�าคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์

สินค้าผ่านทาง เฟสบุ๊ค อย่างสม�่าเสมอ โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัย ของ อิสรีย์ 

อนันต์โชคปฐมา (2558) จากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้าใน Line 

Giftshop พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด แต่ ด้านการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้ กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง การโฆษณาเพียงแต่สร้างการรับรู้ใน
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ตราสินค้า LINE Giftshop เท่านั้น หากแต่การโฆษณานั้นมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นร่วมดัวย จะ

กระตุ้นให้ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในสินค้ามากขึ้น ในขณะที่การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) 

มีบทบาทส�าคัญอย่าง มากในการตัดสินใจซื้อสินค้าใน LINE Giftshop โดย การให้ส่วนลด เป็นกิจกรรมส่ง

เสริมการขายที่ กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด เมื่อกลุ่มตัวอย่างพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านสินค้า กิจกรรม

การส่งเสริม การขายจะกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษางานวิจัย ของ ตวงทรัพย์ สืบสงัด (2557) ที่ว่าการส่งเสริมการขายแบบมุ่งสู่ผู้บริโภคมี ความ

ส�าคัญที่กระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ขายทาง 

เฟสบุ๊ค มีความหลากหลายตามความต้องการ โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัย ของ 

สุทามาศ นทร์ถาวร (2556) จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อสินค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญด้าน

ผลิตภัณฑ์ สินค้าตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัย ของ อิสรีย์ อนันต์โชคปฐมา 

(2558) จากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้าใน Line Giftshop พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ ด้านความหลากหลายของสินค้าและตราสินค้า 

ด้านการตัดสินใจซื้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ การที่ท่านได้อ่านความคิด

เห็นของผู้อื่นส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค จากความสะดวกรวดเร็ว และง่ายในการซื้อสินค้า

ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค และ การประชาสัมพันธ์สินค้า และการอัพเดทข้อมูลอย่าง

สม�่าเสมอมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์และคณะ (2546) ที่มีการท�าแบบจ�าลองของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นขั้นตอนดังนี้ 

ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อต้องผ่านกระบวนการการรับรู้ปัญหารู้ความจ�าเป็นและ ความต้องการ หลัง

จากนั้นก็จะเป็นการค้นหาข้อมูล น�ามาประเมิน และส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ และสอดคล้องกับผลการ

ศึกษางานวิจัย ของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญมาก

ที่สุดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้ากับสินค้าตรงกับ ความต้องการด้านราคากับราคาสินค้ามี

ความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายกับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ด้านส่งเสริมการ

ตลาดกับการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทางไปรษณีย์ 

บทสรุป

จากผลการศึกษาสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทั่วไปที่พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21-22 ปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และ

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า

ผ่านสังคมออนไลน์สามารถการวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์เพื่อด�าเนินการทางการตลาดที่สามารถจูงใจ

กลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น เช่น การท�ารายการส่งเสริมการขายหรือการตั้งราคาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มยอดขาย 

นอกจากนี้ส�าหรับผู้สนใจเข้าสู่ท�าธุรกิจการขายสินค้าผ่านสังคมออนไลน์สามารถน�าข้อมูล ข้างต้นไป

ประกอบการพิจารณาเลือกประเภทสินค้าที่จะน�ามาขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง

พิจารณาถึงราคาที่จะท�าให้สินค้าสามารถขายได้หรืออาจจะน�าไปใช้เพื่อวางแผนพยากรณ์ ความต้องการ

ในอนาคต
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ส�าหรับระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยความไว้วางใจพบว่าปัจจัยความความไว้วางใจต่อการตัดสิน

ใจซื้อมากที่สุดได้แก่ ได้แก่ การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊คมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ดังนั้นผู้ประกอบ

การจึงควรมีวิธีการติดต่อหลายหลากช่องทางเพื่อให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้

ข้อมูลการสื่อสารที่ชัดเจน นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัว

ธุรกิจเองด้วย เนื่องจากจะท�าให้ผู้ซื้อเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสนใจต่อผู้ซื้อ และมีความต้องการที่

จะขายสินค้าอย่างแท้จริง

ในส่วนของระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ

มากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อคือการที่ร้านค้ามีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง เฟสบุ๊ค อย่างสม�่าเสมอ ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านนี้มากเป็น

พิเศษ เช่นการอัพเดทสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ และการตอบค�าถามของลูกค้าให้รวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้น

นอกจากการพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดแล้ว ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของส่วน

ประสมทางการตลาดก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักการตลาดจึงไม่ควรละเลยที่จะ

จัดหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน

นอกจากนี้เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกว้างมากข้ึนอันจะเป็น

ประโยชน์ในการ อธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค หรือปัญหาอื่นที่มีความ

เกี่ยวข้องกัน การศึกษาในครั้งถัดไปจึงควรเลือกกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ 

เช่นการเลือกศึกษา ประชากรในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อจะได้เห็นว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไร เหมือนหรือมีความ

แตกต่างกัน อย่างไร และควรเพิ่มเติมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อด้วยเช่นกัน เนื่องจาก

ผลการศึกษาอิทธิพลจากปัจจัยด้านความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมนั้นยังคง

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.47 และ 3.46 ตามล�าดับ) จึงอาจศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่เข้ามาเป็นส่วน

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ เช่น รูปแบบสื่อ วิธีการสื่อสาร หรือการออกแบบข้อความ (Con-

tent) ในลักษณะที่จูงใจเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกระบวนการตัดสินใจซื้อให้

สามารถรับรู้ถึงปัญหาตระหนักถึงความต้องการและตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด
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การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพ

พลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานใน

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและความสัมพันธ์ระหว่างความ

ไว้วางใจกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา ตามล�าดับ 

คำาสำาคัญ : ความไว้วางใจ, พฤติกรรมผู้บริโภค, แอพพลิเคชั่นออนไลน์

Abstract

The research study on the relationship between trust and buying behavior of fash-

ion clothing through online applications of working women in Mueang District, Songkhla 

Province. Through online applications of working women in Mueang District, Songkhla 

Province To study the behavior of buying fashion clothes through online applications of 

working women in Mueang District, Songkhla Province And to study the relationship be-

tween trust in buying fashion clothes through online applications Of working women in 

Mueang District, Songkhla Province The researcher will use the tools to collect statistical 

data used in the analysis, including percentage, mean, standard deviation. Multiple regres-

sion analysis The results showed that the personal factors of the respondents and the 

relationship between trust and fashion buying behavior through online applications of 

working women in Mueang District, Songkhla Province respectively.
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บทนำา

ในปัจจุบันโลกของธุรกิจการค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมีความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีเข้ามารองรับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น     ในปี 

2560  ที่ผ่านมาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ของไทยได้เติบโตขึ้นสูงถึง 8.76% (Elec-

tronic Transactions Development Agency, 2018) โดยมีปัจจัยที่ส�าคัญมาจากการที่ธุรกิจต่างเห็น

โอกาสจากการใช้งาน E-Commerce เพื่อเป็นช่องทางการขายหลัก นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาของผู้ให้

บริการจากต่างประเทศ จึงท�าให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภค ประกอบกับการใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญของการเข้าถึงสื่อสังคม

ออนไลน์ สมาร์ทโฟนจึงมีบทบาทต่อผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องจากช่วยให้ผู้บริโภคทุกระดับสามารถเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตได้ 

นอกจากสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่เข้ามาอ�านวยความสะดวกด้านการติดต่อ

สื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรม

มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน กิจกรรมออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่    การใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ (Social media) 86.9% การค้นหาข้อมูล 86.5% การรับส่งอีเมล 70.5% การดูทีวีและฟัง

เพลงออนไลน์ 60.7% และการซื้อสินค้าออนไลน์ 50.8% ตามล�าดับ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในธุรกิจ

ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถซื้อสินค้า

ออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social media),        ตลาดออนไลน์ 

(E-Market place), เว็บไซต์ค้าปลีก (E-tailer) แต่ช่องทางที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต

ของผู้บริโภคปัจจุบันมากขึ้น คือการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างแอพ

พลิเคชั่นออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Lazada, Shopee, Kaidee, Chilindo, Line shop และ 

Weloveshopping (แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศไทย, 2561)

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยอาศัยช่องทางการซ้ือสินค้าในรูปแบบ

ออนไลน์มากขึ้น จึงมีสินค้าในตลาดหลากหลายชนิดที่ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์

และอุปกรณ์มือถือ และยังสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยประหยัดเวลาในการออก

ไปเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าและศูนย์การค้าต่างๆ จึงเป็นทางเลือกที่โดนใจส�าหรับผู้ที่ชอบซื้อสินค้าแต่ไม่มี

เวลาว่าง ประกอบกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันนั้นมีความน่าเชื่อถือและ      มี

ประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต  จึงส่งผลให้อัตราการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจน

ท�าให้การตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทส�าคัญในหลายๆอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง

กายซึ่งเป็นประเภทของสินค้าหรือบริการท่ีมีจ�านวนผู้ซื้อชาวไทยนิยมสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด

ถึง 44.0% (Electronic Transactions Development Agency, 2018)

เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่ใช้ในการด�ารงชีวิต โดยมีไว้สวมใส่เพื่อ

ปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่นหรือปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อม ส�าหรับในบางสังคมการแต่งกาย

ยังถูกใช้ให้เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงแนวคิดของสังคมและวัฒนธรรม โดยเสื้อผ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ของแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อ

โลกเข้าด้วยกันท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนของวัฒนธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554) อย่างไร
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ก็ตามตลาดเครื่องแต่งกายต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบ การตลาดและทักษะเฉพาะ

ทางในการพัฒนาสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศได้  โดยปัจจุบันตลาดเครื่องแต่งกายในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 3.1 แสน

ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยเพราะสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ง่ายผ่านการจัดจ�าหน่ายตามช่อง

ทางต่างๆ  ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทั้งแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน (สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2560)

อย่างไรก็ดี จากการเติบโตของ E-Commerce ในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการ

เติบโตของการค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เนื่องจากมีต้นทุนในการเริ่มธุรกิจไม่สูงมากและไม่มีค่าใช้จ่าย

ของการเช่าพื้นที่ร้านค้า ค่าจ้างพนักงานขายและค่าสาธารณูปโภค และใช้จ่ายอื่น ๆ ส่งผลให้   มีจ�านวน

ร้านค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้ธุรกิจร้านค้าออนไลน์มีการแข่งขันสูงขึ้น       ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จของธุรกิจนี้จึงครอบคลุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสินค้าและบริการที่จัดจ�าหน่าย   ไม่

ว่าจะเป็นการมีระบบการสั่งซื้อที่สะดวกหรือการบริการที่มีความน่าเชื่อถือในการขายสินค้าหรือบริการของ

แต่ละแอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างความไว้วางใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น        ซึ่งความไว้วางใจเป็น

สิ่งที่ลูกค้าให้ความส�าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากอินเตอร์เน็ต     (ธัญญพัสส์  เกตุประดิษฐ์, 

2554)

จะเห็นได้ว่าธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในปัจจุบันก�าลังเป็นที่นิยมและมีจ�านวนของร้านค้าเพ่ิมมากขึ้น

เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนแล้วยังช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็วอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความไว้วางใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า

แฟชั่นผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเหตุผลที่ผู้วิจัย

เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพราะเพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไปเป็นก

ลุ่มที่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มากสุดประกอบกับการที่คนกลุ่มนี้มีก�าลังซื้อเนื่องจากเป็นวัยท�างาน    (วรัญญา 

โพธิ์ไพรทอง, 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่มนี้เพื่อต้องการท�าความเข้าใจและสร้างความไว้วางใจให้

คนกลุ่มนี้กลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดีและซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นจากร้านออนไลน์ต่อไปในระยะยาว

จากข้อมูลข้างต้นเป็นเหตุให้จึงจ�าเป็นต้องศึกษาเรื่องปัจจัยด้านความไว้วางใจที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง         จังหวัดสงขลา โดย

ผู้วิจัยต้องการทราบว่ามีลักษณะพฤติกรรมและเหตุผลใดที่ท�าให้สตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์เหล่านั้น  เพื่อที่จะทราบถึงความ

ต้องการและความไว้วางใจที่มีต่อการซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ของสตรีวัยท�างานและอันจะน�า

ไปสู่การพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์ส�าหรับผู้ประกอบการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพ

พลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานใน

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคช่ันออน
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ไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่

นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท�าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคลและความสัมพันธ์

ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์แก่

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเป็นช่องทางในการขายสินค้าหรือบริการ ระดับความ

ส�าคัญจากความคิดเห็นของผู้บริโภคในด้านพฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคล รวมทั้งความไว้วางใจต่อ

การซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มสตรีวัยท�างานยังสามารถถูกน�ามาเป็นองค์

ประกอบในการก�าหนดแนวทางพัฒนาระบบและรูปแบบขายสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้

ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ตรงตามความต้องการของผู้

บริโภคตลอดจนสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลต่อความส�าเร็จ   ของธุรกิจ

ในระยะยาว

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความไว้วางใจต่อพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดทฤษฎี

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน�าเสนอทีละประเด็นตามล�าดับ ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ให้ความหมายของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ไว้ว่า      เป็น

ความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย 

ความอาวุโสในการท�างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่ง

สามารถบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันจึงมีสาเหตุมาจาก

ความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง เช่นเดียวกับ    ที่ ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ที่มักได้รับความนิยมในการใช้จัด

กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค การแบ่งตลาด เนื่องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส�าคัญที่ช่วยบ่งชี้

ตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นตัวช้ีวัดด้านประชากรศาสตร์ที่มีความง่ายและสะดวกต่อการจัด

กลุ่ม

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

Kotler (1999) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) ไว้ว่าเป็นการ

กระท�าของบุคคลเกี่ยวกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการตัดสินใจและ

การกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสิ่งกระตุ้นการตอบสนอง (S-R Theory)       ว่า

เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล่องด�าการตลาด (Marketing black 

box) ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) สิ่งกระตุ้น (Stimuli) (2) ปัจจัยภายนอก (External fac-

tors) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางสังคม 

(3) ปัจจัยภายใน (Internal factors) ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ได้แก่ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ การจูงใจ 

ทัศนคติและความเชื่อ แนวความคิดของตนเอง เป็นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ

 มีนา อ่องบางน้อย (2553) กล่าวว่าความไว้วางใจ คือ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอันเกิดจาก

การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ลูกค้าที่เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจะเกิดความไว้วางใจส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกมั่นใจต่อสินค้าหรือบริการ ความไว้วางใจกลายเป็นตัววัดทางสัมพันธภาพที่สามารถจับต้องยาก

ระหว่างองค์การกับลูกค้า

Moorman, Deshpande&Zaltman (1992) กล่าวว่าความไว้วางใจคือ ความวางใจอย่างเต็มใจ

ต่อหุ้นส่วน รวมไปถึงการมีแนวความคิดว่าผู้บริโภคจ�าต้องเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรอันเกิดจากความ

สนใจในช่วงเวลาของการใช้บริการความเชื่อมั่นที่กล่าวนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้บริโภคพิจารณาผู้ให้บริการที่

เป็นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่อสัตย์จริงใจอย่างสูง

สรุปได้ว่าความไว้วางใจ หมายถึง ความรู้สึกอันสามารถเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่เกิด

โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าลูกค้าที่เกิดความไว้วางใจจะท�าให้เกิดความรู้สึกที่มั่นใจ

หรือเชื่อมั่นต่อองค์ประกอบต่างๆของสินค้าหรือบริการรวมไปถึงผู้ให้บริการ จึงกล่าวได้ว่าความไว้วางใจ

กลายเป็นตัวที่ใช้วัดสัมพันธภาพซึ่งสามารถจับต้องได้ยากระหว่างองค์กรกับลูกค้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าทางเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ค 

ในด้านผู้ขายสินค้าและด้านการปกป้องผู้บริโภคอยู่ในระดับกลาง ส่วนด้านระบบอินเทอร์เน็ตจะมีความไว้

วางใจมาก ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านของค่าใช้จ่าย      จ�านวนครั้งและ

จ�านวนชิ้นที่ซื้อไปในทิศทางเดียวกัน  ในด้านของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)                     มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านของค่าใช้จ่ายในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การซื้อด้านจ�านวนครั้งและจ�านวนชิ้นในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ              ที่ระดับ 0.05

วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์จาก

ร้านค้าออนไลน์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า

ออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีแนวโน้มซื้อมากกว่าเพศชายและกลุ่มอายุ 30 ปี เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม

ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์มากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีแนวโน้ม

การซื้อสูงและกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์มากที่สุด

จากการทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานที่ก�าหนดข้างต้น สามารถพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของ

การวิจัยโดยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยความไว้วางใจ ประกอบด้วย (1) ความไว้วางใจด้านผู้ขายสินค้า (2) 

ความไว้วางใจด้านระบบอินเตอร์เน็ต (3) ความไว้วางใจด้านการปกป้องผู้บริโภค 2) ปัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย (1) อายุ (2) อาชีพ  (3) การศึกษา (4) รักษาสถานภาพ

ส�าหรับตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัย

ท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ความถี่ในการ
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ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น จ�านวนเงินที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแต่ละครั้ง ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

กรอบแนวคิด

 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลนของสตรีวัยทํางาน

ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 1.แอพพลิเคช่ันท่ีใช้ในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 

 2.ความถ่ีในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 

 3.จ�านวนเงินท่ีซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันแต่ละครั้ง 

 4.ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศม(ี2558) 

 

ปจจัยส่วนบุคคล 

  1.อายุ 

  2.อาชีพ 

  3.การศึกษา 

  4. สถานภาพ 

5.รายได้ 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี(2558) 

 
ปจจัยดานความไววางใจในการซ้ือ

เส้ือผาแฟช่ันผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน 

1. ความไว้วางใจด้านผู้ขายสินค้า 
2. ความไว้วางใจด้านระบบ

อินเตอร์เน็ต 
3. ความไว้วางใจด้านการปกปอง

ผู้บริโภค 
พิชามญชุ์ มะลิขาว(2554) 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ การศึกษาจากประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสตรีวัยท�างานใน

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่เคยซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอน 

จึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณแบบไม่ทราบประชากรของ W.G. Cochran โดย

ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95%  และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% 

(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการ

วิจัยที่แม่นย�ามากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 5% เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 400 

ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ่านการ

ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) มีค่า .718 และผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น Cronbach’s al-

pha ระดับ .710 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล       ผู้วิจัยได้ด�าเนินการแจกแบบสอบถามและ

 
ตัวแปรตาม 

 



333

อธิบายข้อค�าถามต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

สถิติ แปรผลด้วยค่าสถิติพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และสรุปอภิปรายผลกาวิจัยในรูป

แบบความเรียง

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านความไว้วางใจต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออน

ไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือใน

การท�าแบบสอบถามเป็นอย่างดีและยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถท�าแบบสอบถามนี้ได้เพราะไม่เคยใช้แอพ

พลิเคชั่นออนไลน์ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งผู้วิจัยได้น�าข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลปัจจัยความไว้วางใจและ

พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามมาสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง1.1  แสดงจำานวน (ค่าความถี่) ค่าร้อยละ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
อายุ           ร้อยละ
20-30 ปี                            45.7
31-40 ปี           32
41-50 ปี                                                                       18.8
51 ปีขึ้นไป                                              4.4
อาชีพ
ข้าราชการ           31.0
ธุรกิจส่วนตัว           40.0
พนักงานทั่วไป           29.0
การศึกษา
ต่�ากว่าปริญญาตรี           22.8
ปริญญาตรี           62.8
ปริญญาโท           13.8
ปริญญาเอก           0.8
สถานภาพ
โสด           40.3
สมรส           50.8
หย่าร้าง/หม้าย           9.0
รายได้
5,001-10,000 บาท           7.3
10,001-15,000บาท           16.5
15,001-20,000 บาท                                     16.8
20,001- 25,000 บาท                                        20.3
25,001-30,000 บาท                                             19.8
มากกว่า 30,000 บาท           19.5
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ตาราง1.2  แสดงจำานวน (ค่าความถี่) ค่าร้อยละของปัจจัยความไว้วางใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีในอำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปัจจัยความไว้วางใจ

ความ ไว้ ว า ง ใจด้ านระบบ

อินเตอร์เน็ต

4.06

ความไว้วางใจด้านผู้ขายสินค้า 3.97

ความไว้วางใจด้านการปกป้อง

ผู้บริโภค

3.62

ตาราง1.3  แสดงจำานวน (ค่าความถี่) ค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่

นออนไลน์ของสตรีวัยทำางานในอำาเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
พฤติกรรม

แอพพลิเคชั่น Lazada 36.3

ความถี่ 2-3 ครั้ง/เดือน

จำานวนเงิน 201-400 บาท/ครั้ง

ผู้ที่มีอิทธิพล ตัวท่านเอง

อภิปรายผล

จาการวิจัยครั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออน

ไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 

20-30 ปี จ�านวน 182 คน   คิดเป็นร้อยละ 45.7 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นธุรกิจ

ส่วนตัว จ�านวน 160 คน   คิดเป็นร้อยละ 40.0 ระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรี จ�านวน 251 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.8 สถานภาพส่วนใหญ่เป็นสมรส จ�านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 20,001-25,000 บาท จ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3   วรัญญา 

โพธิ์ไพรทอง (2556) และจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความไว้วางใจสามารถสรุปได้ว่าด้านระบบ
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อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัย

ท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มากที่สุดและด้านด้านการปกป้องผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นอันดับสุดท้าย 

พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ส่วนพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัย

ท�างานในอ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่น Lazadaในก

ารซื้อเสื้อผ้ามากที่สุด ซึ่งมีความถี่ในการซื้อ 2-3 ครั้ง/เดือน       ในจ�านวนเงิน 201-400 บาท/ครั้ง และผู้

ที่มีอิทธิพลในการซื้อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกผู้จะเป็นเลือกใช้และตัดสินใจด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นสัมพันธ์ระหว่างความความไว้วางใจด้านผู้ขาย ด้านระบบ

อินเทอร์เน็ต ด้านการปกป้องผู้บริโภค ควรจะมีการเปรียบเทียบปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อ

เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เช่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงสตรีวัยท�างานในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลาดัง

นั้นควรจะศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายด้วยเพ่ือท่ีจะได้เห็นถึงความแตกต่างของพฤติกรรมในการซื้อ

ระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
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ผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในยุค
ดิจิทัล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

The Impact on The Print Media Business from The Changing Behaviors of 
the Printing Media Consumption in Digital Age, Case Study: Silpakorn 

University Phetchaburi IT Campus

กชพร วงษ์ปัญญา1 เจนจิรา เย็นเศรณี1 ชนัญชิดา พรหมดนตรี1 สุคนธา สมใจ2

Kotchaporn Vongpanya1 Jenjira Yenseranee1 Chananchida Pomdontee1  

Sukontha Somjai2

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยและผลกระทบต่อ

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จากพฤติกรรมการบริโภคส่ือส่ิงพิมพ์ที่เปล่ียนแปลงไปหรือมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนแปลงใน

อนาคต 2). เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อตัวสื่อและอนาคตของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ  3 แหล่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์อยู่เป็นประจ�า แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้สื่อสมัยใหม่เช่น

เดียวกัน ได้แก่ นักศึกษา 10 คน อาจารย์ 3 คน และบุคลากร 1 คน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่าแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลทุกคนกล่าวว่านิยมบริโภคสิ่งพิมพ์มากกว่า แต่

พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เปลี่ยนไปบริโภคสื่อออนไลน์ เนื่องจากความสะดวกสบาย เนื้อหาที่

หลากหลาย และค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า โดยเฉพาะสื่อประเภทข่าวที่ผู้ให้ข้อมูลหลายคนเพิ่งมาเริ่มอ่านจากช่อง

ทางออนไลน์ มีเพียงสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ให้ข้อมูลนิยมสื่อสิ่งพิมพ์ที่ขีดเขียนได้ โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งการปิดตัว การพัฒนาเข้าสู่สื่อออนไลน์ หรือการเกิดใหม่ของธุรกิจ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อช่องทางการสื่อสาร เนื้อหาสาร ตัวผู้ส่งสาร และผู้รับสาร

ในวงกว้าง ธุรกิจจะต้องเร่งปรับตัวและหาทางใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในประเด็นแนวโน้มของการ

บริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต ผู้ให้ข้อมูล 1 ใน 3 คาดว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะเสื่อมความนิยมลงในที่สุด โดยผู้วิจัย

สังเกตเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มอายุ คือกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งคาดว่าสื่อสิ่ง

พิมพ์จะเสื่อมความนิยมลงอย่างแน่นอนนั้น เกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ได้พบว่าเทคโนโลยียุคเก่าถูก

แทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีซึ่งเกิดและเติบโตมาในยุคที่

เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็มีความเคยชินต่อความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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Abstract 

This research is a qualitative research that aims to 1) study the factors and affecting 

the changing behaviors of the printing media consumption or the change trend in the fu-

ture 2) study consumer’s opinions on the printing media and its future. The researchers 

used In-depth Interview to collect data of 14 key informants, who use the printing media 

regularly. But use the digital media as well. Those key informants were 10 students, 3 

teachers and 1 staff of the Silpakorn University Phetchaburi IT Campus. The results found-

ed that even though every informant preferred consuming the printing media, most of 

them have recently consumed the online media due to the convenience, the variety of 

content and the lower price of the platform, especially news which many informants has 

just started reading them from the online media. Only academic printing media that infor-

mants like because they can write on the paper. These various factors affecting the print 

media business whether closed, developed into an online media or the new business 

opening. Due to changes in technology, it affect the communication channel, messages, 

the sender and receiver broadly. Businesses must adapt and take advantage of the tech-

nology. As to the future of the printing media, 1 of 3 informants believed that the printing 

media will become old-fashioned very soon. The researchers noticed that these infor-

mants could divided into 2 groups. Those aged over 40 believed that the printing media 

will become old-fashioned; as they had been confronted by the disappearance of some 

old technology in the past. While those aged under 20, who was born in the blooming 

period of technology, habituated to the pace of technology that change over easily.

Keywords : Consumer Behaviors, Digital Age, Printing Media, Online Media

 

บทนำา 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์ การด�ารงชีวิต

หลายๆด้าน ในวงการธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี ในยุคที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตของเรา สื่อที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ

อินเทอร์เน็ต จากสถิติของ Hootsuite และ Wearesocial (2018) พบว่าจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2560 จนถึงมกราคมของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ส่งผลให้ปัจจุบันผู้

ใช้อินเทอร์เน็ตมีจ�านวนร้อยละ 82 ของประชากรชาวไทย จากจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ�านวนมากและมี

แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีนั้นท�าให้ธุรกิจหลายแขนงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

ในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆ เร่งปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ดูเหมือนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะเป็น

ธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ซึ่งท�าหน้าที่สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้คน อนึ่ง 

เนื่องจากสื่อมักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่านับแต่อดีตสื่อก็ได้ปรับ

เปลี่ยนไปไม่น้อย นับตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ จนกระทั่งถึงอินเทอร์เน็ต จากความนิยม
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ของสื่ออินเทอร์เน็ต ธุรกิจต่าง ๆ จึงพยายามปรับโฉมตัวเองโดยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่สื่อของตนผ่าน

อินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายธุรกิจก็ยังคงมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนตัวให้เข้ากับยุคสมัย

จากภาพรวมในปัจจุบัน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  เห็นได้จากการลดจ�านวนลงของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  หนังสือเล่ม ทั้ง

ประเภทนวนิยาย หนังสือการ์ตูน รวมถึงสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ นิตยสารชื่อดังหลายเล่ม

ได้ปิดตัวลง เช่น อิมเมจ ,คอสโมโพลิแทน , สกุลไทย , Who, พลอยแกมเพชร, ดิฉัน และ คู่สร้างคู่สม แม้ว่า

ธุรกิจสิ่งพิมพ์บางส่วนจะไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงถึงขั้นต้องปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว แต่จากสถิติของ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2561) แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของตลาด

อุตสาหกรรมหนังสือสิงพิมพ์มีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่องกันมาหลายปี สิ่งนี้ส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวไป

สู่รูปแบบออนไลน์กันมากขึ้น  เช่น บริษัท วิบูลย์กิจ พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ�ากัด ที่ประกาศยุติการพิมพ์และหันไป

ท�าอีบุ๊กแทน หรือ ร้านหนังสือนายอินทร์ในเครือบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด และ บริษัท บงกช 

พับลิชชิ่ง จ�ากัด ที่หันมาขายอีบุ๊กมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดแอพลิเคชั่นของร้านหนังสือในรูปแบบดิจิทัลขึ้น

มาอีกมากมาย  เช่น Ookbee, MEB, AIS Bookstore และ Fictionlog

จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระ

ทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จากการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัลต่อธุรกิจ โดยเลือก

ศึกษากลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ์จากพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องปรับตัวใน

อนาคต

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยและผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จากพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อตัวสื่อและอนาคตของสื่อสิ่งพิมพ์

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

Solomon (อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท�า

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และการก�าจัดส่วนที่เหลือของสินค้าหรือบริการ

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553, น. 90) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 

หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภค 3 รูปแบบ คือ

1. พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอก เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ มีผลกระทบต่อความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภค จึง

ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งเหมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 
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2. พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึกและ

การกระท�ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจึงต้องศึกษาทั้งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการอะไร อย่างไร และท�าไม

3. พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความว่า ผู้บริโภคมี

พฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่างกับบางคน ในกรณีนี้คือการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร

พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (อ้างถึงใน นิจนันท์ มั่นจริง, 2551) ได้สรุปไว้ว่าผู้รับเลือกเปิดรับสื่อตามลักษณะ

ต่อไปนี้ 

1. เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) มนุษย์มีความพยายามเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น 

จะไม่เลือกอะไรที่ได้มายาก เช่นเดียวกับสื่อ ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

2. เลือกสื่อที่สอดคล้อง (Consistency) กับความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติของตน 

3. เลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenience) ในปัจจุบันที่มีสื่อหลากหลายช่องทาง ผู้รับสารแต่ละ

คนก็จะมีพฤติกรรมการเลือกรับสารต่างกันตามแต่ความสะดวกของตน

4. เลือกสื่อความความเคยชิน (Accustomedness) โดยปกติแล้วคนในสังคมมักจะไม่ค่อย

เปลี่ยนแปลงจากรับสื่อที่ตนรับอยู่ ซึ่งมักพบในคนอายุมาก

5. ลักษณะของสื่อ ทั้ง 4 ข้อข้างตนเป็นความต้องการหลักของผู้รับสื่อ แต่ในข้อนี้เป็นลักษณะ 

เฉพาะของสื่อที่โดดเด่นกว่าสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ท�าให้เห็นภาพจริงที่มีภาพและเสียงที่เร้าใจ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุคดิจิทัล

McLuhan และ Powers (อ้างถึงใน สิริชัย แสงสุวรรณ, 2559) ได้กล่าวอธิบายไว้ในหนังสือ Un-

derstanding Media: The Extension of Man ว่า “Medium is the Message” คือ สื่อไม่ได้เป็นเพียง

ช่องทางการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงเนื้อหาสาร ตัวผู้ส่งสาร และผู้รับสาร เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ลักษณะของการสื่อสารก็จะเปลี่ยนตาม และส่งผลกระทบไปยังสังคมด้วย

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ซึ่งเป็นผู้บริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัลที่มี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสื่อจากหนังสือเล่มไปเป็นรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ นักศึกษา 10 คน อาจารย์ 3 คน 

และบุคลากรอื่น ๆ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผู้วิจัยใช้การเลือก

ตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่ (Snowball or Chain Sampling) คือเลือกผู้ที่คาดว่าเป็นผู้ที่มีความ

รู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้คนแรก เมื่อได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนแรกแล้วจึงสอบถามถึงผู้ที่ควรจะเป็นผู้

ให้ข้อมูลคนต่อไปจากผู้ให้ข้อมูลแรกและใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อหาผู้ให้ข้อมูลคนต่อๆไป คล้ายกับการปั้นก้อน

หิมะที่ต้องเริ่มจากก้อนหิมะเล็กๆ ก่อน จากนั้นก้อนหิมะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ขณะกลิ้งทับถมลงบน

พื้นหิมะ จนกระทั่งข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559, น. 37-38) 

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ เพราะต้องการเข้าถึงผู้ที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์อยู่เป็นประจ�า แต่ในขณะ
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เดียวกันก็ใช้สื่อสมัยใหม่เช่นเดียวกันซึ่งการจะเจาะจงกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นไปได้ยาก การเลือกตัวอย่างแบบ

ลูกโซ่จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม

เครื่องมือในการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งแบ่งหัวข้อการสัมภาษณ์เป็น 6 ส่วน

ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. เรื่องพฤติกรรมการรับสื่อพิมพ์และสื่อออนไลน์

3. เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคสื่อพิมพ์และสื่อออนไลน์

4. เรื่องความรู้สึกต่อสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

5. เรื่องอนาคตของสื่อพิมพ์และสื่อออนไลน์

โดยสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวพร้อมกับมีการบันทึกเสียงบทสนทนาและจดบันทึกเพื่อน�ามาถอด

ความ ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบข้อมูลดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน�า

มาประกอบการวิจัย

2. สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีการบันทึกเสียงเพื่อน�ามาถอด

ความและจดบันทึกในภายหลัง 

3. ศึกษาเอกสาร ต�ารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการสัมภาษณ์ แล้วน�ามาเรียบเรียง

เป็นลายลักษณ์อักษร

4. น�าข้อมูลที่เรียบเรียงมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้

   -   แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูล 14 คน 

  -    แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยผลกระทบต่อธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อส่ิงพิมพ์ในยุค

ดิจิทัลมีดังนี้

1. พฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลจากผู้ให้ข้อมูล 12 จาก 14 คน พูดไปใน

ทางเดียวกันว่าตนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาบริโภคสื่อออนไลน์กันมากขึ้น หลายคนที่ไม่เคย

อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เลยก็หันมาอ่านในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น มีผู้ให้ข้อมูลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคง

อ่านจากหนังสือพิมพ์อยู่ ส่วนสื่ออื่นซึ่งนิยมกันอยู่คือนวนิยาย การ์ตูน และนิตยสาร

คุณธีรพงษ์ ชูกลิ่น (การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 พฤศจิกายน 25561) เล่าว่าตนเองอ่านหนังสือมาก

ขึ้นเมื่อมีสื่อออนไลน์เข้ามา
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“ถ้าไม่นับหนังสือเรียน เมื่อก่อนไม่ค่อยอ่านหนังสืออาจจะมีอ่านการ์ตูนบ้างนาน ๆ ที แต่พอมี

ออนไลน์ก็อ่านบ่อย โดยเฉพาะข่าว เมื่อก่อนไม่อ่านเลย หนังสือพิมพ์มันดูจริงจัง ไม่น่าสนใจ เดี๋ยวนี้มีข่าว

ทางออนไลน์ใช้ภาษาง่าย ๆ เลยอ่านบ่อย”

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่นิยมใช้สื่อออนไลน์คือ ความสะดวกสบาย 

เนื้อหาที่หลากหลาย และราคาที่ถูกกว่า โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่าสามารถอ่านสิ่งใดเวลาใดก็ได้ใน

สมาร์ทโฟน นอกจากนี้เนื้อหาโดยส่วนมาก็ไม่ต้องเสียเงิน

คุณ เกียรติศักดิ์ ทองคง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 1 ธันวาคม 25561) กล่าวว่าแม้ตนจะไม่มีเวลา

มากนัก แต่เพราะพกสมาร์ทโฟนไปด้วยทุกที่ เมื่อมีเวลาเล็กน้อยก็สามารถอ่านข่าวหรือสิ่งอื่นได้

“มันสะดวกกว่า เราก็มีมือถือกันอยู่แล้ว อินเทอร์เน็ตก็เข้าง่าย ๆ เอาไปด้วยได้ทุกที จะอ่านตอน

ไหนก็ได้ ว่างขึ้นมาแป๊ปนึงก็อ่านข่าวได้ซักเรื่องสองเรื่องแล้ว” 

ส่วนผู้ที่นิยมอ่านสื่อสิ่งพิมพ์กล่าวว่าเป็น

“มันก็อาจจะแล้วแต่บริบทแล้วก็ความชอบส่วนตัว สื่อออนไลน์มันก็สะดวกส�าหรับหลายคน แต่

อีกหลายคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีพวกนี้ พี่คิดว่าหนังสือมันสามารถจับต้องได้ เราส่วนมากก็ยัง

เคยชินกับมัน มันดูมีคุณค่ามากกว่านะพี่ว่า ถ้ามีโอกาสยังไงก็คงยังอ่านหนังสืออยู่” (สุมาลี วาทีหวาน, 

การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 พฤศจิกายน 25561)

3. เมื่อดูจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปสื่อสิ่งพิมพ์หลายสื่อได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ผู้ให้ข้อมูล

บางส่วนได้เล่าถึงสื่อซึ่งตนเองเคยติดตามแต่ปิดตัวลงไปเนื่องจากไม่อาจรับตัวไปพร้อมกับยุคสมัยได้

“เด็กผู้หญิงรุ่นเราใคร ๆ ก็อ่าน I Like ทั้งนั้น คิดถึงตอนที่นั่งอ่านดวง ตอนนี้ดันปิดไปแล้ว เสียดาย

ก็เสียดาย แต่เราเองก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ใช้มือถือก็หาข้อมูลได้หมดแล้ว อยากดูดวงก็มีให้

ดูทุกวัน” (ระวีภัทรฐิรชา ประสานสุทธิพร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 พฤศจิกายน 25561)

กระนั้นผู้ให้ข้อมูลหลายคนก็กล่าวว่าสื่อออนไลน์ที่ตนเลือกรับนั้นเป็นสื่อจากกิจการเดิมที่มีการ

ปรับตัวเข้าไปอยู่บนอินเตอร์เน็ต เพราะมีความคุ้นชิน และความน่าเชื่อถือมากกว่า

“แต่ก็ยังอ่านข่าวเจ้าเดิมอยู่นะ มันชินน่ะ เพิ่มเติมคือตอนนี้รายงานกันช็อตต่อช็อตเลย มีเรื่องปุ๊บ

ข่าวออกปั๊บ” คุณนันทวรรณ พงษ์พิทักษ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 ธันวาคม 25561)

นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ข้อมูลบางท่านกล่าวถึงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ  ที่ให้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต

ในการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มโดยอาศัยสื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการท�าการตลาดเพื่อขายสิ่งพิมพ์

“ส�านักพิมพ์เล็กก็เยอะขึ้นนะเดี๋ยวนี้ แบบปล่อยเนื้อหาออกมาให้อ่านนิดเดียวแล้วออกเล่มให้ซื้อ 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเฉพาะ จะออกทีก็ให้ pre order ดูจ�านวนการผลิตก่อน” (ภัทรพงษ์ สกุลดิษฐ์, 7 ธันวาคม 

25561)

4. เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อตัวสื่อผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนพูดให้ความเห็นเช่นเดียวกันว่าสื่อ

สิ่งพิมพ์ยังมีเสน่ห์และคุณค่าอยู่ แต่ด้วยสื่อออนไลน์มีความสะดวกสบายมากกว่า จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตของตนมากขึ้น แต่หากให้เลือกระหว่างสื่อทั้ง 2 รูปแบบผู้ให้ข้อมูลทุกคนก็ยังคงจะเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ 

โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ให้ข้อมูลบอกว่าเคยชินกับการที่ได้จับหนังสือพลิกไปมา ขีดเขียน จด

บันทึก และสื่อเหล่านี้ก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องความสบายตาอีก

ด้วย 
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 “หนังสือมันดูมีคุณค่ากว่า เราได้พลิกหน้าไปมา ขีดเขียนหรือไฮไลท์ส่วนที่สนใจ อาจจะเป็น

ความเคยชินล่ะมั้งที่ท�าให้รู้สึกอย่างนี้ แต่ก็ชอบหนังสือมากกว่านะ อ่านแล้วสบายตากว่าด้วย มอง

มือถือนาน ๆ แล้วตามันล้า” (รวิศุทธ์ กองโชค, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 พฤศจิกายน 25561)

5. เมื่อถามถึงแนวโน้มสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเห็นว่า สื่อสิ่งพิมพ์ก�าลังจะลด

จ�านวนลงอย่างช้า ๆ  แต่ก็ยังคงอยู่เพราะยังมีผู้ที่ชื่นชอบสื่อประเภทนี้อยู่มาก คุณเชาวลิต ตรึกตรอง (การ

สื่อสารส่วนบุคคล, 7 ธันวาคม 25561) ได้กล่าวถึงประเด็นการเข้าถึงสื่อออนไลน์ไว้อย่างน่าสนใจว่า

“สิ่งพิมพ์มันก็คงลดลงเรื่อย ๆ แต่ยังไงมันก็ไม่หาย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถในการ

ซื้อสมาร์ทโฟน หรือการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน หรือมีบัตรเครดิตไปจ่ายเงินทางออนไลน์ อย่างกลุ่มที่

ยังไม่มีงานท�าก็ต้องเก็บเงินซื้อเป็นเล่มอยู่ดี”

ในขณะเดียวกันคุณนุชนาฏ ใจกล้า (การสื่อสารส่วนบุคคล, 7 ธันวาคม 25561) ก็กล่าวว่าในอดีต

ก็เกิดมีการทดแทนของเทคโนโลยีเกิดขึ้น ดังนั้นหากสิ่งพิมพ์จะหายไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด

“เมื่อก่อนกล้องฟิลม์ก็นิยมมาก ไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะหายไป ดูตอนนี้มือถือมีกล้องคุณภาพดี 

ๆ กันมาก กล้องฟิลม์ก็แทบจะหายไปหมดแล้ว หนังสือเองซักวันก็คงเป็นแบบเดียวกันถึงจะเสียดาย แต่คิด

ว่าหนังสือคงทานแรงออนไลน์ไม่อยู่”

อภิปรายผล 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553, น. 90) อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค

แปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ตรงกับแนวคิดการเปิดรับสื่อของพรทิพย์ พิมลสินธุ์ 

(อ้างถึงใน นิจนันท์ มั่นจริง, 2551) ที่ว่าผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) และ เลือก

สื่อที่ตนสะดวก (Convenience) ซึ่งทั้งความความสะดวกสบาย ความง่ายในการใช้งาน และเนื้อหาที่หลาก

หลายนี้เป็นลักษณะของสื่อออนไลน์ที่ส�าคัญ แต่ในขณะเดียวกันผู้ให้ข้อมูลทุกคนก็ยังเลือกสื่อตามความ

ความเคยชิน (Accustomedness) ที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ให้ข้อมูลต้องการสื่อสิ่ง

พิมพ์ที่ขีดเขียนได้ง่าย ตรงตามข้อมูลธุรกิจหนังสือปี 2560 ของ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือ

แห่งประเทศไทย (2561) ว่าหมวดหนังสือคู่มือการเรียนการสอนเป็นหนังสือที่มีคนซื้ออ่านมากที่สุดใน

ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผู้ให้ข้อมูลเองก็

สอดคล้องกับแนวคิดของ McLuhan และ Powers (อ้างถึงใน สิริชัย แสงสุวรรณ, 2559) ว่าเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสาร เนื้อหาสาร ตัวผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ก็จะเปลี่ยนตาม และ

ส่งผลกระทบไปยังสังคมด้วย ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องเร่งปรับตัวและหาทางใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้ มิ

เช่นนั้นกิจการจะไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได้ดังเช่นที่ธุรกิจกล้องฟิลม์ที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวยกตัวอย่างไว้

เกี่ยวกับแนวโน้มสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าผู้ที่คาดการณ์ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะเสื่อม

ความนิยมลงนั้น แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี และ กลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ผู้วิจัย

ได้มีการทบทวนและศึกษาเอกสารเพิ่มเติมพบว่า ตามแนวคิดของ Mannheim (อ้างถึงใน ธัญนันท์ วีรภัทร

รุ่งโรจน, 2559) ระบุว่าบุคคลซึ่งประสบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน จะได้เกิดการรวมตัวกัน
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เป็นรุ่นเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับข้อสันนิฐานที่ว่าคนรุ่นหนึ่งควรจะต้องผ่านกระบวนการ

เดียวกันในบริบทเฉพาะของประเทศนั้น

ผู้วิจัยจึงคาดการว่า ผู้ให้ข้อมูลที่อายุมากกว่า 40 ปีซึ่งคาดว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะเสื่อมความนิยมลงนั้น 

เกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่คนกลุ่มนี้เคยพบเจอปรากฏการณ์ท่ีเทคโนโลยีบางอย่างถูกทดแทนด้วย

เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีซึ่งเกิดและเติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยี

พัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็มีความเคยชินต่อความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บทสรุป

การวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 

14 คน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล และได้บทสรุปว่าแม้ว่าผู้ให้

ข้อมูลทุกคนจะชื่นชอบสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า แต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคสื่อออนไลน์ 

เนื่องจากความสะดวกสบาย เนื้อหาที่หลากหลาย และราคาที่ถูกกว่า โดยเฉพาะสื่อประเภทข่าว ที่ผู้ให้

ข้อมูลบอกว่าเพิ่งมาเริ่มอ่านทางออนไลน์ มีเพียงสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ให้ข้อมูลนิยมสื่อสิ่งพิมพ์ที่ขีด

เขียนได้ โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งการปิดตัว การพัฒนาเข้าสู่สื่อออนไลน์ 

หรือการเกิดใหม่ของธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อช่องทางการสื่อสาร เนื้อหา

สาร ตัวผู้ส่งสาร และผู้รับสารในวงกว้าง ในอนาคตเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะเข้ามาทดแทนเรื่อย ๆ ธุรกิจจะ

ต้องเร่งปรับตัวและหาทางใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มิเช่นนั้นกิจการจะไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได้

ในประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต ผู้ให้ข้อมูล 1 ใน 3 คาดว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะ

เสื่อมความนิยมลง โดยผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า 

40 ปี ซึ่งคาดว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะเสื่อมความนิยมลง เนื่องจากมีประสบการณ์ในอดีตที่เคยพบเจอการที่

เทคโนโลยีบางอย่างถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีซึ่งเกิด

และเติบโตมาในยุคที่ เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็มีความเคยชินต่อความรวดเร็วและการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางอ

อร์แกนิคของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง โดยศึกษาทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแนวคิดในการ

ดูแลตนเองของผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 30-65 ปี ในเขตอ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จ�านวน 70 คน เครื่อง

มือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคอายุ 30-65 ปี ซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีช่วงอายุ 30 – 35 ปี มีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-25,000 บาทต่อ

เดือนยี่ห้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคที่เคยใช้ คือ โครงการหลวง นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการ

ขายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมาก ส�าหรับแนวคิดการดูแล

ตนเองของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางออร์แกนิคในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิดการดูแลตนเอง มีความ

สัมพันธ์การตัดสินใจเลือกซื้อในประเด็นเหตุผลในการซื้อ แต่ไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อในประเด็น

ความถี่ในการซื้อ
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Abstract 

This research objective is studied about factors related to decision making to buy 

organic cosmetic for consumer in Trang Province. By studied theory of marketing mix and 

self-care concept of consumers aged 30-65 years in Trang from 70 samples, using question-

naire for this survey and Chi-Square test statistics.

The result found that the samples aged 30-65 years bought organic cosmetics. 

Most of them are female, with the age range from 30-65 years, income range from 20,001-

25,000 baht/month, used organic brand is “Royal Project”. Moreover, the result found that 

marketing mix (4P’s) include product, price, place and promotion related in buying deci-

sion in the high level, in the case of self-care concept found that related in buying decision 

in the medium level. Hypothesis testing showed that marketing mix factors and self-care 

concept related in buying decision in case of reason to buy but no related in case of fre-

quent to buy.

Keywords: Organic cosmetic, Marketing mix, Self-care, Decision to buy.
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บทนำา

ปัจจุบันเทรนด์ความงามเทรนด์การแต่งหน้าที่เผยความสวยแบบธรรมชาติหรือ “Natural on 

the skin” ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคในด้านความงามและหันกลับมาใส่ใจกับเรื่องการดูแล

ตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี ส่งผลให้แบรนด์เครื่องส�าอางหลายแบรนด์เริ่มเข้าสู่ตลาดความ

งาม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางประเภทสวยแบบธรรมชาติหรือเครื่องส�าอางออร์แกนิคมากขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

สัดส่วนการเติบโตของตลาดความงามในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 57,000 ล้านบาท ในปี 2561 

โดยเติบโตเพิ่มขึ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์จากปี 2560 (brand buffet, 2561) ซึ่งตลาดเครื่องส�าอางของผลิตภัณฑ์

ที่มาจากสารธรรมชาติ และไม่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือวัตถุกันเสียก�าลังได้รับความนิยมอย่างมาก 

(กระทรวงพาณิชย์, 2559) นอกจากนี้ข้อมูลการส่งออกของกรมศุลกากร ระบุว่า ประเทศไทยมีการส่งออก

สบู่ เครื่องส�าอาง และผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวในตลาดอาเซียนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่ารวม 

4,200 ล้านบาท ซึ่งก�าลังอยู ่ในช่วงเริ่มต้นขยายตัวของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมความงามของ

ประเทศไทยในตลาดความงามอาเซียน (AT-ZE, 2018)

จากสภาพการณ์ดังท่ีกล่าวมาและแนวโน้มของตลาดสินค้าเครื่องส�าอางออร์แกนิคก�าลังเติบโต

อย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และความ

อุดมสมบูรณ์สมุนไพรนานาพันธุ์ จึงท�าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัยในบริบทของตลาดเครื่องส�าอา

งออร์แกนิค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลมา

จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแนวคิดการดูแลตนเอง ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็น

แนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่สนใจน�าไปปรับใช้กับธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่

สามารถตอบสนองความต้องการและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางออร์แกนิคของผู้บริโภคท่ีมีอายุ 

30-65 ปี

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์

แกนิคของผู้บริโภคอายุ 30-65 ปี

3. เพื่อศึกษาแนวคิดในการดูแลตนเองท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางออร์แกนิค

ของผู้บริโภคอายุ 30-65 ปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องส�าอางออร์แกนิคสามารถน�าผลการวิจัยไปศึกษาเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ
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การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Theory)

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีกิจกรรมการผสมผสานเครื่องมือให้สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมายโดยแบ่งออกเป็น 4Ps คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจัดจ�าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)

การตลาดแบบ 4Ps เป็นแนวคิดทางการตลาดที่ให้ความส�าคัญกับมุมมองของผู้ผลิตเป็นหลักและ

น�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์ที่ท�าให้ธุรกิจสามารถประสบความส�าเร็จ ดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ผู้ผลิตควรคิดว่าตนจะผลิตสินค้าอะไรเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด ซึ่งสินค้า

ที่จะผลิตข้ึนมานั้นจะต้องเป็นสินค้าที่สามารถจะขายได้และมีกระบวนการผลิตที่สามารถด�าเนินไปได้โดย

ไม่ขาดช่วง

2. ราคา (Price) คือ การก�าหนดราคาขาย ควรตั้งราคาเพื่อให้โรงงานผลิตสินค้าโดยไม่ขาดทุน

และในขณะขายสินค้าควรคิดว่าจะบวกราคาสินค้าเพ่ิมเท่าไหร่ท่ีจ�าท�าให้ธุรกิจไม่ขาดทุนและสามารถอยู่

รอดได้

3. การจัดจ�าหน่าย (Place) คือ ทั้งผู้ผลิตและผู้ขายต้องสามารถมองภาพการกระจายสินค้านั้น

ให้สามารถกระจายไปสู่จุดที่ขายสินค้าให้ได้มากที่สุด และเพื่อที่จะท�าให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้า

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือ การมุ่งเน้นการกระจายข่าว การบอกกล่าวให้ผู้บริโภค

นั้นได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจวางจ�าหน่ายในตลาด และการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการ

ตัดสินใจซื้อ

แนวคิดและทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-Care Behavior Theory)

การดูแลตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลสามารถกระท�ากิจกรรมหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

ซึ่งบุคคลได้เลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีการเรียนรู้และการสนับสนุนจากสังคม วัฒนธรรม ที่

เป็นสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ  ทั้งในวิชาชีพและนอกวิชาชีพทางด้านสุขภาพ และการดูแลตนเองที่เหมาะ

สมมีประสิทธิภาพจะเป็นหนทางที่น�าไปสู่การมีสุขภาพดี

ความหมายของการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

กิจกรรมในแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตและสวัสดิภาพของตนเอง และปฏิบัติเป็นประจ�าจนติดเป็น

นิสัยทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะเจ็บป่วยเพ่ือให้สุขภาพอนามัยของตนสมบูรณ์แข็งแรงอยู ่เสมอ 

นอกจากนี้ยังมีการให้ความหมายจากนักวิจัยอื่น ๆ เช่น Kals and Cobb (1966) นิยามว่า เป็นกิจกรรมใด 

ๆ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท�าขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งการกระท�านี้อาจเป็นการป้องกันโรค

หรือการค้นหาโรคในระยะที่ยังไม่เกิดอาการชัดเจนด้วย และ Harris and Guten (1975) นิยามว่า เป็น

กิจกรรมทุกชนิดของบุคคลที่ท�าตามปกติและสม�่าเสมอเพื่อให้มีสุขภาพดีและสามารถป้องกันโรคได้  

การจ�าแนกประเภทของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะปกติ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นพฤติกกรมที่จะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากการ 

เจ็บป่วย สามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น 

การพักผ่อน การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
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2. พฤติกรรมการป้องกันโรค เป็นพฤติกกรมที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มุ่งป้องกันไม่ให้เกิด 

โรค ความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ แบ่งเป็น การป้องกันโรคเบื้องต้น การป้องกันความรุนแรงของโรค และ

การป้องกันการแพร่ระบาด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท�าการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การ

ประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการตน หรือเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับความคิด 

ประสบการณ์การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้บริโภค หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท�าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ

การซื้อและการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, หน้า 192)

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้

ของผู้บริโภค โดยอาศัยโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) ซึ่งศึกษาถึงเหตุจูงใจที่

ท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท�าให้เกิดความ

ต้องการโดยผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค หรือเรียกว่า กล่องด�าของผู้ซื้อ (Buyer’s black 

box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่าง 

ๆ ของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics) เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคม บุคคล และด้านจิตวิทยา เป็นต้น 

และจะท�าการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือเกิดการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s purchase decision) 

ค�าตอบที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Mar-

keting Strategy) ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Consumer Decision)

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม โดยมีปัจจัยภายใน 

(Internal factor) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลทั้งความคิดและการแสดงออกโดยมีพื้นฐานจาก

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ความจ�าเป็น ความต้องการ หรือความปรารถนา การจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ 

เป็นต้น และปัจจัยภายนอก (External factor) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งมี

อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การ

ติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ได้กล่าวมาจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer decision – marketing process) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น

ตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, หน้า 85-86) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

(ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546)
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วิธีการดำาเนินวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีประสบการณ์ใช้

เครื่องส�าอางออร์แกนิค (Organic Cosmetic) มีอายุตั้งแต่ 30 - 65 ปี และอาศัยในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง

ตรัง จังหวัดตรัง  โดยข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ในปี 2560 

จังหวัดตรัง มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 30-65 ปี  รวม 47,899 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ท�าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในจังหวัดตรัง ที่มีอายุตั้งแต่ 30-65 ปี ขึ้นไป 

โดยใช้สูตรค�านวณขนาดตัวอย่าง n = 1 / [(4e²/ Z²) + (1/N)] (กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส, 2561 :107) 

ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% เมื่อน�ามาค�านวณตามสูตรดังกล่าวจะ

ได้ขนาดตัวอย่างประชากร ดังนี้

   n = 1 / [(4e²/ Z²) + (1/N)] 

   n = 1 / [(4) (0.1)²/1.65²) + (1/47,899)]

   n = 67.97

ดังนั้น จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการส�ารวจครั้งนี้ควรใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต�่ากว่า 68 คน  

โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้นจ�านวน 70 คน และเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะ

เป็น (Nonprobability Sampling) แบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ ชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด (Open ended) โดยแบ่งออกเป็น 5 

ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ค�าถามส�าหรับคัดกรองคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 3 ข้อ

ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกกรมในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลสุขภาพด้านความงาม จ�านวน 1 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องส�าอางออร์แกนิค จ�านวน 15 ข้อ  

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�านวน 4 ข้อ

เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง ผู้วิจัยได้น�าแบสอบถามให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามและได้น�าแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (Try 

out) กับกลุ่มตัวอย่างและน�าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cron-

bach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมทดสอบสถิติส�าเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.702
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ส�าหรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้ในการแปลความหมายของคะแนนท่ีได้จากการวัดด้วยวิธีการวัด

แบบ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) แบ่งเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องส�า

อางออร์แกนิคเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน  หมายถึง สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับน้อยที่สุด

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Per-

centage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส�าหรับอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ส�าหรับทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิดการดูแลตนเองด้านความงามกับระดับความคิดเห็นที่

สัมพันธ์กับการตัดสินในซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคด้วยสถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test)

4. สมมติฐานการทดสอบ

4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องส�าอางออร์แกนิ

คด้านความถี่ในการซื้อ

4.2 แนวคิดการดูแลตนเองด้านความงามมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�า

อางออร์แกนิคด้านความถี่ในการซื้อ

4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอาง 

ออร์แกนิคด้านเหตุผลในการเลือกซื้อ

4.4 แนวคิดการดูแลตนเองด้านความงามมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�า

อางออร์แกนิกด้านเหตุผลในการเลือกซื้อ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 70 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 30-65 ปี สามารถสรุป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลตนเองที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค และ

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1-5
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ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคของ

กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป จำานวน (คน) ร้อยละ

เพศ 70 100.00

ชาย 21 30.00

หญิง 49 70.00

อายุ 70 100.00

30-35 ปี 31 44.29

36-41 ปี 24 34.29

42-47 ปี 13 18.57

48-53 ปี - -

54-59 ปี - -

60-65 ปี 2 2.85

อาชีพ 70 100.00

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 28.57

พนักงานบริษัทเอกชน 16 22.86

ธุรกิจส่วนตัว 17 24.29

แม่บ้าน 6 8.57

อื่น ๆ 11 15.71

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70 100.00

ต�่ากว่า 15,000 บาท 9 12.86

15,001-20,000 บาท 21 30.00

20,001-25,000 บาท 24 34.29

25,001-30,000 บาท 12 17.14

30,001-40,000 บาท 3 4.29

40,001-50,000 บาท 1 1.43
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ข้อมูลทั่วไป จำานวน (คน) ร้อยละ

ยี่ห้อเครื่องสำาอางออร์แกนิค 122 100.00

THREE 8 6.56

INNISFREE 16 13.11

Kiehl’s 15 12.30

Yves Rocher 14 11.48

Origins 13 10.66

TARTE 10 8.20

ภูมิพฤกษา 16 13.11

โครงการหลวง 25 20.49

อื่น ๆ 5 4.10

ความถี่ในการซื้อเครื่องสำาอางออร์แกนิค 70 100.00

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 19 27.10

3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 26 37.10

5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 25 35.70

เหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอางออร์แกนิค 70 100.00

มีคุณภาพที่ท�าให้ท่านเชื่อมั่น 41 58.57

ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์นั้นมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ 19 27.14

ราคาสมเหตุสมผลในการใช้ผลิตภัณฑ์ 10 14.29

เหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องสำาอางออร์แกนิค 70 100.00

มีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 12 17.14

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 37 52.86

มีเพื่อนแนะนำาให้ใช้ 11 15.71

กระแสนิยม 7 10.00

อื่น ๆ 3 4.29
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ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค

ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย

(Mean)

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับความ

สัมพันธ์

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.17 0.15 มาก

1. ตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 3.83 0.83 มาก

2. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีคุณภาพ 4.44 0.63 มากที่สุด

3. ฉลากระบุรายละเอียดส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์

4.27 0.74 มากที่สุด

4. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้มาตรฐานมีการรับรอง 

(Certificate) รับประกันคุณภาพสินค้า

4.39 0.71 มากที่สุด

5. รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม 3.49 1.00 มาก

6. ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า 4.60 0.57 มากที่สุด

ด้านราคา (Price) 4.17 0.03 มาก

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.24 0.65 มากที่สุด

2. ราคาเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ 4.10 0.68 มาก

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place) 4.01 0.11 มาก

1. วางจ�าหน่ายในร้านค้าที่หาซื้อได้ง่าย เช่น ห้าง

สรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ

4.06 0.76 มาก

2. สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือโซ

เชียลมีเดียได้

3.81 0.95 มาก

3. 3.มีช่องทางการเลือกซื้อหลายช่องทาง 4.17 0.78 มาก

ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) 4.03 0.03 มาก

1. มีการโปรโมทเครื่องส�าอางออร์แกนิคให้เป็น 

ที่รู้จัก

3.90 0.75 มาก

2. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามเทศกาลอย่าง

ต่อเนื่อง

4.10 0.76 มาก

3. พนักงานขายที่เคาเตอร์ สามารถอธิบายราย

ละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้

3.94 0.81 มาก

4. มีส่วนลด โปรโมชั่น ส�าหรับการขาย 4.17 0.78 มาก

รวม 4.10 0.11 มาก
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจเลือกซื้อ โดยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.15 และ 0.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการ

ขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายต�่าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 ระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ตรายี่ห้อที่มีชื่อเสี่ยงเป็นที่รู้จัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมาก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 

ที่มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อในระดับมากที่สุด ฉลากระบุรายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด ผลิตภัณฑ์

ออร์แกนิคได้มาตรฐาน มีการรับรอง (Certificate) รับประกันคุณภาพสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด รูปแบบของ

บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมาก และไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด

ด้านราคา (Price) พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด และราคาเหมาะ

สมกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) พบว่า วางจ�าหน่ายในร้านค้าที่หาซื้อได้ง่าย เช่น ห้างสรรพ

สินค้า ร้านสะดวกซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมาก สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือโซเซียลมีเดียได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมาก และมีช่อง

ทางการเลือกซื้อหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินเลือกซื้อในระดับมาก

ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า มีการโปรโมทเครื่องส�าอางออร์แกนิคให้เป็น ที่รู้จัก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินเลือกซื้อในระดับ

มาก มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามเทศกาลอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.76 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินเลือกซื้อในระดับมาก พนักงานขายที่เคาเตอร์ สามารถอธิบาย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินเลือกซื้อในระดับมาก และมีส่วนลด โปรโมชั่น ส�าหรับการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินเลือกซื้อในระดับมาก
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลตนเองด้านความงามที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค 

ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลตนเอง

ด้านความงาม

ค่าเฉลี่ย

(Mean)

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.)

ระดับความคิด

เห็นที่สัมพันธ์

กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อ
1. ทุกครั้งที่ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นกับผิว 

ท่านจะรีบไปปรึกษาแพทย์

1.81 1.18 ปานกลาง

2. ท่านให้ความส�าคัญและใส่ใจในการดูแล

สุขภาพความงาม

3.06 0.96 มาก

3. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ

2.70 1.00 มาก

4. ท่านมีวิธีการปกป้องผิว เพื่อหลีกเลี่ยง

จากมลภาวะแสงแดด

2.43 0.96 ปานกลาง

รวม 2.50 0.11 ปานกลาง

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจเลือกซื้อ โดยพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อใน

ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ประเด็น พบว่า ประเด็น “ทุกครั้งที่ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นกับผิว ท่านจะรีบไปปรึกษาแพทย์” มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อระดับปานกลาง 

“ท่านให้ความส�าคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพความงาม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.96 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อระดับมาก  “หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง 

ๆ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ

ระดับมาก และ “ท่านมีวิธีการปกป้องผิว เพื่อหลีกเลี่ยงจากมลภาวะแสงแดด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ประเด็นการทดสอบ

ผลการทดสอบไค-สแควร์

 Value
Asymp.Sig.

(2-sided)
H1:ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กับความถี่ในการซื้อ 

1.1 ตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 7.974 .537

1.2 ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีคุณภาพ 1.929 .926

1.3 ฉลากระบุรายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 12.456 .189

1.4 ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้มาตรฐาน มีการรับรอง (Certifi-

cate) รับประกันคุณภาพสินค้า  

14.158 .117

1.5 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม  13.390 .341

1.6 ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ ผิวหน้า  4.702 .583

2. ปัจจัยด้านราคากับความถี่ในการซื้อ 

2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5.549 .476

2.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ 8.650 .194

3. ปัจจัยด้านการจัดจำาหน่ายกับความถี่ในการซื้อ

3.1 วางจ�าหน่ายในร้านค้าที่หาซื้อได้ง่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า 

ร้านสะดวกซื้อ 

4.887 .558

3.2 สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือโซเซียลมีเดียได้ 8.228 .767

3.3 มีช่องทางการเลือกซื้อหลายช่องท่าง 5.315 .806

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมขายกับความถี่ในการซื้อ

4.1 การโปรโมทเครื่องส�าอางออร์แกนิคให้เป็นที่รู้จัก 13.715 .133

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายตามเทศกาลมีอย่างต่อเนื่อง 5.268 .810

4.3 พนักงานขายที่เคาเตอร์สามารถอธิบายรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ได้

6.834 .654

4.4 มีส่วนลด โปรโมชั่น ส�าหรับการขาย 16.004 .067
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ประเด็นการทดสอบ

ผลการทดสอบไค-สแควร์

 Value
Asymp.Sig.

(2-sided)
H2: แนวคิดในการดูแลตนเองมีความสันพันธ์กับความถี่ในการซื้อ

1. ทุกครั้งที่ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นกับผิว ท่านจะรีบไปปรึกษาแพทย์ 4.691 .196

2. ท่านให้ความส�าคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพความงาม 6.039 .110

3. ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 3.385 .336

4. ท่านมีวิธีการปกป้องผิวเพื่อหลีกเลี่ยงจากมลภาวะแสงแดด 2.121 .548

H3: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซื้อ

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กับเหตุผลในการเลือกซื้อ

1.1 ตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 18.449 .620

1.2 ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีคุณภาพ 28.880 .011*

1.3 ฉลากระบุรายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  32.952 .047*

1.4 ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้มาตรฐาน มีการรับรอง (Certifi-

cate) รับประกันคุณภาพสินค้า

24.625 .264

1.5 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม 34.834 .175

1.6 ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า 29.519 .009*

2. ปัจจัยด้านราคากับเหตุผลในการเลือกซื้อ

2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 13.208 .510

2.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ 11.698 .631

3. ปัจจัยด้านการจัดจำาหน่ายกับเหตุผลในการเลือกซื้อ

3.1 วางจ�าหน่ายในร้านค้าที่หาซื้อได้ง่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า 

ร้านสะดวกซื้อ

15.284 .359

3.2 สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือโซเซียลมีเดียได้ 24.608 .649

3.3 มีช่องทางการเลือกซื้อหลายช่องท่าง 17.916 .654

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมขายกับเหตุผลในการเลือกซื้อ

4.1 การโปรโมทเครื่องส�าอางออร์แกนิคให้เป็นที่รู้จัก 26.825 .177

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายตามเทศกาลมีอย่างต่อเนื่อง 11.771 .946

4.3 พนักงานขายที่เคาเตอร์สามารถอธิบายรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ได้

20.662 .480

4.4 มีส่วนลด โปรโมชั่น ส�าหรับการขาย 20.560 .486
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ประเด็นการทดสอบ

ผลการทดสอบไค-สแควร์

 Value
Asymp.Sig.

(2-sided)
H4: แนวคิดในการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการ

เลือกซื้อ
1. ทุกครั้งที่ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นกับผิว ท่านจะรีบไปปรึกษาแพทย์ 10.081 .184

2. ท่านให้ความส�าคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพความงาม 21.917 .003*

3. ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 16.052 .025*

4. ท่านมีวิธีการปกป้องผิวเพื่อหลีกเลี่ยงจากมลภาวะแสงแดด 23.464 .001*

* Sig. ที่ระดับนัยส�าคัญ .01

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ

H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ ไม่สัมพันธ์
H2: แนวคิดในการดูแลตนเองมีความสันพันธ์กับความถี่ในการซื้อ ไม่สัมพันธ์
H3: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซื้อ สัมพันธ์กันบางส่วน
H4: แนวคิดในการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซื้อ สัมพันธ์กันบางส่วน

ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแนวคิดการดูแลตนเองท่ีสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีอายุ 

30-65 ปี มีความคิดเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา (มีค่าเฉลี่ย 4.17 เท่ากัน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 และ 0.03) สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคมากกว่าใน

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย (ค่าเฉลี่ย 4.01 และ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.11 และ 0.03) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแนวคิดการดูแลตนเองสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.11 

การพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องส�าอางออร์แกนิค โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่า 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ประเด็น “ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีคุณภาพ” “ฉลากระบุราย

ละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์” “ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้มาตรฐาน มีการรับรอง (Certificate) รับ

ประกันคุณภาพสินค้า” และ “ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า” มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก

ซื้อในระดับมากที่สุด ในขณะที่ประเด็น “ตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก” และ “รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มี

ความสวยงาม” มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมาก
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2. ด้านราคา (Price) ประเด็น “ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์” มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมากที่สุด ในขณะที่ประเด็น “ราคาเหมาะสมกับ

ปริมาณของผลิตภัณฑ์” มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมาก

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ประเด็น “วางจ�าหน่ายในร้านค้าที่หาซื้อได้ง่าย เช่น 

ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ” “สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือโซเซียลมีเดียได้” และ “มีช่อง

ทางการเลือกซื้อหลายช่องทาง” มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับ

มาก

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ประเด็น “มีการโปรโมทเครื่องส�าอางออร์แกนิคให้

เป็นที่รู้จัก” “มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามเทศกาลอย่างต่อเนื่อง” “พนักงานขายที่เคาเตอร์ สามารถ

อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้” และ “มีส่วนลด โปรโมชั่น ส�าหรับการขาย” มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมาก

การพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลตนเองท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส�า

อางออร์แกนิค โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น พบว่า 

4.1 ประเด็น “ทุกครั้งที่ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นกับผิว ท่านจะรีบไปปรึกษาแพทย์” มีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับปานกลาง

4.2 ประเด็น “ท่านให้ความส�าคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพความงาม” มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมาก

4.3 ประเด็น “หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ” มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับมาก

4.4 ประเด็น “ท่านมีวิธีการปกป้องผิว เพื่อหลีกเลี่ยงจากมลภาวะแสงแดด” มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคในระดับปานกลาง

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 

ออร์แกนิคด้านความถี่ในการซื้อ (ค่า Sig > 0.05 ทุกรายการ)

สมมติฐานที่ 2 แนวคิดการดูแลตนเองไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าออร์แกนิคด้าน

ความถี่ในการซื้อ (ค่า Sig. > 0.05 ทุกรายการ)

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิค 

ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อ โดยผลการวิจัย พบว่า “ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีคุณภาพ” (Sig. = 0.011 < 0.05) 

“ฉลากระบุรายละเอียดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์” (Sig.=0.047<0.05) และ “ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ

ผิวหน้า” (Sig. =0.009<0.05) สัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค

สมมติฐานท่ี 4 แนวคิดการดูแลตนเองสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางออร์แกนิค 

ด้านเหตุผลในการเลือกซื้อ โดยผลการวิจัย พบว่า “ท่านให้ความส�าคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพความ

งาม” (Sig. = .003 < 0.05) “ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ” (Sig. = .025< 0.05) “ท่าน

มีวิธีการปกป้องผิวเพื่อหลีกเลี่ยงจากมลภาวะแสงแดด” (Sig. = .001 < .005) สัมพันธ์กับเหตุผลในการ

เลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค
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อภิปรายผล

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย นั้นมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซื้อในประเด็นเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค แต่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

ประเด็นความถี่ในการซื้อ กล่าวได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภค

เกิดการรับรู้เหตุผลหรือเกิดความตระหนักต่อการเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค ซึ่งเกิดจากการให้ข้อมูล

และรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น การติดฉลากก�ากับที่อธิบายคุณสมบัติไว้อย่างละเอียด ใช้วัตถุดิบ

ธรรมชาติ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ไร้สารเคมี เป็นต้น ส่งผลให้เป็นเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องส�าอางออร์แกนิค ซึ่งผลงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศสวดี อยู่สนิท (2554) ซึ่ง

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ�ารุงผิวหน้า โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ�ารุงผิวหน้า ด้านเหตุผลการเลือกใช้สมุนไพรบ�ารุงผิวหน้า ส�าหรับ

แนวคิดการดูแลตนเองของผู้บริโภค ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มีแนวคิดในการดูแลตนเองมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิคด้านเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์

แกนิค แต่ไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อด้านความถี่ในการซื้อเช่นเดียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

โดยอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคที่มีแนวคิดในการดูแลตนเอง เช่น ให้ความส�าคัญและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ

ความงาม หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีแนวทางหรือวิธีการปกป้องผิวเพื่อหลีกเลี่ยงจาก

มลภาวะแสงแดด นั้นสามารถส่งผลให้เป็นเหตุผลที่บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางออร์แกนิค 

ดังนั้น หากสามารถก�าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดแนวคิดที่

ต้องการดูแลตนเอง ตามผลการศึกษาในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง

ส�าอางออร์แกนิค โดยธุรกิจเครื่องส�าอางออร์แกนิคสามารถน�าไปประยุกต์ปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาในครั้งนี้ มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการศึกษา เนื่องจากมีระยะเวลาในการศึกษาน้อย จึง

ท�าให้ต้องเลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่างในขอบเขตพื้นที่ของอ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นอกจากนี้การศึกษา

ท�าการเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 30-65 ปี จึงท�าให้ได้ผลการศึกษาในกลุ่มผู้บริโภคขนาดเล็ก ซึ่ง

อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือจากงานวิจัย ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไป ควรพิจารณาขอบเขตด้านพื้นที่ใน

การศึกษาให้มีขนาดใหญ่ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น และควรท�าการศึกษากลุ่มผู้บริโภคใน

ช่วงกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งอาจท�าให้ผลการศึกษาครอบคลุมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ ของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการส�ารวจโดยการเก็บแบบสอบถามจ�านวน 400 คน กับผู้ประกอบการและ

พนักงานในตลาดนัดจตุจักร โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-Way ANOVA และ Multiple 

Linear Regression ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักรที่ซื้อทองค�ารูปพรรณส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 

–30,000บาท สถานภาพแต่งงานและพนักงานในตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่นิยมซื้อทองค�ารูปพรรณ

ประเภทสร้อยคอ โดยซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับใส่เอง นิยมซื้อในร้านทองใกล้บ้านมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย10,000 

– 20,000 ต่อครั้ง ไม่เจาะจงโอกาสในการซื้อและตัดสินใจด้วยตนเอง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

4c’s marketing ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกซื้อ อยู่ในระดับ

มากที่สุด และด้านการสื่อสารของร้านค้าอยู่ในระดับมาก กระบวนการตัดสินใจ การประเมินทางเลือก และ

ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ขั้นตอนการตัดสินใจ และขั้น

ตอนการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ : ทองคำารูปพรรณ, การตัดสินใจซื้อ, 4C’s

Abstract

This research aimed to study the marketing mix model 4C’s affecting gold jewelry 

purchasing of customers in Chatuchak market by collecting 400 questionnaires from cus-

tomer in Chatuchak market and using propability sampling method based on probability 

Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way 

ANOVA and Multiple Linear Regression at statistical significance level of 0.05.
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The study found that the customes in Chatuchak market mostly gold jewelry buy-

er were femeal, are 31-41 years old, married, hold bachelor’s degree and monthly income 

of 20,000-30,000 Bath. Most of them buying the gold jewelry as a necklets and they like to 

buy from the nearby shop with an average cost of 10,000-20,000 Bath, which does not 

specify the opportunity to buy and decide for yourself. 4c’s marketing mix factors for con-

sumers’ needs Consumer cost Convenience At the highest level And the communication 

of the store is at a high level In the decision making process Assessment of alternatives 

And the problem recognition process At the highest level Procedures after buying behavior 

Decision making process And the process of finding information is at a high level.

Keywords : Gold jewelry, Buying decision, 4C’s 

บทนำา

ทองค�า เป็นโลหะมีมูลค่าที่ทั่วโลกให้การยอมรับและสามารถใช้แทนเงินตราได้ตั้งแต่อดีตจน

ปัจจุบัน เนื่องจากหายาก มีความสวยงามและมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ทองค�าถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง

ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน ไม่เพียงเฉพาะต่อตัวบุคคลเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงภาคธุรกิจจน

กระทั่งระดับประเทศที่ใช้ทองค�ามาเป็นเงินทุนส�ารองในประเทศเพื่อแสดงถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อ

ถือของประเทศนั้นๆจนกระทั่งเป็นเงินทุนส�ารองในยามศึกสงคราม ทองค�านั้นมีมูลค่าและความสวยงาม

เฉพาะตัวนิยนใช้ท�าเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวน สร้อย ต่างหู อีกทั้งยังมีความสะดวกในการพกพา โดย

การสวมใส่เครื่องประดับทองยังสามารถบ่งบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่อีกด้วย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทองค�าก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายอีกทั้งยังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

ทองค�าถือเป็นการออมในรูปแบบหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยการซื้อขายทองค�าใน

ประเทศไทยจะเป็นไปในลักษณะการซื้อขายโดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเอง ไม่ได้ผ่านตลาดการค้า และมี

การแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นจริง ณ ราคาซื้อขายที่ก�าหนดในแต่ละวัน (นางสาววีรกร พิทยานนท์, 2553)

ตลาดจตุจักรเป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร มีจ�านวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้า 

แบ่งเป็น 27 โครงการ ตลาดจตุจักรนั้นเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่และมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้

เลือกซื้ออีกทั้งยังมีสินค้าหายากและมีสินค้าแปลกใหม่จึงเป็นที่นิยมส�าหรับวัยรุ่นและชาวต่างชาติเป็นอย่าง

มาก ปัจจุบันตลาดนัดจตุจักรมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าและบริการนับเป็นแสนคนต่อสัปดาห์ มีเงิน

หมุนเวียนในตลาดนับร้อยล้านบาทต่อเดือน ตลาดนัดจตุจักรจึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการนานา

ชนิด เป็นแหล่งรวมผู้ซื้อและผู้ขายที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (วันชาติ รู้กิจ, 2545) จึงท�าให้ผู้ประกอบการและพนักงานในตลาด

นัดจตุจักรมีรายได้ค่อนข้างสูง จึงส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทองค�ารูปพรรณของผู้ประกอบการและ

พนักงานในตลาดนัดจตุจักรอย่างเห็นได้ชัดเพราะทองค�ารูปพรรณนั้นมีราคาค่อนข้างสูง 

จากเหตุผลข้างต้นจึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองค�ารูปพรรณของผู้ประกอบการ

และพนักงานในตลาดนัดจตุจักร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแบบ4C’s ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและน�าข้อมูลไปเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงสินค้าและ

บริการด้านต่างๆให้ตอบสนองต่อลูกค้าต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักร

2. เพื่อการศึกษาพฤติกรรรมการซื้อทองของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักร

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทองค�าของผู้

ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมของกลุ่มเป้า

หมายและน�าข้อมูลไปเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการด้านต่างๆของร้านทองให้ตอบสนองต่อ

ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.  ตัวแปรอิสระได้แก่

- ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s ได้แก่ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้

บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านการสื่อสาร

2. ตัวแปรตาม ได้แก่

- แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อทองค�ารูปพรรณของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักร

สมมติฐานของงานวิจัย

-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้

บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค�ารูปพรรณของผู้

ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักร

ทบทวนวรรณกรรม

1. พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของ ผู้บริโภคที่จะประเมินผลและ

ให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและบริการ (สิริภัทร์ โชติช่วง, 2548; ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550) ซึ่งการวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะ

ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ค�าตอบที่ ได้จะช่วยให้ นักการตลาดสามารถ

จัดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยค�าถามที่ใช้

เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คื อ6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย ใครอยู่ในเป้าหมาย ใครมี ส่วน

ร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้ออะไร ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ และผู้

บริโภคซื้ออย่างไร เพื่อค้นหาค�าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ประกอบด้วย ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย บทบาท

ของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ แหล่ง หรือช่องทาง ที่ผู้บริโภคไป

ท�าการซื้อ วัตถุประสงค์ ในการซื้อ (Objectives) และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ

ดลยา จาตุรงคกุล, 2550; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)



368

2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4C’s

Don E. Schultz ปรมาจารย์ทางด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดได้ตีพิมพ์ให้ความหมาย

ไว้ในหนังสือ New Marketing Paradigm ว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ถึงเวลาของการลืม 4P’s และให้มอง 

4C’s แทน Model 4P’s นี้เป็นแนวคิดเป็นมุมมองที่จับที่ ผู้บริโภคเป็นหลัก (ขณะที่ Model เก่าจะใช้มุม

มองของแผนการทางการตลาดที่มุ่งไปที่ความส�าคัญของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก) และการค�านึงถึงผู้บริโภคนี้

เองที่ท�าให้นักการตลาดสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ 4C’s จะเปิด

โอกาสให้นักการตลาดค�านึงถึงการที่จะท�าอย่างไรให้สินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้บริโภค นั่นคือ 

นักการตลาดต้องรู้จักผู้บริโภคเป็นอย่างดีว่าในแต่ละวันท�าอะไรใช้สินค้าไปเพื่ออะไร ใช้อย่างไร ใช้บ่อยแค่

ไหน มีอะไรเป็นแรงจูงใจ สื่อที่เข้าถึงมีอะไรบ้าง ตลอดจนผู้บริโภคมี Life style อย่างไร เป็นต้น องค์

ประกอบของส่วนประสมการตลาด 4C’s มีดังนี้

1. ผู้บริโภคว่าผู้บริโภคต้องการอะไร(Consumer wants and needs)

2. ผู้บริโภคมีต้นทุนเท่าไหร่ (Consumer’s Cost to Satisfy)

3. ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้อย่างไร (Convenience to buy)

4. จะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภครับการสื่อสาร (Communication)

3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision process) หมายถึง ขั้นตอนในการ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก

สองทางเลือกขึ้นไป โดยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึก

นึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะ

เวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท�าให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2552) ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.  การรับรู้ถึงความต้องการหรือรับรู้ปัญหา

2.  การค้นหาข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ

3. การประเมินผลทางเลือก

4. การตัดสินใจซื้อ 

5. การประเมินผลภายหลังการซื้อ

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักรซึ่งมีจ�านวน 

8,000 แผงค้าจึงให้ค่า 1 แผงค้าต่อ 1คน จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 8,000 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักรซึ่งมีจ�านวน 

8,000 คน ตัวอย่างโดยใช้สูตรคนวณกรณีทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า

ความคลาดเคลื่อน ± 5% ตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

สูตรการค�านวณ

สูตร   n =         N

1 + N ( e )2
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โดยที่   n = จำานวนของขนาดตัวอย่าง

N = จำานวนประชากรทั้งหมด

e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง

แทนค่า   n =       8,000

1+8,000 (0.05)²

   = 399.9600 = 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบ่ง 4ส่วน 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน สถานภาพ ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ

ส่วนที่ 2 พฤติกรรรมการซื้อทองรูปพรรณของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักร 

ได้แก่ นิยมซื้อทองรูปพรรณประเภทใด สาเหตุที่เลือกซื้อทองรูปพรรณ ร้านทองที่เลือกใช้บริการ ค่าใช้จ่าย

ในการซื้อทองรูปพรรณแต่ละครั้ง ความถี่ในการซื้อทองรูปพรรณ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ

ซื้อทองรูปพรรณ ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนผสมทางการตลาด 4C’s Marketing ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค (Con-

sumer Wants and Needs) ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ความสะดวกในการซื้อ 

(Convenience to Buy) การสื่อสารของร้านค้า(Communication) ซึ่งเป็นค�าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด

ส่วนที่ 4  กระบวนการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุ

จักร ได้แก่  การรับรู้ถึงความต้องการหรือรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ การ

ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ การประเมินผลภายหลังการซื้อ ซึ่งเป็นค�าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักรที่ซื้อทองค�ารูปพรรณส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 304 

คน ร้อยละ 76 มีอายุระหว่าง 31–40ปี 182 คน ร้อยละ 45.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 

194 คน ร้อยละ 48.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท 185 คน ร้อยละ 46.3 สถานภาพ

แต่งงาน 234 คน ร้อยละ 58.5

2. ข้อมูลพฤติกรรรมของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักร

ผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักรส่วนใหญ่นิยมซื้อทองค�ารูปพรรณประเภทสร้อยคอ 

โดยซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับใส่เองนิยมซื้อในร้านทองใกล้บ้านมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000 – 20,000 ต่อครั้ง 



370

ซึ่งซื้อแล้วแต่โอกาส โดยการตัดสินใจด้วยตนเอง

3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4C’smarketing ของผู้ประกอบการและพนักงานใน

ตลาดนัดจัตุจักร

ตารางที่ 1 :  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s marketing
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s      S.D. แปลผล

ด้านความต้องการของผู้บริโภค 4.6194 .36741 มากที่สุด
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 4.5158 .31534 มากที่สุด
ด้านความสะดวกในการซื้อ 4.3763 .42183 มากที่สุด
ด้านการสื่อสารของร้านค้า 3.5050 .86220 มาก

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด4c’s marketing เห็นได้ว่าด้านความต้องการของผู้บริโภคมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมา

คือด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกซื้อตามล�าดับ และน้อยที่สุดคือด้านการศื่อสารของร้านค้า

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ประกอบการและพนักงานใน

ตลาดนัดจัตุจักร

ตารางที่ 2 :แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
การบวนการตัดสินใจ      S.D. การแปลผล

ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 4.2200 .41185 มากที่สุด

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 3.9000 .61899 มาก

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 4.7319 .37062 มากที่สุด

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 3.9288 .46620 มาก

ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ 3.9819 .51160 มาก

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เห็นได้ว่าขั้นตอนการประเมินทางเลือกมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอน

พฤติกรรมหลังการซื้อ ขั้นตอนการตัดสินใจ ตามล�าดับ และน้อยที่สุดคือขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

5. ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองคำารูปพรรณของผู้

ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักร
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ตารางที่ 3  :แสดงความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาด4Cส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองคำา

รูปพรรณของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s B Beta T Sig.
ด้านความต้องการของผู้บริโภค .187 .489 14.824 .000

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค .244 .233 7.356 .000

ด้านความสะดวกในการซื้อ .285 .364 9.940 .000

ด้านการสื่อสารของร้านค้า .023 .025 .759 .448

Adjusted R² 654.0 =, F * ,189.55 =p < 005.

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความต้องการของผู้

บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความสะดวกในการซื้อ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่

ก�าหนดไว้ที่ระดับ 005. ดังนั้นจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ส่วน ด้านการสื่อสารของร้านค้า มีค่ามากกว่า

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ก�าหนดไว้ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

การอภิปรายผล

1. ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักรที่ซื้อทองค�ารูปพรรณ

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

20,000 – 30,000 บาท สถานภาพแต่งงาน ซึ่งผลจากการวิจัยนี้สอดคล้องกับวิจัยของ ณัฐพงศ์ แซ่อึ้ง

(2557)ท่ีได้ท�าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทอง

รูปพรรณของลูกค้าในเขตอ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ การศึกษาส่วนมากอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท มากที่สุด 
2. ผลการศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักรในการซื้อ

ทองรูปพรรณพบว่าผู ้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักรส่วนใหญ่นิยมซ้ือทองค�ารูปพรรณ

ประเภทสร้อยคอ โดยซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับใส่เองนิยมซื้อในร้านทองใกล้บ้านมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย10,000 

– 20,000 ต่อครั้ง ซึ่งซื้อแล้วแต่โอกาส โดยการตัดสินใจด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ 

อัจฉรา ยมจันทร์ (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรสาคร ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามซื้อทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อคือเพื่อเป็นเครื่องประดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อทองรูปพรรณคือราคาทองค�า นอกเหนือจากตนเองแล้วบุคคลที่มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณคือสามีภรรยาและซื้อแบบไม่เจาะจงโอกาสในการซื้อ

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค�ารูปพรรณของผู้

ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักร ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 

และด้านความสะดวกในการซื้อ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทองค�ารูปพรรณ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
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วิจัยของ ณัฐชา มาตุภูมานนท์ (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านสั่งสร้าง

เอสซีจี ไฮม์ (SCG  HEIM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งผลวิจัยพบว่าปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านสั่งสร้างเอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล มีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยเรียงล�าดับ ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ปัจจัยด้านต้นทุนของผู้บริโภค ปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค และปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ 

ตามล�าดับ ส�าหรับปัจจัยด้านการสื่อสาร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านสั่งสร้างเอสซีจี ไฮม์ (SCG 

HEIM) ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญ

สุข (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อ 

แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ของกลุ่มผู้หญิงวัยท�างาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลวิจัยพบว่าผลการวิจัยระหว่างทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s ต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่น แบรนด์ไทยดีไซเนอร์พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์ กันในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่า 1) ด้านความต้องการของผู้บริโภคมี ความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยทางสถิติ 0.01 ในระดับต�่าและมีความ

สัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวก 2) ด้านต้นทุนของ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.01 อยู่ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศ ทางบวก 3) ด้านความสะดวกในการซื้อมีความ

สัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 อยู่ในระดับต�่าและมี ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวก 4) 

ด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 อยู่ใน ระดับต�่าและมีความสัมพันธ์เป็น

ไปในทิศทางบวก

บทสรุป

ในเรื่องของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 4c’s marketing ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูป

พรรณของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักร พบว่า ผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัด

จตุจักร ให้ความส�าคัญในด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความสะดวกใน

การซื้อ                            

กล่าวคือ การตัดสินใจซื้อทองค�ารูปพรรณของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักรนั้น

เป็นการตัดสินใจซื้อด้วยความต้องการส่วนตัวโดยค�านึงถึงปัจจัยด้านความพร้อมของตนเองเป็นหลัก 

เนื่องจากผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจัตุจักรนั้นจ�าเป็นจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่ตลอด

เวลาในการลงทุนประกอบอาชีพจึงท�าให้การตัดสินใจซื้อนั้นมาจากตัวของผู้บริโภคเป็นหลัก ส่วนปัจจัย

ด้านการสื่อสารนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองค�ารูปพรรณของผู้ประกอบการและพนักงานใน

ตลาดนัดจัตุจักร
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บทคัดย่อ  

จากสถานการณ์แนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคร้านอาหาร

ในยุคปัจจุบันกลุ่มใหญ่กลายเป็นผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างจากผู้บริโภค

ทั่วไป การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริการร้านอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ ในเขต

เทศบาลนครตรัง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ จากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เคยใช้

บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครตรัง จ�านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่

ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครตรังเป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 55-60 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษาต�่ากว่าระดับ

ปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาทมากที่สุด โดยมีอาชีพค้าขายหรือ

ประกอบธุรกิจส่วนตัวใกล้เคียงกับอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยองค์ประกอบการบริการร้านอาหารส�าหรับผู้สูง

อายุ มี 8 ด้าน โดยเรียงล�าดับความส�าคัญ ดังนี้ ด้านการให้บริการของพนักงาน (P1)  ด้านวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น (C1) ด้านผลิตภัณฑ์ (P2) ด้านราคา (P3) ด้านกระบวนการและการให้บริการ (P4) ด้านลักษณะทาง

กายภาพ (P5) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (P6) และ ด้านส่งเสริมการตลาด (P7) เรียกว่า องค์ประกอบ 

7Ps+C โดยองค์ประกอบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง

คำาสำาคัญ : องค์ประกอบการบริการร้านอาหาร, ร้านอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ
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Abstract

According to Thailand social aging trend, which effect to the change in restaurant 

consumer groups. The large group of restaurant consumer become the elderly which their 

behaviors are different from other consumers groups. This research aims to study the ele-

ments of restaurant services for the elderly In Trang city municipality. This research was 

completed as a survey research. The sample group consisted of 100 elderly persons living 

in Trang Province and have used the restaurant in Trang city municipality. Statistics used 

include Frequency distribution, Percentage, Mean, and Standard Deviation.

The study indicated that elderly who experience restaurant service were females 

more than males, aged between 55-60 years. Most of them graduated under Bachelor 

degree. Also, average income per month were 10,001 - 15,000 baht. Most of them are 

merchants or self-employed and close as freelancer. The ranking of restaurant service ele-

ments for the elderly has 8 aspects (7Ps+C) including P1: Personal service, C1: Food cul-

ture, P2: Product, P3: Price, P4: Process, P5: Place, P6: Physical characteristics, P7: Marketing 

promotion which name 7Ps+C. The elderly had high levels of all aspects, except Marketing 

promotion was medium level.

Keywords : Restaurant Service Elements, Restaurant for the Elderly

บทนำา

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรในระหว่างปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2583 ข้อมูล

ดังกล่าวแสดงให้เห็นสัดส่วนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ.

2553  จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ.2583 (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, 2558) ผลจากการเพิ่มขึ้นของ

สัดส่วนประชากรสูงอายุนี้ ท�าให้จ�านวนประชากรที่อยู่ในวัยภาวะพึ่งพิงสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มผู้

สูงอายุมีแนวโน้มดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น ทั้งการออกก�าลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่

เหมาะกับวัยในสัดส่วนที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยจากงานวิจัยของ อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล, 

วรางคณา อดิศรประเสริฐ และ ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ ญาณสมบูรณ์  (2554) พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่าย

ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีวิตในด้านอาหารและเครื่องดื่ม แสดงว่าการรับประทาน

อาหารเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญมากที่สุด

กล่าวได้ว่า ในอนาคตกลุ่มผู้สูงอายุจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ส�าคัญ และเป็นโอกาสให้กับธุรกิจ

ร้านอาหารพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริการ รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองกับความ

ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยที่ใส่ใจในเรื่องการบริโภคอาหาร ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับองค์

ประกอบการบริการร้านอาหารส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ส�าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการ

ตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริการร้านอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ ตามองค์ประกอบส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ (7Ps) และองค์ประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการร้านอาหารของผู้สูงอายุ 

ในเขตเทศบาลนครตรัง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลที่ได้รับจากการศึกษาสามารถท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครตรัง น�า

ไปปรับปรุงและวางแผนการบริการในร้านอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น

 

การทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และ ศุภร เสรีรัตน์. (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสม

ทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) ของ ฟิลลิป คอตเลอร์  ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ  7Ps  ในการก�าหนดกลยุทธ์การ

ตลาดซึ่งประกอบด้วย

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ�าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  สิ่งที่

ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยทั่วไปแล้ว  

ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้  และ  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 

(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน

การน�าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น�า

เสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท�าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน�าเสนอบริการ (Channels)

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้

ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็น

กุญแจส�าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การ

จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน

6. ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เป็นการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้าย

กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด

เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้

รับ

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
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การบริการ ที่น�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท�าให้ผู้ใช้บริการ

เกิดความประทับใจ

จากการศึกษาของ สิรินทรา พรมกระทุ่มล้ม และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560) พบว่า ผู้ให้บริการร้าน

อาหารสุขภาพได้น�ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ ส่งผลให้

ลูกค้าผู้สูงอายุตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในยามชราด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เป็น ปัญหาทางสาธารณสุข 

รวมถึงต้องการความมั่นคงในด้านสุขภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และกระแสนิยมรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ก�าลังได้รับความนิยมในขณะนี้

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร (Food Culture)

วัฒนธรรมท่ีมีความส�าคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมด้านการแต่งกายและวัฒนธรรมด้าน

ภาษาคือวัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะอาหาร

การกินที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วเรียกว่าวัฒนธรรมอาหารไทย และจากการทบทวนงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องพบว่า การบริโภคอาหารพื้นบ้านนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากวัตถุดิบจะมี

คุณภาพสดใหม่ หาได้ง่ายในท้องถิ่นจึงมีราคาถูก และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารของท้องถิ่นไม่ให้

สูญหายไป (สามารถ ใจเตี้ย, 2558) ดังนั้น วัฒนธรรมอาหารอาจเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ ที่ผู้สูงอายุให้

ความสนใจเช่นเดียวกับองค์ประกอบด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

อมรรักษ์ สวนชูผล (2561) ได้ให้ความหมายของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หมายถึง กระบวนการใน

การตอบสนองหรือสร้างความพอใจ ในลักษณะของกิจกรรมหรือการด�าเนินงานที่ไม่สามารถจับต้องได้ 

หรือไม่มีตัวตนเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่บุคคลวัยหลังเกษียณอายุการท�างานแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น

หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มประกันภัย กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ และได้ 

เสนอโอกาสของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ไว้หลายประเภท โดยส�าหรับธุรกิจร้านอาหาร ควรมุ่งเน้นให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องสุขภาพ โดยเพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น รถเข็น ทางเดินผู้สูงอายุ 

ฉลากข้อมูลทางโภชนาการ รวมทั้งมีรายการอาหารที่ผู้สูงอายุอ่านได้สะดวก โดยกลุ่มผู้สูงอายุอาจมีความ

พร้อมเรื่องการซื้อสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มอื่นด้วย โดยหลักการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจบริการที่

เป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ คือ อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือ การอ�านวยความสะดวก การคลายกังวลทั้ง

ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการให้เกียรติและเคารพ 

โดยองค์ประกอบที่ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์

หรือการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน

กายภาพและการน�าเสนอ และ ด้านกระบวนการ และปัจจัยแห่งความส�าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุ คือ

1. ด้านคุณภาพ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจใช้บริการ

2. จ�านวนและทักษะบุคลากร เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการมาก

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท�าให้ธุรกิจด�าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



379

4. ระบบบริหารจัดการในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นเรื่ององค์

ประกอบ 7Ps เท่านั้น แต่ยังขาดองค์ประกอบส�าคัญคือ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ดั้งนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบการบริการร้านอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้าน

ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) 

ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านกระบวนการ และ 8) ด้านวัฒนธรรมอาหาร เพื่อ

ศึกษาระดับความส�าคัญขององค์ประกอบเหล่านี้ของผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง

วิธีการดำาเนินการวิจัย

1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรผู้สูงอายุ ที่

มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป (ก�าหนดจากอายุการจ่ายเงินบ�านาญชราภาพของกองทุนประกันสังคม) และอาศัย

อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรังที่เคยใช้บริการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งคณะผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวน

ประชากร

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยค�านวณขนาดตัวอย่าง

ด้วยสูตรแบบไม่ทราบจ�านวนประชากร n = z2/4e2 (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555) ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อน

ไม่เกิน 10% ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% เมื่อน�ามาค�านวณตามสูตรดังกล่าว จะได้ขนาดตัวอย่างประชากร

ดังนี้ 

n = (1.65)2 / (4 × (0.1)2)  ดังนั้น n ≈ 70 ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจ�า

นวน 100 คน และสุ่มตัวอย่างด้วยการใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยวิธีสุ่มแบบ

บังเอิญ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่คณะผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ในลักษณะของภาษาของแบบสอบถามที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยจัดล�าดับ

เนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนที่ 2 ความส�าคัญขององค์ประกอบการบริการร้านอาหารของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครตรัง 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place/Chan-

nel Distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ (Process) วัฒนธรรมอาหาร (Food culture)

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด

เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง คณะผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณา ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามและได้น�าแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุดไป

ทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างและน�าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีของครอ

นบาค (Cron Bach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมทดสอบสถิติส�าเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.872

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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ในการก�าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการตีความหมายของคะแนนที่ได้จากการวัดด้วยวิธีการวัดแบบ 

ไลเคิร์ท สเกล (Likert’s scale) โดยแบ่งเกณฑ์วัดระดับความส�าคัญขององค์ประกอบการบริการร้านอาหาร

ส�าหรับผู้สูงอายุ ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

  ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00   แสดงว่า มีความส�าคัญมากที่สุด

  ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20   แสดงว่า มีความส�าคัญมาก

  ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40   แสดงว่า มีความส�าคัญปานกลาง

  ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60   แสดงว่า มีความส�าคัญน้อย

  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80   แสดงว่า มีความส�าคัญน้อยที่สุด

เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage)

2. ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Dei-

ation)

สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชากรผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ

ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครตรังเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.00) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 46.00) มีอายุ

อยู่ในช่วง 55-60 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 55.00) การศึกษาส่วนใหญ่ส�าเร็จต�่ากว่าระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 

72.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาทมากที่สุด (ร้อยละ 40.00) โดยมี

อาชีพรับค้าขาย/ท�าธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด (ร้อยละ 25.00) ใกล้เคียงกับอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 

24.00) 

2. การศึกษาระดับความส�าคัญขององค์ประกอบการบริการร้านอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ ในเขต

เทศบาลนครตรัง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง ทั้ง 8 ด้าน จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุให้ความ

ส�าคัญต่อด้านการให้บริการของพนักงานสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.97) รองลงมาตามล�าดับ ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม

ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.92) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.91) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.87) ด้านกระบวนการและ

การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.80) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย3.61) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (ค่า

เฉลี่ย 3.51) และต�่าที่สุด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.08) 

เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุให้ความส�าคัญในด้านการให้บริการ

ของเรื่องการท�าอาหารที่ปรุงสุกใหม่ทุกวันสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาตามล�าดับ ได้แก่ พนักงานแต่ง

กายสุภาพเรียบร้อย พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส (ค่าเฉลี่ย 4.13) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

(ค่าเฉลี่ย 4.12) และ ร้านมีเอกลักษณ์ในด้านรสชาติอาหารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.11) อาหารที่มีรสชาติพอดี

ส�าหรับผู้สูงอายุ ไม่เค็ม ไม่หวาน และไม่เผ็ดจนเกินไป (ค่าเฉลี่ย 4.05) สื่อโฆษณา ป้ายร้านชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 

4.05) และพนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 

4.00) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความสำาคัญขององค์ประกอบการบริการร้านอาหารของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครตรัง
องค์ประกอบการบริการ Mean S.D เกณฑ์การประเมิน

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.91 0.60 มาก

1.1 อาหารที่มีรสชาติพอดีส�าหรับผู้สูงอายุ ไม่เค็ม ไม่หวาน และ  

     ไม่เผ็ดจนเกินไป

4.05 0.96 มาก

1.2 อาหารที่ปรุงสุกใหม่ทุกวัน 4.20 0.72 มาก

1.3 เน้นความสะอาดในกระบวนการผลิต 3.91 0.83 มาก

1.4 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 3.79 0.92 มาก

1.5 ไม่ใส่สารปรุงแต่งอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น 

     ผงชูรส บอแร็กซ์

3.61 1.09 มาก

2. ด้านราคา 3.87 0.68 มาก

2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.12 0.76 มาก

2.2 ปริมาณเหมาะสมกับราคา 3.87 0.85 มาก

2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับร้านอาหารร้านอื่นๆ 3.63 0.92 มาก

3. ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 3.51 0.81 มาก

3.1 สามารถจองผ่านทางโทรศัพท์ 3.46 1.12 มาก

3.2 ดูรายการสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ เช่น Facebook, Line 3.02 1.15 ปานกลาง

3.3 สื่อโฆษณา ป้ายร้านชัดเจน 4.05 0.90 มาก

4. ด้านกระบวนการและการให้บริการ 3.80 0.76 มาก

4.1 ความรวดเร็วในการให้บริการในการสั่งซื้อ และช�าระเงิน 3.95 0.89 มาก

4.2 ขั้นตอนการใช้บริการส�าหรับผู้สูงอายุไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  

     จนเกินไป

3.94 0.94 มาก

4.3 มีการเสิร์ฟอาหารภายในเวลาที่เหมาะสม 3.52 0.98 มาก

5. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.61 0.72 มาก

5.1 ร้านอาหารมีความสะอาดและการตกแต่งสวยงาม 3.86 0.89 มาก
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องค์ประกอบการบริการ Mean S.D เกณฑ์การประเมิน

5.2 พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง ห้องน�้า ที่จอดรถสะดวก

     สบายส�าหรับผู้สูงอายุ

3.54 0.91 มาก

5.3 ร้านมีกฎระเบียบด้านสิ่งเเวดล้อมที่ดี 3.52 0.92 มาก

5.4 มีที่พักเพื่อนั่งรอคิวให้กับผู้สูงอายุที่เพียงพอ 3.51 1.09 มาก

6. ด้านส่งเสริมการตลาด 3.08 0.86 ปานกลาง

6.1 มีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น หรือข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ 

    เกี่ยวกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเอาใจผู้ที่รักษาสุขภาพของ 

    ผู้สูงอายุ 

3.51 1.06 มาก

6.2 ส่วนลดในการซื้อสินค้า มีของแจกของแถม 3.02 1.01 ปานกลาง

6.3 มีบัตรก�านัดหรือบัตรแลกซื้อแทนเงินสด 2.72 1.06 ปานกลาง

7. ด้านการให้บริการของพนักงาน 3.97 0.77 มาก

7.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี   

     ยิ้มแย้มแจ่มใส

4.13 0.82 มาก

7.2 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ และมีความ

     กระตือรือร้นในการให้บริการ

4.00 0.90 มาก

7.3 พนักงานให้ค�าแนะน�าเมนูอาหาร แก้ปัญหาและช่วยเหลือ  

     ลูกค้าที่มาใช้บริการได้

3.79 0.99 มาก

8. ด้านวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 3.92 0.70 มาก

8.1 ร้านมีเอกลักษณ์ในด้านรสชาติอาหารท้องถิ่น 4.11 0.82 มาก

8.2 เป็นร้านอาหารที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน 3.81 0.97 มาก

8.3 น�าวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลมาใช้ประกอบอาหารเพื่อวาง  

     จ�าหน่าย

3.85 1.03 มาก

ภาพรวม 3.71 0.54 มาก
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยองค์ประกอบการบริการร้านอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ

ให้ความส�าคัญด้านการให้บริการของพนักงานสูงที่สุด โดยเฉพาะเรื่องพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุอยู่ในวัยพึ่งพา และ

โดยวัฒนธรรมไทยผู้ที่มีอาวุโส ควรได้รับการให้เกียรติ ยกย่อง และดูแลเอาใจใส่มากกว่าผู้อ่อนอาวุโส 

สอดคล้องกับแนวคิดของ อมรรักษ์ สวนชูผล (2561) และเมื่อพิจารณาด้านที่ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญรองลง

มา คือ ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ร้านมีเอกลักษณ์ในด้านรสชาติอาหารท้องถิ่น และน�าวัตถุดิบ

ท้องถิ่นตามฤดูกาลมาใช้ประกอบอาหารเพื่อวางจ�าหน่าย แสดงให้เห็นว่าอาหารพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุ

ค�านึงถึงในการบริโภคในร้านอาหาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สามารถ    ใจเตี้ย (2558) ที่ได้ศึกษาพบ

ว่า ผู้บริโภคสูงอายุนิยมบริโภคอาหารพื้นบ้าน เนื่องจากวัตถุดิบจะมีคุณภาพสดใหม่ หาได้ง่ายในท้องถิ่นจึง

มีราคาถูก และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป สอดคล้องกับระดับความ

ส�าคัญของด้านผลิตภัณฑ์ ที่อาหารที่มีรสชาติพอดีส�าหรับผู้สูงอายุ ไม่เค็ม ไม่หวาน และไม่เผ็ดจนเกินไป 

และอาหารที่ปรุงสุกใหม่ทุกวัน เนื่องจากคุณภาพเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินกลยุทธ์ธุรกิจบริการ

ผู้สูงอายุ อมรรักษ์ สวนชูผล (2561) และเมื่อพิจารณาระดับความส�าคัญด้านราคา ซึ่งพบว่า มีระดับความ

ส�าคัญต�่ากว่าด้านอื่น ๆ เล็กน้อย อันอาจเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพและมีรายได้เพียง

พอที่จะซื้อสินค้าหรือบริการได้ ประกอบกับรายจ่ายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลดลงด้วย นอกจากนั้นแล้ว 

กระบวนการให้บริการของร้านอาหารซึ่งมีความส�าคัญในล�าดับที่ห้า อาจเกิดจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ไม่มี

ความเร่งรีบเท่าใดนัก สามารถใช้เวลาอยู่ในร้านอาหารได้นานกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนทางด้านลักษณะทาง

กายภาพเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาจจะยังมีสุขภาพดี จึงยังไม่ต้องการลักษณะกายภาพของร้านอาหาร

ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุมากนัก แต่ยังคงเน้นการตกแต่งที่สวยงาม เหมาะเป็นที่

นัดพบกันของผู้สูงอายุด้วยกัน และในส่วนของด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย เนื่องจากผู้สูงอายุยังคงนิยมไป

รับประทานที่ร้านจึงมีความต้องการการแสดงป้ายร้านค้าให้ชัดเจน และยังไม่ค�านึงถึงปัจจัยด้านการส่ง

เสริมการตลาดมากเท่ากับปัจจัยอื่น ๆ เนื่องจากการบริโภคอาหารมุ่งเน้นทางด้านสุขภาพมากกว่าการได้

รับสิ่งจูงใจทางการตลาด

บทสรุปข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริการของร้านอาหารส�าหรับผู้สูงอายุนั้น ประกอบด้วย 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมอาหาร หรือเรียกว่า 7Ps+C ดังนั้น ผู้ประกอบ

การร้านอาหาร จึงควรพิจารณาจัดองค์ประกอบทางการตลาดให้ครบทั้ง 8 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเป็นอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 

เป็นธรรมชาติ ไม่ใส่สารปรุงแต่งใด ๆ 

2. ด้านราคา เนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้ลดลงภายหลังการเกษียณการท�างาน ดังนั้น ควรตั้งราคาที่

เหมาะสม และจัดปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับราคา เนื่องจากผู้สูงอายุไม่บริโภคในปริมาณที่มากเหมือน

กันวัยอื่น ๆ

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ควรมีบริการส่งถึงบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุได้สั่งอาหาร เนื่องจากไม่



384

สะดวกในการเดินทาง แต่หากเป็นการบริการที่ร้าน ควรติดตั้งป้ายหน้าร้านให้ชัดเจนเนื่องจากผู้บริโภค

กลุ่มนี้มีสายตาที่ไม่ดีนัก

4. ด้านกระบวนการและการให้บริการ การให้บริการไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน ไม่ควรต้องให้ผู้สูงอายุ

ต้องช่วยเหลือตัวเอง เนื่องจากสภาพร่างกายอาจไม่เอื้ออ�านวยมากนัก

5. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรจัดที่นั่งให้เพียงพอ โดยเฉพาะหากมีการรอคิว ควรจัดที่นั่งส�ารอง

ให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

6. ด้านส่งเสริมการตลาด ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะไม่ให้ความส�าคัญในด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ แต่ผู้ให้

บริการ ควรจัดประชาสัมพันธ์เมนูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสนใจในการใช้บริการของผู้สูงอายุ

7. ด้านการให้บริการของพนักงาน ผู้ให้บริการควรอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการให้บริการแก่

ลูกค้าผู้สูงอายุ เนื่องจากมีพฤติกรรที่แตกต่างจากลูกค้ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะเรื่องการให้เกียรติแก่ผู้อาวุโส 

ความสะอาดของการแต่งกาย เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

8. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้ประกอบการควรเน้นการประยุกต์อาหารพื้นบ้านภาคใต้ มาจัดท�าเป็น

เมนูสุขภาพ และปรับส่วนผสมและวัตถุดิบที่เหมาะกับการบริโภคของผู้สูงอายุ
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บทคัดย่อ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์จุดอ่อนของธุรกิจแปรรูปผลไม้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมและเสนอให้สร้างแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างและการเพิ่มมูลค่า ดังนั้นจึงควรพัฒนารูป

แบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปท่ีเหมาะสมกับบริบทและทรัพยากรที่วิสาหกิจชุมชนมีเพื่อพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถทางการแข่งขัน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 

ผลการวิจัยพบว่า  (1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 20 

คน พบว่า กระบวนการสร้างแบรนด์ไม่เป็นไปตามแนวคิดการสร้างแบรนด์ ปัญหาการสร้างแบรนด์ของ

วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ขาดความรู้ ขาดงบประมาณ และลักษณะของวิสาหกิจชุมชน

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา (2) รูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ (2.1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย ความรู้ ผู้รู้ และงบประมาณ (2.2) ปัจจัย

ภายใน ได้แก่ ทุนชุมชน การบริหารจัดการ การผลิต ส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารภายใน

องค์กร (2.3) กระบวนการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนมี 7 ขั้นตอน และ (2.4) ผลลัพธ์ รูป

แบบผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติและการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (3) ผลการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลอง พบว่า ผู้บริโภครับรู้แบรนด์ของกลุ่มทดลอง

ผ่านการจัดแสดงสินค้าและสิ่งบ่งชี้แบรนด์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตามรูปแบบ

ดังกล่าวนี้ต้องอาศัยปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และใช้ระยะเวลานานในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 

คำาสำาคัญ : ผลไม้แปรรูป, การสร้างแบรนด์, วิสาหกิจชุมชน
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Abstract

Kasikorn Research Center analyzed the weaknesses of the fruit processing business 

of small and medium enterprises and recommend to branding to make a difference and 

add value. Therefore, it should develop a model of branding fruit processing of commu-

nity enterprises that is appropriate to the context and resources that community enter-

prises must develop community enterprises to have competitive capability. The study was 

conducted by using the Research and Development Method. The purposes of this re-

search were to study the basic information and to develop a model of branding fruit pro-

cessing of community enterprises.

The findings showed that (1) the study of basic information with depth interview 

from 20 key informants. The branding of the community of processed fruit is not according 

to the concept of branding. Problems of brand building of community enterprises, lack of 

personnel with knowledge of branding, lack of knowledge of branding, lack of budget for 

brand building and the nature of community enterprise that impede the development. (2) 

The model of branding fruit processing of community enterprises consists of the four ele-

ments such as : (2.1) the external factors consist of network group, knowledge, knower and 

budget, (2.2) the internal factors include community capital, management, production, 

marketing mix, and internal communications, (2.3) the process of brand fruit processing of 

enterprise community 7 steps (2.4) the result, which approved by the experts, was suitable 

in practice and real practical at the highest level. (3) The results of testing the model with 

one experimental group found that brand awareness of consumers through the exhibition 

and indication of the brand was an average high level. However, this kind of development 

requires internal factors, external factors, and takes a long time to build the brand to be 

known.

Keywords : Fruits processing, Branding, Community enterprises

 

บทนำา

แผนแม่บทส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยก�าหนด

เป้าหมายระยะยาวประการหนึ่ง คือ การสร้างแบรนด์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการเพื่อ

ยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้สูงขึ้น (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม, 2558, น. 23 - 25) อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่สากล 

การสร้างแบรนด์ส�าคัญต่อธุรกิจยุคผู้บริโภคเป็นใหญ่อย่างมาก ดังที่ Mootee  (2013, p. 8) 

อธิบายว่า “เป็นการสร้างคุณค่าในสายตาผู้บริโภค” เช่นเดียวกับที่ วิกรานต์ มงคลจันทร์ (2556) เสนอว่า 

“การสร้างแบรนด์ (Branding) เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบเชิง

การแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร” ดังนั้นการสร้างแบรนด์จึงมีความส�าคัญต่อผู้ผลิตทุกระดับ
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วิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยมีจ�านวน 10,338 แห่ง ส่วนใหญ่

เป็นการผลิตผลไม้แปรรูป (ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) โดยใช้

กระบวนการแปรรูปแบบพื้นบ้านท�าให้สินค้าไม่มีความแตกต่าง แข่งขันกันเอง สอดคล้องกับผลวิเคราะห์

ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทย, 2557) เกี่ยวกับจุดอ่อนของธุรกิจแปรรูปผลไม้ของผู้ประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ประการหนึ่งว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังผลิตแบบครัวเรือน 

ขาดเงินทุน สินค้าไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค จ�าหน่ายเฉพาะในท้องถิ่น ขาดการออกแบบพัฒนารูปแบบสินค้า

และบรรจุภัณฑ์ท�าให้สินค้าขาดความแตกต่าง  ดังนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงเสนอให้สร้างแบรนด์เพื่อสร้าง

ความแตกต่าง ท�าให้ผู้บริโภครับรู้ จดจ�าสินค้าได้และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า ใช้วิธีสื่อสารทางการ

ตลาดให้ผู้บริโภครับรู้ถึงจุดเด่นของสินค้า จากผลวิเคราะห์ชี้ว่าการสร้างแบรนด์ผลไม้  แปรรูปของวิสาหกิจ

ชุมชนจะเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับตลาด

มวลชนและตลาดอาเซียนในอนาคต 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้น พบว่า การ

สร้างแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนไม่เป็นไปตามกระบวนการสร้างแบรนด์ ขาดการวางแผนและไม่ปฏิบัติตาม

การสร้างแบรนด์เพราะไม่ตระหนักถึงความส�าคัญ และวิสาหกิจชุมชนมีทรัพยากรจ�ากัด ดังนั้นจึงควรหา

แนวทางการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและทรัพยากรที่วิสาหกิจ

ชุมชนมีโดยการพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะผล

ไม้แปรรูปที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ทุเรียน ล�าไย มะม่วง และสัปปะรด ในพื้นที่ภาคตะวันออกของ

ประเทศเนื่องจากมีการปลูกผลไม้เศรษฐกิจเหล่านี้ในพื้นที่รวมกันอยู่เป็นจ�านวนมาก การศึกษาดังกล่าวจะ

เป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน อันเป็นการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลการศึกษาท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหา แนวทาง และรูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของ

วิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบทของวิสาหกิจชุมชนที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหรือ

นโยบายในการพัฒนาศักยภาพการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับความ

สามารถในการแข่งขันสู่ตลาดท่ีสูงข้ึนตามทิศทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคในอนาคต
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ทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนนิยามค�าว่า การสร้างแบรนด์ (Branding) ของ Aaker (2015, p. 5) Kotler and 

Keller (2015, p. 304) Mootee (2013, p. 8) East, Wright and Vanhuele (2013, p. 48) 

ราชบัณฑิตยสถาน (2557, น. 46) กุณฑลี รื่นรมย์ (2556, น. 14) นฤมล กิมภากรณ์ (2555, น. 5-6) และ

อรรถการ สัตยพาณิชย์ (2557, น. 61) เสนอไว้สรุปได้ว่า การสร้างแบรนด์ คือ การท�าให้แบรนด์อยู่ในจิตใจ

ของผู้บริโภคด้วยการท�าให้เป็นที่รู้จัก ชื่นชอบและไว้วางใจของผู้บริโภค เป็นการสร้างคุณค่าแบรนด์ในใจผู้

บริโภค การสร้างแบรนด์ที่ศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างแบรนด์สินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตในการช่วยปกป้อง

สิทธิทางกฎหมาย ช่วยจูงใจผู้บริโภค ช่วยปกป้องลูกค้าจากคู่แข่งขัน เป็นต้น

Keller (2008, pp. 20 - 25) ได้เสนอกระบวนการสร้างแบรนด์ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การก�าหนด

ตลาดเป้าหมาย (Target market identification) (2) การออกแบบแบรนด์ (Branding design) (3) การ

สื่อสารแบรนด์ (Brand communication) (4) การวัดและประเมินผลของแบรนด์ (Band measure and 

evaluation) และ (5) การสร้างให้แบรนด์เจริญเติบโต (Brand growth)

การท�าให้แบรนด์อยู่ในใจผู้บริโภคได้นั้นต้องอาศัยการสร้างคุณค่าแบรนด์ ดังที่ กิตติ สิริพัลลภ 

(มปป.) กล่าวถึง คุณค่าแบรนด์ (Brand equity) หมายถึง แบรนด์ของสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า 

เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและชื่นชอบแบรนด์นั้น การสร้างคุณค่าแบรนด์

สามารถท�าได้ดังนี้ (1) การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) (2) ต�าแหน่งของแบรนด์ (Brand 

position) (3) การรู้จักแบรนด์ (Brand awareness) (4) ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) และ (5) 

ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร รางวัล มาตรฐาน 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างแบรนด์ดังกล่าวสร้างขึ้นส�าหรับองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีก�าลัง

และทรัพยากรที่พร้อมจะต่อสู้แข่งขันในตลาดมวลชน แตกต่างจากวิสาหกิจชุมชนที่มีข้อจ�ากัดหลายด้านใน

การด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงควรหาแนวทางการสร้างแบรนด์ที่เหมาะสมกับบริบทของวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ 

ศิริกุล เลากัยกุล (2550, น. 42-43, 133 -135) ได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นการสร้าง

แบรนด์อย่างพอเพียง โดยการสร้างแบรนด์อย่างรู้จักประมาณตน (Sufficiency) มีเหตุมีผล (Reason-

ableness) และมีภูมิคุ้มกัน (Self-immune) ดังนั้นจึงเห็นควรน�าแนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการสร้างรูปแบบครั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับ                 วิสากิจชุมชนที่มีบริบทและเป้าหมาย

แตกต่างจากผู้ผลิตภาคเอกชน 

วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรชุมชนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยแบ่งระดับการพัฒนาเป็น 2 

ระดับ ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนระดับพื้นฐาน เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการผลิตเพื่อลดรายจ่าย และ (2) 

วิสาหกิจชุมชนระดับก้าวหน้า เป็นขั้นต่อเนื่องจากระดับพื้นฐาน เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายนอกชุมชน มี

ความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดมวลชน ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการผลิต สามารถแข่งขัน

ได้ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการ

ผลิตผลไม้แปรรูป เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีผลผลิตจ�านวนมากในแต่ละปีวางจ�าหน่าย

ทั้งในประเทศและส่งออกในรูปแบบผลสดและแปรรูป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนทั้งที่ใช้

แบรนด์ของตนเองและที่รับจ้างผลิต

จากการค้นคว้างานวิจัยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ใน
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ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแบรนด์องค์กรเอกชนและแบรนด์สินค้าของผู้ผลิตในตลาดมวลชน ยัง

ไม่ปรากฏงานวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชน ส่วนงานวิจัยต่างประเทศที่ใกล้เคียงสรุปสาระส�าคัญ

ได้ดังนี้ การสร้างแบรนด์ของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแตกต่างจากการสร้างแบรนด์ของผู้ผลิตขนาด

ใหญ่ ไม่ค่อยมีการวางแผนแบรนด์ มีทรัพยากรจ�ากัด (Centeno, Hart & Dinnie, 2013, pp. 445 – 457) 

หลายแห่งไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ โดยเชื่อว่าการผสมผสาน               กลยุทธ์การสร้าง

แบรนด์ไม่มีนัยส�าคัญต่อความส�าเร็จ (Gundala & Khawaja, 2014, pp. 27 - 38) ต�าแหน่งของแบรนด์ที่

ถ่ายทอดผ่านการออกแบบแบรนด์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และมีผลต่อความภักดี

ของผู้บริโภคต่อแบรนด์ในเชิงบวก (Sahin, Zehir & Kitapçı, 2011, pp. 1288–1301) การรับรู้แบรนด์มี

ความสัมพันธ์ต่อการรักษาและการเพิ่มการซื้อของลูกค้า (Mughari, 2011, pp. 115 - 129) ลักษณะที่น่า

เชื่อถือของแบรนด์และการส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจแบรนด์จะช่วยผลักดันให้ SMEs เติบโตทางธุรกิจ 

(Eggers  et al., 2013, pp. 340 – 348) ส่วนบรรจุภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์

อาหารและความชื่นชอบแบรนด์ (Edward, S.T. Wang, 2013, pp. 805 – 816) การสร้างเอกลักษณ์ของ

แบรนด์ผ่านเว็บไซต์ช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งของแบรนด์ (Vlahvei, Notta & Grigoriou, 2013, pp. 

771 – 778) 

จากภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด สรุปได้ว่า การศึกษาการสร้างแบรนด์ส่วนใหญ่

ศึกษาเป็นประเด็นย่อยเกี่ยวกับองค์ประกอบแบรนด์ มีการศึกษาภาพรวมของกระบวนการสร้างแบรนด์ 5 

ขั้นตอนของ Keller (2008: 20 - 25) แต่ไม่มีการพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์เพื่อต่อยอดแนวคิดการ

สร้างแบรนด์ของ Keller หรือพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ดังกล่าวขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของ

วิสาหกิจชุมชน

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย 1 (Research: R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูป

แบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีการเลือกตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (Criterion sampling) 

จนข้อมูลอิ่มตัวจึงได้จ�านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 20  คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่

ผลิตผลไม้แปรรูปในพื้นที่ภาคตะวันออก จ�านวน 10 คน ผู้แทนส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร หรือผู้แทนส�านักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จ�านวน 4 

คน ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านการสร้างแบรนด์หรือการตลาด จ�านวน 4 คน ผู้แทนผู้จ�าหน่าย จ�านวน 

2 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) และสรุปแนวทางเพื่อจัดท�าร่างรูปแบบ

2. ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา 1 (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการส

ร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การน�าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูป

แบบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มาวิเคราะห์และร่างเป็นรูปแบบขึ้น (2) การสร้างแบบสอบถามเพื่อรับรองรูป

แบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบอัตราส่วนความ



390

ตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (CVR) มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 จึงปรับรูปแบบและแบบสอบถามตามผู้

เชี่ยวชาญจนได้ค่า CVR 1.00 (3) น�าร่างรูปแบบและแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน รับรอง

ได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.40 – 5.00 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ((  = 4.68, S.D. = 0.44) แสดงว่ามีความ

เหมาะสมในทางปฏิบัติและการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (4) ปรับปรุงรูปแบบ

3. ขั้นตอนที่ 3  การวิจัย 2 (Research: R
2
) เป็นการทดลองใช้รูปแบบโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยเลือกพื้นที่ทดลองในพื้นที่ภาคตะวันออกเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแปรรูป

ผลไม้เศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ล�าไย มะม่วง สัปปะรด รวมกันอยู่ในพื้นที่ โดยเลือกกลุ่มทดลอง

แบบเจาะจง จ�านวน 1 กลุ่ม ตามคุณสมบัติ คือ เป็นวิสาหกิจชุมชนระดับก้าวหน้ามีความเข้มแข็ง เป็นผู้

ผลิตผลไม้แปรรูปที่หลากหลาย มีศักยภาพที่จะพัฒนาและให้ความร่วมมือในการวิจัย จึงได้กลุ่มทดลอง คือ 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 

ขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบฯ ประกอบด้วย (1) การเตรียมตัวก่อนการทดลอง และการเตรียม

เก็บข้อมูล (2) สร้างสัมพันธ์และส�ารวจศึกษาพื้นที่ทดลอง (3) ทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลอง โดย (1.1) 

การส�ารวจพฤติกรรมการซื้อทุเรียนแปรรูปของผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้

เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.832 ได้แบบสอบถามกลับมาจ�านวน 

31 ชุด (1.2) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มทดลอง 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ให้

ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การค้นหาภูมิปัญญาหรือทรัพยากร

ท้องถิ่น และครั้งที่ 3 การปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ 

การทดสอบตลาด และการสื่อสารแบรนด์ 

4. ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา 2 (Development: D
2
) เป็นประเมินและปรับปรุงรูปแบบฯ โดยการ

ส�ารวจการรับรู้แบรนด์ที่สร้างขึ้นของผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวขาญ 3 คน 

มีค่า IOC 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.952 ได้แบบสอบถามกลับมาจ�านวน 47 ชุด และมีการถอด

บทเรียนหลังการใช้รูปแบบ จากนั้นปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบและเผยแพร่

สรุปผลการวิจัย

1.ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจ

ชุมชน พบว่า ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส�าคัญของแบรนด์ เข้าใจถึงการรักษาคุณภาพสินค้าเพื่

อรักษาชื่อเสียงของแบรนด์เพราะมีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ การสร้างแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนไม่มี

กระบวนการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบเนื่องจากผู้ประกอบการขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง

แบรนด์ สินค้าผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก ขาดเอกลักษณ์ 

ปัญหาในการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน แบ่งออกเป็น 4  ด้าน ได้แก่ (1) 

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ (2) ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ

สร้างแบรนด์ โดยเข้าใจว่า แบรนด์เป็นเพียงชื่อตราสินค้า (Brand Name) หรือตราสัญลักษณ์ (Logo) 

เท่านั้น (3) ขาดแคลนงบประมาณในการสร้างแบรนด์และ (4) ลักษณะของวิสาหกิจชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ 

(4.1) วิสาหกิจชุมชนแบบร่วมแรงที่เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกและมีการท�างานร่วมกันของสมาชิกโดย

แท้จริงและ (4.2) วิสาหกิจชุมชนแบบร่วมหุ้นที่เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในลักษณะลงหุ้นแต่ไม่ได้มีการ

ท�างานร่วมกันของสมาชิก ทั้งสองลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างแบรนด์ที่ต่างกัน อีกทั้งการประกอบ
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การวิสาหกิจชุมชนเป็นเพียงรายได้เสริมผู้ประกอบการจึงขาดความกระตือรือร้น

2. ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ได้รูปแบบการสร้าง

แบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

กระบวนการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน และผลลัพธ์ รูปแบบดังกล่าวได้รับการรับรอง

จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.68 แสดงว่ามีความเหมาะสมใน

ทางปฏิบัติและการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

รูปที่ 1 รูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลองตามวิธีด�าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น ผล

การส�ารวจการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับรับรู้มาก  ((  = 4.04, S.D. = 0.80) 

และผลการถอดบทเรียนหลังการใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลองพบว่า กลุ่มทดลองตระหนักถึงความส�าคัญของ

การสร้างแบรนด์ ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่แตก

ต่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่เดิม โดยค�านึงถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและบรรจุ

ภัณฑ์ของสินค้าเดิมที่มีอยู่ และเหมาะสมต่อการแข่งขันในตลาดระดับมวลชนและต่างประเทศ ดังนั้นการ

สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนา

แบรนด์ของตนเองเพื่อสร้างความแตกต่าง ท�าให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ�าสินค้าได้ง่ายขึ้นและเป็นการเพิ่ม

มูลค่าให้กับสินค้าในสายตาของผู้บริโภค 
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อภิปรายผล

การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ ซึ่งมีประเด็นอภิปรายที่ส�าคัญดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 

ได้แก่ (1) กลุ่มเครือข่าย เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาที่ควรให้การส่งเสริม

สนับสนุนการสร้างแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชน (2) การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ (3) การสนับสนุน

ให้ผู้รู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์มาให้ความรู้หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างพอ

เพียงของ ศิริกุล เลากัยกุล (2550, น. 42-43, 133 -135) คือ การมีความรู้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน (4) 

สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการสร้างแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชน

ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามที่ รัชนี รูปหล่อ และคณะ (มปป., น. 171) เสนอว่า ภาครัฐ

ควรให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในลักษณะของการให้

ความช่วยเหลือด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการตลาด

2. องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย (1) ทุนชุมชน ได้แก่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชน เป็นต้น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้

แปรรูปรู้จักค้นหาทุนของชุมชนแล้วน�ามาบริหารจัดการหรือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์ ซึ่งตรง

กับ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2554, น. 187) ที่กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประการหนึ่ง

ว่า การผลิตของวิสาหกิจชุมชนควรอาศัยภูมิปัญญาบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น (2) การบริหารจัดการ 

วิสาหกิจชุมชนมีการวางแผน การจัดองค์กร การน�าและการควบคุมปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ  ได้แก่ คน เงิน วัสดุ

และการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์ โดยผู้น�าหรือประธานกลุ่มต้องมีความเป็นผู้น�า มุ่ง

มั่นและทุ่มเท มีความซื่อสัตย์ รู้จักการบริหารจัดการคนหรือสมาชิก มีการแบ่งหน้าที่ในการด�าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีความร่วมแรงร่วมใจกัน มีเป้าหมาย มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างสมาชิก และ

สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ ซึ่งสอดคล้อง

กับ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2554, น. 187) ที่พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่

ส�าคัญคือ สมาชิกต้องมีความเข้าใจในหลักการของวิสาหกิจชุมชน สมาชิกมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิต 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ ประธานหรือกรรมการมีความตั้งใจทุ่มเท มีความซื่อสัตย์และมีลักษณะของ

ความเป็นผู้น�า ระบบการบริหารงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกระจายภาระงาน มีการแบ่งปันผล

ประโยชน์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ศิริกุล เลากัยกุล (2550, น. 42-43, 133 -135) ที่เสนอถึง การรู้จัก

ตน การมีคุณธรรม (3) การผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่ควรมีความพร้อมในการผลิตผลไม้แปรรูป ทั้งโรงเรือน 

เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน และค�านึงถึง (4) ส่วนประสมทางการ

ตลาด อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ     สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2554, น. 

187) ที่ระบุว่า วิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปต้องมีความพร้อมของโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป 

สุขลักษณะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังต้องมี (5) การสื่อสารภายในวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจอันก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ
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วิสาหกิจชุมชน ซึ่งการสื่อสารภายในนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2554, น. 

187) ที่เสนอแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นฐานต้องมีการสื่อสารภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

3. องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 7 

ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT และ STP เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในงานวิจัยของศศิพร ต่ายค�า (2558, น. 597) ท�าให้ผู้ประกอบ

การเห็นศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT ตามส่วนประสมการตลาดของกลุ่มทดลอง

สอดคล้องกับผลการส�ารวจพฤติกรรมการซื้อทุเรียนแปรรูปของผู้บริโภคที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ

มากที่สุดกับรสชาติของทุเรียนแปรรูป ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Méndez, Oubiña and Rubio (2011, 

pp. 1229–1251) ที่ท�าการทดสอบรสชาติอาหารระหว่างแบรนด์ผู้ผลิตกับแบรนด์ร้านค้ากับผู้บริโภคโดย

ไม่ให้แจ้งว่าเป็นแบรนด์ใด ผลปรากฏว่าผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าเพราะรสชาติดี และเปลี่ยนมาชอบแบรนด์ที่มี

รสชาติดี

ขั้นตอนที่ 2 การก�าหนดต�าแหน่งหรือจุดยืนของแบรนด์ ขั้นตอนการวิเคราะห์คู่แข่งขัน ทั้งคู่แข่ง

หลักและรองเพื่อก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาดของสินค้า การวิเคราะห์และก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะ

สมและสอดคล้องกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามกระบวนการสร้าง      แบรนด์ของ Keller 

(2008, pp. 20-25) ที่มีก�าหนดตลาดเป้าหมายเพื่อศึกษาความต้องการและความคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มี

ต่อแบรนด์ ช่วยให้สามารถสร้างคุณค่าแบรนด์และต�าแหน่งครองใจของแบรนด์ได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้า

หมาย และช่วยให้เข้าใจถึงกรอบการแข่งขัน ซึ่งการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ปฐมาพร เนตินันทน์ (2011, น. 44) ว่าการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นการท�าให้กลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มี

ความแตกต่างกันมากให้มีขนาดของกลุ่มเล็กลงเพ่ือท�าความเข้าใจลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจะได้สามารถ

บริหารจัดการการสื่อสารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ช่วยท�าให้สร้างคุณค่าแบรนด์และต�าแหน่งครองใจ

แบรนด์ได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการค้นหาภูมิปัญญาหรือทรัพยากรท้องถิ่นหรือ                  

ภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ สัจจา บรรจง

ศิริ และคณะ (2554, น. 189) ที่เสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภทแปรรูปอาหารว่าควร

ค้นหาและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ น�ามา

แปรรูปอาหารด้วยภูมิปัญญา  ซึ่งกระบวนการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปที่พัฒนาขึ้นนี้มีขั้นตอนการสร้าง

มูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นการน�าภูมิปัญญาหรือเอกลักษณ์หรือทรัพยากรท้องถิ่นมาคิด

สร้างสรรค์ให้แบรนด์เกิดมูลค่าเพิ่มอันเป็นการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ โดยการถ่ายทอดแนวคิดแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้               

ผ่านตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ค�าโปรย สี กราฟิก รูปร่าง เสียง กลิ่น รสชาติ ฯลฯ ตรงกับแนวคิดของ 

Keller (2008, pp. 20-25) ที่เสนอกระบวนการสร้างแบรนด์ว่ามีขั้นการออกแบบแบรนด์เป็นการก�าหนด

วิสัยทัศน์ในการสร้างแบรนด์ให้ชัดเจน ก�าหนดคุณค่าของแบรนด์ที่ต้องการถ่ายทอด รวมถึงการออกแบบ

สร้างอัตลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับคุณค่าและต�าแหน่งครองใจของแบรนด์ และจากการส�ารวจการรับรู้
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แบรนด์ที่พบว่า ผู้บริโภครับรู้สิ่งบ่งชี้แบรนด์ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ ตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และการจัดแสดง

สินค้าอยู่ในระดับมาก และบรรจุภัณฑ์ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์อยู่ในระดับการรับรู้มากอีก

ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ Sahin, Zehir and Kitapçı (2011, pp. 1288–1301) ค้นพบว่า การออกแบบ

แบรนด์ เอกลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ การสื่อสารและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้าที่สร้างประสบการณ์ซึ่งมีความ

สัมพันธ์กับความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และมีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์ในเชิงบวก และเป็น

ไปในทิศทางเดียวกับ Edward and Wang (2013, pp. 805 – 816) ที่พบว่า บริษัทอาหารควรให้ความ

ส�าคัญกับปัจจัยการออกแบบสิ่งที่มองเห็นบนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ สี รูปแบบตัวอักษร แบรนด์ กราฟิก และรูป

แบบของขนาดที่ลูกค้ารับรู้ในเชิงบวก นอกจากนี้พบว่าบรรจุภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อการรับรู้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์อาหารและความชื่นชอบแบรนด์

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบตลาด โดยทดลองน�าส่วนประสมทางการตลาดของแบรนด์จ�านวนน้อยมา

น�าเสนอหรือวางจ�าหน่ายในตลาดเป็นการประเมินผลการยอมรับแบรนด์ของผู้บริโภคเพื่อลดความเสี่ยงใน

การลงทุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิพร ต่ายค�า (2558, น. 597) ที่มีการทดสอบสินค้าตัวอย่างกับ

ผู้บริโภคเพื่อวัดผลตอบรับก่อนจ�าหน่ายจริง  

ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารแบรนด์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง 

ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการสร้างแบรนด์ของ Keller (2008, pp. 20-25) ที่เสนอ

ขั้นตอนการสื่อสารแบรนด์ที่ช่วยถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างให้เกิดภาพลักษณ์

ที่สอดคล้องกับต�าแหน่งครองใจของแบรนด์ที่วางแผนไว้ในใจผู้บริโภค และจากการส�ารวจการรับรู้แบรนด์

ของผู้บริโภคในการทดลองรูปแบบนี้ พบว่า การจัดแสดงสินค้าท�าให้ผู้บริโภคจดจ�าแบรนด์และระลึกถึง

แบรนด์ รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์อยู่ในระดับการรับรู้มาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

การศึกษาของ Lee and Arcodia (2011, p. 355) ที่พบว่า การสร้าง              แบรนด์แหล่งท่องเที่ยว

โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการสื่อสารแบรนด์รูปแบบหนึ่งนั้น ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ของการสร้างแบรนด์และปรับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

ขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินผลแบรนด์ เป็นการประเมินการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคกลุ่มเป้า

หมาย ซึ่งตรงกับที่ Keller (2008, pp. 20-25) เสนอขั้นตอนการวัดและประเมินผลของแบรนด์เพื่อเข้าใจ

ถึงความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของแบรนด์ที่สร้าง ซึ่งได้ข้อมูลส�าคัญเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการสร้าง

แบรนด์ จากการส�ารวจการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภค พบว่า สิ่งบ่งชี้แบรนด์และการจัดแสดงสินค้าช่วยให้ผู้

บริโภคเกิดการรับรู้แบรนด์ในระดับมาก ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Huang and Sarigöllü (2012, pp. 92–

99) ที่พบว่า “ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ช่วยสนับสนุนการรับรู้แบรนด์ การจ�าหน่าย ราคา 

โปรโมชั่นมีความส�าคัญต่อการรับรู้แบรนด์ของสินค้าอุปโภคบริโภค”

4. องค์ประกอบที่ 4 ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจ

ชุมชนที่พัฒนาขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้แปรรูปได้เรียนรู้การสร้างแบรนด์ผ่าน

การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมโดยเน้นการสร้างแบรนด์ที่รู้จักประมาณตน ความสมเหตุสมผล การน�าทุนที่

ตนเองมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียงของ ศิริกุล 

เลากัยกุล (2550, น. 42-43) และท�าให้กลุ่มทดลองสามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับบนและส่ง

ออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศท�าให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้นอันเป็นไป
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ตามเจตนารมณ์ของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิผล ท�าให้เกิดการ

สร้างแบรนด์ตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ 

 

บทสรุป

ในประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลไม้จ�านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่

ยังขาดการสร้างแบรนด์ที่ถูกต้องตามหลักการจึงท�าให้แบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นไม่เป็นที่รู้จัก ดัง

นั้นรูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ให้สามารถสร้างแบรนด์ได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้ (1) ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการสร้างแบรนด์ 

ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่าย ความรู้ ผู้รู้ งบประมาณ (2) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ทุนชุมชน การบริหาร

จัดการ การผลิต ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารภายในองค์กร                (3) กระบวนการสร้าง

แบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม ประกอบ

ด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ (3.1) การวิเคราะห์ SWOT และ STP (3.2) การก�าหนดจุดยืนของแบรนด์  (3.3) การ

สร้างมูลค่าเพิ่ม (3.4) การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ (3.5) การทดสอบตลาด               (3.6) การสื่อสาร

แบรนด์และ (3.7) การประเมินผลแบรนด์ อย่างไรก็ตาม การสร้างแบรนด์ตามรูปแบบดังกล่าวต้องอาศัย

ปัจจัยหลายส่วนที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการด�าเนินการตามรูปแบบ นอกจากนี้การสร้างแบรนด์ยังใช้ระยะ

เวลานาน และต้องสร้างแบรนด์อย่างมีทิศทางผสานกับการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ท�าให้

แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนเกิดการเพิ่มยอดจ�าหน่ายสินค้าและการขยายตลาดในอนาคต
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาและการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาการด�าเนินการธุรกิจร้านอาหารหน้า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ

ไม่มีโครงสร้าง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แบบประเมินการสังเกตการณ์จากการเข้าไปใช้

บริการ การบันทึกเสียง การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแปล

ความหมายและตีความข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้

ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจร้านอาหารทั่วไปบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ�าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่มีการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารเป็นระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีขึ้นไป โดยเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารจ�านวน 27 ร้านอาหาร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการ

จัดการรูปแบบและแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการศึกษาถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเปิดธุรกิจ 

มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจให้ชัดเจนมีความสอดคล้องกับท�าเลที่ตั้ง ความหลากหลายทางศาสนา 

การออกแบบรายการอาหารให้มีความหลากหลายเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและค่านิยมของผู้บริโภคสมัยใหม่ 

การเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้หลายช่องทาง เน้นการสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างและความโดดแด่นให้

เป็นที่น่าจดจ�าของลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการมีการใช้ทัศนคติการไม่คาดหวังสูงในผลก�าไร มุ่งเน้นการให้

บริการที่ดีและเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้จากการศึกษาถึงปัจจัย

ภายนอกในเรื่องของเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหาร

ประสบความส�าเร็จ สามารถด�าเนินธุรกิจร้านอาหารได้นาน

1
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การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาการด�าเนินการ

ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ท�าให้เข้าใจใน

เรื่องของสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของสังคม ความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นหากมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในการลงทุนประกอบธุรกิจร้าน

อาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�าเป็นต้องศึกษาในด้านเศรษฐกิจและสังคมความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้

บริโภคที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารภายในอนาคต

คำาสำาคัญ : แนวทางการพัฒนา ธุรกิจร้านอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Abstract

This research aimed to study guidelines for the development and operation of the 

restaurant business in area of Walailak University. The purpose is to give sugguestion on 

strategies and development of restaurant business operations in area of Walailak Univer-

sity. By using qualitative data analysis data collection by unstructured interview participa-

tory, observation using the observation assessment form from using the service with sound 

recording, document analysis and related research. Adnalyze data by means of interpreta-

tion and interpretation of the main data provider. Which the sample population used in 

this study was Entrepreneurs who operate a typical restaurant business in front of Walailak 

University There is a restaurant business with 2 to 3 years of operation period. Collect data 

by interview 7 restaurant operators. 

The study indicated that restaurant business operators in area of Walailak Univer-

sity There are forms and guidelines for doing business. By studying the opportunity or pos-

sibility to open a business Set the main target group of the business to be clear, consistent 

with the location and create many religious yards. The variety of food menus to match the 

modern era and the values of modern consumers in order to provide more choices for 

customers in many ways. Focus on creating a unique, different, and unique look for cus-

tomers. Which entrepreneurs have used the attitude of not expecting high in profits focus 

on providing good service and being a clear standard for customers impression. Including 

the study of external factors in terms of economy, environment and marketing strategies 

to make the restaurant business successful be able to run the restaurant business for a 

long time. 

In this study, in terms of strategic guidance and management of restaurant business 

operations, Walailak University, most entrepreneurs are local people. Making understand-

ing of economic conditions and the environment of the society, the well-being of the 

consumers who are students of Walailak University. Therefore, if there are new entrepre-

neurs interested in investing in the restaurant business in front of Walailak University Need 

to study the economic and social well-being of consumers who are interested to be a 
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guideline for restaurant business operations in the future

Keywords : Guidelines for development, Restaurant, Walailak University

บทนำา 

ในปัจจุบันนี้ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ผู้คนมักลงทุนเพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก อาจกล่าว

ได้ว่าเป็นธุรกิจที่ยอดนิยมของการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่าธุรกิจร้านอาหารที่เปิดมากมายในแต่ละ

ปีนั้นกลับล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็ว อาจมีสาเหตุ ได้แก่ รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ค่าใช้จ่าย

สูง เงินทุนส�ารองอาจจะไม่เพียงพอในที่สุดจ�าเป็นต้องเลิกกิจการ ดังค�าที่ว่า ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่

เปิดง่ายแต่อยู่รอดได้ยาก ในภาวะที่ต้นทุนด้านอาหารสูงขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆเพิ่มสูงขึ้น 

ท�าให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น แต่เจ้าของธุรกิจมักมองข้าม โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มักจะมี

ปัญหาที่ยอดขายแปรผันในแต่ละช่วงเวลา เช่น ฤดูกาลมักจะคาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ยังรวมถึงอิทธิพลของ

ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และค่านิยมของผู้บริโภค เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระ

ทบต่อรายได้

ในยุคที่ผู้คนมีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความ

ส�าคัญกับการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณา การจัดโปรโมชั่นในการดึงดูดลูกค้าโดยมี

การรีวิวร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เว็บไซด์ แอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร 

เน่ืองจากผู้คนส่วนใหญ่นิยมค้นหาข้อมูลร้านอาหารจากช่องทางดังกล่าวมีผลในการตัดสินใจเลือกร้าน

อาหาร รวมถึงยังช่วยให้เกิดการแนะน�าร้านอาหารขยายเป็นวงกว้างจนเกิดนิยามว่า กระแสนิยมหรือค่า

นิยมทางด้านอาหาร ซึ่งกระแสอาหารมักมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีเช่นเดียวกับกระแสแฟชั่น โดย

กระแสนิยมหรือค่านิยมเหล่านี้มักเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว และมักจะพบเจอปัญหาร้านอาหารที่เปิดร้านขึ้นจากกระแสนิยมหรือค่านิยมของผู้บริโภค อาหาร

จ�านวนหลายร้านที่เป็นที่นิยมยอดฮิตและดับตัวลงจากกระแสนี้ได้ นอกจากนี้มีการแข่งขันในตลาดธุรกิจ

ร้านอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างคิดค้นรูปแบบร้านและบริการ

ใหม่ๆ ซึ่งมีรูปแบบการลงทุนที่สูงขึ้นด้วย

ธุรกิจร้านอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเปิดกิจการประเภทร้านอาหารที่หลาก

หลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่ง อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป คาเฟ่คอฟฟี่ช็อปเป็นต้น ในยุคสมัยใหม่ การ

เปลี่ยนแปลง และปัจจัยทางด้านลูกค้าส่วนใหญ่มีค่านิยมเปลี่ยนไป ความต้องการความสะดวกสบาย เป็น

ปัจจัยหลักที่เสี่ยงและเกิดขึ้นกับปัจจัยสภาพภายใน ได้แก่ ประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ผู้ประกอบ

การ ส�าหรับผู้ประกอบการที่เริ่มด�าเนินการธุรกิจใหม่ๆ อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าไม่ระมัดระวังอย่าง

รอบคอบ และปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ต้นทุน วัตถุดิบที่มีความ

ผันผวนไปตามเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทางด้านอาหารของต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อการบริโภคมากขึ้น 

สภาพแข่งขันของธุรกิจค่อนข้างรุนแรง รวมถึงการเลือกท�าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ หมายถึง  การจัดหา

หรือสรรหาสถานที่ส�าหรับประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิ์กับลูกค้า ความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อม

ต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น การเลือกท�าเลที่ตั้งจึงมีความส�าคัญมากในการตัดสินใจ

ลงทุนทางอสังหารมทรัพย์ ในการเลือกท�าเลที่ตั้งแต่ละครั้งอาจไม่ตรงตามความต้องการ แต่เลือกจากความ

รู้สึก เช่น สะดวกสบายในการเดินทาง อยู่ในบริเวณที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก แต่ในความเป็นจริงปัจจัย
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เหล่านั้นอาจไม่จ�าเป็นส�าหรับธุรกิจบางประเภทหรืออาจมีบางปัจจัยที่ควรให้ความส�าคัญมากที่สุด ส�าหรับ

ประเภทธุรกิจร้านอาหารเป็นธุกิจท่ีมีความหลากหลายของประเภทอาหารท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเลือก

ท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารแต่ละประเภทและล�าดับความส�าคัญของปัจจัยด้านท�าเลต่างๆ 

เพื่อให้ผู ้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถพัฒนาพื้นที่ส�าหรับเช่าหรือขายในท�าเลที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของธุรกิจร้านอาหารประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันเกิดธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกัน 

ท�าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายมีการเปิดธุรกิจได้นาน แต่บาง

รายก็ท�าธุรกิจได้ไม่นานก็มีการปิดตัวลง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการดำาเนินการธุรกิจร้านอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อกำาหนดแนวทางการจัดการกลยุทธ์ และการพัฒนาการดำาเนินการธุรกิจร้านอาหาร

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำาให้ทราบถึงรูปแบบและแนวทางในการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ 

2. เพื่อกำาหนดแนวทางการจัดการกลยุทธ์ และพัฒนาการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารบริเวณหน้า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นิยามคำาศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

ร้านอาหาร หมายถึง สถานที่จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ให้ค�าจ�ากัดความว่า สถานที่จ�าหน่ายอาหาร หมายถึง “อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ

บริโภคได้ทันทีทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน�าไป

บริโภคที่อื่นก็ตาม

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ท�าให้มีการผลิตสินค้า และบริการ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

จ�าหน่าย และกระจายสินค้าและมีประโยชน์หรือก�าไรจากกิจกรรมนั้น ธุรกิจมีความส�าคัญต่อการด�าเนิน

ชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันมากเพราะนอกจากจะเป็นองค์การที่ผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นปัจจัยพื้น

ฐานของการด�ารงชีวิต หรือปัจจัย4 การประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม 

สิ่งที่ส�าคัญ คือ ก�าไร เพราะเป็นแรงจูงใจของการด�าเนินการทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขันและการขยาย

ตัวทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการโดยตรงของ

บุคคลผู้นั้น ผลที่ได้รับจากการบริโภคคือ อรรถประโยชน์หรือความพอใจ ผู้บริโภคอาจจะเป็นตัวบุคคล 

กลุ่มบุคคล ครัวเรือน และอาจหมายถึงรัฐบาลด้วยก็ได้ ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ว่า การซื้อสินค้าหรือบริการนั้น

จะต้องไม่ใช่เป็นการน�าไปผลิตหรือขายต่อส่วนความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภค หมายถึง การ
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ศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆสนอง

ตอบต่อความต้องการของมนุษย์

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาและการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารบริเวณหน้า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจร้านอาหาร

ผู้ประกอบการ (entrepreneur) เป็นค�าที่มาจากภาษาฝรั่งเศสผู้ที่ให้ความหมายครั้งแรกเป็นนัก

เศรษฐศาสตร์ชาวไอริส ชื่อ Richard Cantillon ในปี 1725 โดย Richard ได้ให้ความหมายว่าผู้ประกอบ

การ คือ บุคคลที่ด�าเนินธุรกิจใหม่หรือบุคคลที่กล้าเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ Joseph Schumpeter ในปี 

1934 ได้ให้ความหมายว่าผู้ประกอบการคือผู้ที่มีความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่และพัฒนาเทคโนโลยี Gi-

flord Pinchot ในปี 1983 ได้ให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ก่อสร้างองค์การและ Robert 

Hisrichในปี 1985 ได้ให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการ คือกระบวนการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างด้วย

คุณค่า จากการอุทิศทั้งเวลาและความพยายาม เช่น ความส�าเร็จด้านการเงิน จิตใจ ความเสี่ยงทางสังคม

และได้รับผลตอบแทนเป็นรางวัล เช่น เงินและความพึงพอใจ (อรพรรณ จันทร์, 2554) ในที่นี้ขอให้ความ

หมายของผู้ประกอบการ คือ บุคคลที่คิดริเริ่มด�าเนินธุรกิจขึ้นมาด้วยตนเอง และด�าเนินธุรกิจในทุกด้าน

ด้วยตนเอง เพื่อมุ่งหวังผลก�าไรที่เกิดขึ้นจากผลการด�าเนินงานของธุรกิจตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจ

ขึ้นได้

แนวคิดธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารหมายถึงธุรกิจอาหารยังเป็นส่ิงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางไปชิมรส

อาหารอร่อยหรือแปลกพิเศษกว่าที่อื่นหรือเป็นอาหารเฉพาะท้องถิ่น (จิตตินันท์, 2555) โดยเป็นการให้

บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าทั้งภายในร้านหรืออาจมีการให้บริการส่ังกลับบ้านปัจจุบันธุรกิจ

ร้านอาหารมีการแบ่งประเภทการให้บริการอยู่ 3 มิติ คือแบ่งตามลักษณะแนวทางการบริหารของร้านแบ่ง

ตามขนาดของร้านและแบ่งตามลักษณะการให้บริการของร้าน (Power & Barrows, 2006) 

การจัดแบ่งประเภทของธุรกิจร้านอาหารสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ สามารถแบ่ง

ได้ 4 ประเภทได้แก่ (1) ร้านอาหารที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ (fine dining) ร้านอาหารประเภทนี้จะ

มีการให้ บริการตามมาตรฐานสากล และบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีความพิเศษ ลักษณะของอาหารจะ

เป็นอาหาร ชาติใดก็ได้ไม่จ�ากัดว่าจะต้องเป็นอาหารตะวันตกเท่านั้น ทั้งการบริการและอาหารในร้าน

ประเภทนี้จะ บ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีโดยจะตกแต่งอย่างหรูหรา ใช้วัสดุอย่างดีมีคุณภาพ เครื่องใช้ในการรับ

ประทานอาหาร เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้ว ท�าจากวัสดุที่มีคุณภาพ ร้านอาหารประเภทนี้จะมีพนักงาน

จ�านวนมากคอยให้ บริการตั้งแต่ต้อนรับเมื่อลูกค้ามาถึง พาลูกค้าไปยังโต๊ะซึ่งจะมีการส�ารองที่นั่งไว้ล่วง

หน้า พนักงานจะมี ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอาหารหรือความรู้

เรื่องเครื่องดื่ม สามารถอธิบายความเป็นมาของอาหาร เครื่องปรุงที่ใช้ในอาหาร และมีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆ การบริการมีพิธีรีตองและธรรมเนียมปฏิบัติตามแต่ละประเภทของอาหารอย่าง

เคร่งครัด ส่วนมากลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการจะมาในโอกาสพิเศษ เช่น วันคล้ายวันเกิด วันส�าคัญต่างๆ หรือ
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เมื่อต้องเลี้ยงรับรอง ราคา ส�าหรับอาหารและบริการในร้านอาหารประเภทนี้จะค่อนข้างสูง และมีการคิด

ค่าบริการ (service charge) ร้อยละ 10 เนื่องจากมีต้นทุนการด�าเนินงานที่สูงและใช้บุคลากรจ�านวนมาก 

ร้านอาหารแบบนี้ส่วนใหญ่จึง อยู่ในโรงแรม ปัจจุบันมีร้านอาหารประเภทนี้ที่เป็นลักษณะเป็นร้านเดี่ยว 

(stand-alone) คือ เนื้อที่ใช้งาน ไม่อยู่ภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ (2) ร้านอาหารที่

มีการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ (casual dining) ร้านอาหารประเภทนี้จะให้ บริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ มี

พนักงานคอยบริการเช่นเดียวกับร้านอาหารที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบแต่คุณภาพของการบริการและ

ความพิเศษของอาหารด้อยกว่า กล่าวคือ ผู้ให้บริการมีความเป็นกันเองกับ ลูกค้า ไม่เคร่งครัดในพิธีรีตอง 

และธรรมเนียมปฏิบัติมากนัก ส่วนมากอาหารเป็นประเภทที่ลูกค้ารู้จักดีไม่ ต้องการค�าอธิบายจากผู้ให้

บริการ การแต่งร้านจะท�าเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายและเข้าถึงได้ง่าย เหมาะ กับการพาเด็กและครอบครัว

ไป ร้านอาหารแบบนี้จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่า และลูกค้าสามารถมาใช้ บริการได้บ่อยกว่าร้านอาหาร

ที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ การตกแต่งร้านใช้วัสดุที่ราคาไม่แพงมากแต่ เน้นที่ความคงทนถาวร เพราะ

ปริมาณการใช้งานจะสูงกว่าร้านอาหารที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ ราคา ส�าหรับอาหารและบริการใน

ร้านอาหารประเภทนี้เป็นระดับกลางๆ ราคาจะไม่ต�่ามากเพราะยังต้องมีค่าใช้จ่าย ในการด�าเนินงาน 

ตัวอย่างของร้านอาหารที่มีการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ ได้แก่ สวนอาหาร หรือ ร้านอาหารที่อยู่ตามห้าง

สรรสินค้า้านอาหารประเภทนี้อาจจะหมายรวมถึง คาเฟ่ ถ้าแปลความหมายตรงตัวหมายถึงร้าน กาแฟ แต่ 

คาเฟ่ สามารถหมายถึง ร้านอาหารแบบกึ่งเต็มรูปแบบ แต่ให้บริการเน้นเครื่องดื่มเป็นหลัก มากกว่าความ

หลากหลายของรายการอาหาร ร้านอาหารประเภทนี้เปิดบริการให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการและนั่งนานเท่า

ไหร่ก็ได้ (3) ร้านอาหารแบบบริการอย่างรวดเร็ว (quick service หรือ fast casual restaurant) ร้าน

อาหารประเภทนี้เป็นร้านอาหารที่มีการตกแต่งแบบพื้นๆ และธรรมดา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องเดินไปสั่ง 

อาหารที่เคาน์เตอร์ส่วนรายการอาหารจะติดไว้ด้านบนกระดานเหนือเคาน์เตอร์รายการอาหารจะมีจ�านวน 

ค่อนข้างจ�ากัด แต่เป็นอาหารที่ลูกค้าคุ้นเคย ลักษณะเด่นคือ ความรวดเร็วในการปรุงอาหาร อาหารบาง

ส่วนมีการท�าไว้ก่อนแล้ว และราคาของอาหารไม่แพง ส�าหรับอาหารตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร

ประเภท แซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์ส่วนร้านอาหารตะวันออกจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว ร้านขายข้าวแกง 

ร้าน อาหารแบบนี้จะมีพนักงานบริการจ�ากัด ดังนั้นจึงเน้นให้ลูกค้าบริการตนเอง (4) ร้านอาหารแบบ

เคลื่อนย้ายได้ (mobile restaurant) มีได้หลายรูปแบบ เช่น ร้านอาหารริม บาทวิถีร้านอาหารที่เป็นเรือใน

ตลาดน�้า ร้านอาหารในตลาดนัด ร้านอาหารแบบนี้เป็นสถานที่บริการอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ยึดติดกับ

สิ่งปลูกสร้างถาวร ประเทศไทยมีร้านอาหารริมบาทวิถีที่ท�าอาหารอย่างง่ายๆ ให้บริการบุคคลทั่วไปที่ผ่าน

ไปมา อาจจะมีโต๊ะและที่นั่งไว้บริการลูกค้าหรือไม่ก็ได้ร้านอาหารสามารถเกิด ขึ้นบนเรือเหมือนร้านอาหาร

ที่เป็นเรือในตลาดน�้า ส่วนใหญ่ครัวจะอยู่บนเรือและลูกค้านั่งรับประทานบนบก ในประเทศตะวันตกนิยม

รถบรรทุกขายอาหาร (food truck) ซึ่งเป็นรถบรรทุกที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์ ครัว ท�าอาหารได้หลาก

หลายรูปแบบ ลูกค้าจะซื้ออาหารจากหน้าต่างด้านข้างของรถและส่วนใหญ่จะยืน รับประทานอยู่บนบาท

วิถีร้านอาหารแบบเคลื่อนย้ายได้ยังมีอีกหนึ่งประเภท คือ ร้านอาหารชั่วคราว หรือ ที่เรียกว่า pop-up res-

taurant ร้านอาหารแบบนี้เปิดขึ้นชั่วคราว และใช้สถานที่ที่แปลกออกไปเพื่อดึงดูด ลูกค้า เช่น ในห้องแสดง

งานศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ร้านอาหารอาจจะถูกจัดขึ้นเพียง 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ และย้ายไปให้บริการใน

สถานที่อื่นๆ ต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสำาหรับธุรกิจบริการ (The Services Marketing 

Mix) เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสำาหรับธุรกิจบริการประกอบด้วยปัจจัยหลัก 7 ปัจจัย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการต้องพิจารณาถึงขอบเขตของ

บริการ คุณภาพของบริการ ระดับชั้นของบริการ ตราสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (The Total 

Product) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ระดับ ได้แก่ ผลประโยชน์หลัก (Core Benefit) ซึ่งเป็นผลประโยชน์

หรือบริการ พื้นฐานที่ลูกค้าต้องการจากการซื้ออย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Basic Product) เป็นการ

เปลี่ยนผลประโยชน์หลักให้มาอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่สามารถนำาเสนอและสามารถตอบสนองความ

ต้องการ ที่แท้จริงของลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) เป็นสิ่งที่ลูกค้าโดยทั่วไปคาด

หวังว่าจะต้อง ได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริม (Augmented Product) เป็นสิ่งที่ทำาให้ผลิตภัณฑ์

ของผู้ขายรายหนึ่งแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของผู้ขายรายอื่น ๆ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในรูป

ของคุณภาพที่เหนือกว่า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ (The Potential Product) เป็นคุณประโยชน์หรือ

คุณค่าเพิ่มท้ังหมดท่ีสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ในอนาคตเมื่อผลิตภัณฑ์ที่นำาเสนอให้ลูกค้าสามารถตอบสนอง

ความพอใจของลูกค้าได้ อย่างดีเลิศ เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่งขัน

2. ด้านราคา (Price) ราคามีส่วนในการทำาให้บริการมีความแตกต่างกันและมีผลต่อผู้บริโภคใน

การรับรู้ถึงคุณค่าท่ีได้รับจากบริการโดยเทียบระหว่างราคาและคุณภาพของบริการโดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจตั้งราคา ได้แก่ เป้าหมายของกิจการ โครงสร้างของต้นทุน ตำาแหน่งของการบริการในตลาด 

ขีดความสามารถในการให้บริการ ความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์บริการ 

สภาวะทางเศรษฐกิจ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ และสภาพการแข่งขัน

3. ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place) ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึงเป็น

อีกปัจจัยที่สำาคัญของการตลาดบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเน้นทาง 

กายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร ประเภทของช่องทางการจัดจำาหน่ายและความครอบคลุมจึง

เป็น ปัจจัยสำาคัญในการเข้าถึงบริการ ซึ่งสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องคำานึงถึงคือการเข้าถึงได้ (Accessibility) และ

ความพร้อมที่จะให้บริการได้ (Availability)

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นวิธีการของการสื่อสารไม่ว่าจะผ่านการโฆษณาการ

ขายโดยใช้พนักงานการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบบปากต่อ

ปาก การตลาดทางตรง เป็นต้น

5. ด้านบุคคล (People) ครอบคลุม 2 ประเด็นได้แก่ (1) บทบาทของบุคลากรเนื่องจากในธุรกิจ

บริการ ผู้ให้บริการนอกจากจะทำาหน้าที่ผลิตบริการแล้ว ยังต้องทำาหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อมๆ 

กันด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีความจำาเป็นอย่างมากสำาหรับการบริการ โดยเฉพาะพนักงาน

ส่วนหน้าที่มีบทบาทสำาคัญในการนำาเสนอบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม

ภายนอกและเพื่อทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของธุรกิจในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ลูกค้าด้วยกัน เกี่ยวข้องกับการแนะนำาจากลูกค้าไปสู่ลูกค้ารายอื่น เช่น การบอกต่อ อย่างไรก็ตามปัญหา

หนึ่งที่พบคือ อาจไม่สามารถควบคุมระดับของคุณภาพการบริการให้คงที่ได้

6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidenceand Presentation) 
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ลักษณะทางกายภาพเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่มักเกี่ยว

กับการสร้างสภาพแวดล้อมสถานที่ ที่ลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กัน การสร้างบรรยากาศ การเลือกใช้สี 

แสง และเสียง ภายในร้าน เป็นต้น และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จับต้องได้ ซึ่งทำาหน้าที่อำานวยความสะดวก

หรือสื่อสารบริการนั้น

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการรวมถึงวิธีการทำางาน 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและนำาเสนอบริการให้กับลูกค้าในธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมี

ความสำาคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าผู้ให้บริการจะให้ความใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้

ลูกค้าได้ทั้งหมด เช่น การเข้าแถวรอคิว เป็นต้น (ธนภรณ์ โพธิภักดี,2559)

ทำาเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ หมายถึง  การจัดหาหรือสรรหาสถานที่สำาหรับประกอบธุรกิจให้

มีประสิทธิ์กับลูกค้า ความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น 

การเลือกทำาเลที่ตั้งจึงมีความสำาคัญมากในการตัดสินใจลงทุนทางอสังหารมทรัพย์ ในการเลือกทำาเลที่ตั้งแต่

ละครั้งอาจไม่ตรงตามความต้องการ แต่เลือกจากความรู้สึก เช่น สะดวกสบายในการเดินทาง อยู่ในบริเวณ

ที่มีสิ่งอำานวยความสะดวก แต่ในความเป็นจริงปัจจัยเหล่านั้นอาจไม่จำาเป็นสำาหรับธุรกิจบางประเภทหรือ

อาจมีบางปัจจัยที่ควรให้ความสำาคัญมากที่สุด สำาหรับประเภทธุรกิจร้านอาหารเป็นธุกิจที่มีความหลาก

หลายของประเภทอาหารทำาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเลือกทำาเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารแต่ละ

ประเภทและลำาดับความสำาคัญของปัจจัยด้านทำาเลต่างๆ เพื่อให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถพัฒนา

พื้นที่สำาหรับเช่าหรือขายในทำาเลท่ีสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจร้านอาหารประเภทต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม (ณัชนันท์, 2556)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาของอาหารและร้านอาหารทั่วไป

การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการตลาดมีความส�าคัญต่อการวางแผนและการด�าเนิน

งานของธุรกิจร้านอาหาร การจัดการด้านการตลาดจะต้องมีการวิจัยทางการตลาด ด้านส่วนแบ่งตลาด 

(market segmentation)  การแบ่งกลุ่มทางการตลาด (segmentation) / กลุ่มเป้าหมาย (targeting)/

ต�าแหน่งทางการตลาด (product positioning) (ดวงพร, 2559)

การแบ่งกลุ่มลูกค้า จะต้องท�าเพื่อวางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดให้เหมาะสมกับ 

แต่ละส่วนตลาด เพราะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันทางด้านความชอบ ความต้องการ 

และพฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าและบริการของร้านอาหารจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายทั้งทางด้านความ

ชอบ และความสามารถในการใช้จ่าย เช่น ผู้ประกอบการต้องการเปิดร้านอาหารที่ให้บริการในเวลา กลาง

วัน เป็นร้านอาหารจานเดียวราคาไม่สูงมากนัก แต่มีบรรยากาศร้านที่ดีสะดวกสบาย ใกล้ส�านักงาน กลุ่ม

ลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ คือ กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตธุรกิจการค้า อยู่ในวัยท�างาน อายุ ประมาณ 

25 - 40 ปีที่มีรายได้เป็นของตัวเองและมีความสามารถในการใช้จ่ายส�าหรับรับประทานอาหาร รักความ

สะดวกสบาย เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้แล้ว การท�าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส�าหรับร้าน

อาหารนี้ก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอน

การวิจัยทางตลาดด้านการวิเคราะห์คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม คู่แข่งทางการตลาด สามารถ

แบ่งได้2 ประเภทคือ คู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม (1) คู่แข่งทางตรง หมายถึง คู่แข่งทางการตลาดที่

เสนอสินค้าและบริการที่เหมือนกัน และมีกลุ่ม เป้าหมายลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว



407

ที่ให้บริการสินค้าแบบเดียวกันกับกลุ่ม เป้าหมายเดียวกัน (2) คู่แข่งทางอ้อม หมายถึง คู่แข่งทางการตลาด

ที่มีการเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกันแต่มีกลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น ร้าน

ก๋วยเตี๋ยว กับ ร้านข้าวมันไก่ ที่จับกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกัน 

นอกจากการประเมินสภาพของตลาดและส่วนแบ่งตลาดแล้ว ผู้ประกอบการควรจะวิเคราะห์ 

ต�าแหน่งทางการตลาดของธุรกิจของตนเองด้วย การวิเคราะห์ต�าแหน่งทางการตลาดอาจท�าได้โดยการ 

เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของอาหาร

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานร้านอาหารและภัตตาคารและแนวทางแก้ไข เนื่องจากธุรกิจ

บริการร้านอาหารมีลักษณะอาหารเฉพาะตัว ซึ่งลักษณะเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน

ได้ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจบริการร้านอาหารมีลักษณะเฉพาะตัวดังนี้ (1) 

ขายสินค้าและบริการที่ไม่อาจจับต้องได้ บริการโดยทั่วไปมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ไม่มีตัวตน 

ไม่มีรูปร่าง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสามารถรับรู้ถึงการบริการผ่านประสาทสัมผัสต่างๆได้ ดังนั้นความ

ไม่มีตัวตนของการบริการที่ท�าให้ไม่อาจจับต้องบริการได้ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคคือ ท�าให้ผู้

บริโภคเกิดความเสี่ยงในการเลือกซื้อบริการได้ (2) มีคุณภาพไม่คงที่ คุณภาพของการบริการโดยทั่วไปมี

ความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง มักขึ้นอยู่ กับพนักงานที่เป็นผู้ส่งมอบบริการ เวลาที่ให้บริการ (3)  ไม่สามารถ

แยกการผลิตออกจากการบริโภคได้ โดยทั่วไปบริการมักจะถูกเสนอขายก่อน และ หลังจากนั้นการผลิต

และการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อบริการมักจะต้อง มีส่วนร่วมใน

กระบวนการผลิตบริการนั้นด้วย เช่น เมื่อลูกค้าตกลงใจซื้อบริการจากร้านอาหาร การบริการ จะเริ่มต้นที่

ลูกค้านั่งลงบนเก้าอี้ที่โต๊ะอาหาร ในขณะที่พนักงานบริการถามถึงเครื่องดื่มและอาหารที่ต้องการ จะสั่งนั้น 

เป็นการที่ลูกค้าได้เริ่มบริโภคบริการไปพร้อมๆ กัน (4) ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ในธุรกิจร้านอาหารไม่

สามารถจะเก็บรักษาบริการไว้ในรูปของ สินค้าคงคลังได้ที่นั่งในร้านอาหารไม่สามารถเก็บไว้ได้ถ้าไม่มีลูกค้า

มาใช้บริการ ร้านอาหารจะเสียโอกาสในการขายที่นั่งนั้นเมื่อสิ้นสุดรอบการบริการ(เปรียบเหมือนเก้าอี้ที่นั่ง

บนเครื่องบิน เมื่อไม่สามารถขายใน เที่ยวบินนั้นๆ ได้ก็ไม่สามารถเก็บไว้ขายวันหลังได้) ท�าให้ร้านอาหาร

และภัตตาคารเสียโอกาสในการขายบริการได้เพราะสาเหตุมาจากการไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการ

บริโภคของลูกค้าได้ดังนั้นเมื่อลูกค้ามาซื้อในเวลาใดผู้ขายจึงจะเริ่มท�าการผลิตได้เมื่อนั้น อาหารและเครื่อง

ดื่มส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่มี เพื่อไว้ให้บริการจะมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วณิชยา พัฒนคำาแหง (2554) ศึกษาเรื่องการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนของร้านอาหารซีแอนด์ซีสาขา

ราชบุรีในฐานะผู้ประกอบการทางสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายการเป็นผู้ประกอบการทาง

สังคมรูปแบบการพัฒนาชุมชนและสังคมและการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนของร้านอาหารซีแอนด์ซีสาขา

ราชบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology study) เป็นการศึกษา

ปรากฏการณ์และประสบการณ์ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และชุมชนในพื้นที่ 4 อ�าเภอเพื่อหาลักษณะร่วมของ

ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมรูปแบบการพัฒนาชุมชนและสังคมและการสร้างความย่ังยืน

ของธุรกิจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมและ

การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารโดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้แทนจากองค์กรจ�านวน 4 รายและผู้แทนจาก

ชุมชนจ�านวน 8 รายผลการวิจัยพบว่าร้านอาหารซีแอนด์ซีสาขาราชบุรีเป็นธุรกิจสนับสนุนของสมาคม
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พัฒนาประชาชนและชุมชนด้วยแนวคิดความยั่งยืนขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรของดร. มีชัยวีระไวทยะผู้ก่อ

ตั้งสมาคมฯด้วยการสร้างธุรกิจของตัวเองเพื่อน�ารายได้ไปสนับสมุนสมาคมฯและให้ความหมายของผู้

ประกอบการทางสังคมคือการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้อย่างพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชน

และน�าก�าไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืนสู่สังคมผ่านการสนับสมุนกิจกรรมของสมาคมฯเป้าหมายหลักเพื่อกระจายราย

ได้สู่ชนบทสร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่พัฒนาชุมชนด้วยการเรียนรู้จนเกิดการพึ่งพาตนเองเจ้าของผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ชุมชนลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นท้ังนี้องค์

ประกอบของการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนเกิดจากความโดดเด่นของผู้น�าองค์การบุคลากรท่ีมีคุณภาพความ

เข้มแข็งของเครือข่ายสมาคมฯความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและนวัตกรรมทางธุรกิจของร้านอาหารซีแอนด์ซี

สาขาราชบุรี

ณัฐ อมรภิญโญ (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการประสบความส�าเร็จที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการราย

ย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการ

รายย่อยการหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการประสบความส�าเร็จที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการรายย่อยและ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ชิงเส้นของตัวแปรที่มีผลต่อการประสบความส�าเร็จที่ยั่งยืนโดยงานวิจัยนี้เป็นงาน

วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงวิเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

พบว่าข้อมูลคุณลักษณะที่มีผลต่อความส�าเร็จของผู้ประกอบการมี 4 ด้านประกอบด้วยความรู้ทักษะการ

บริหารความตั้งใจทุนและประสบการณ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการประสบความส�าเร็จที่

ยั่งยืนของผู้ประกอบการรายย่อยพบ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านส่วนตัวและปัจจัยทางด้านการ

บริหารเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จท่ียั่งยืนของผู้ประกอบการรายย่อย

ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยคือด้านความรู้ทักษะการบริหารด้านทุนด้านความตั้งใจและด้านประสบการณ์

พิทักษ์ ศิริวงศ์ และสมหญิง คำาสวัสดิ์ (2560) ศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ร้าน

อาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านกินดี โดยศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการเพื่อหาแนวทาง 

แก้ไข โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ด้วยวิธีวิทยาการศึกษาปรากฏการณ์ (Phe-

nomenology) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ร้านกินดีเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการที่หันมา 

ใส่ใจสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยน�าแนวคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) มาประยุกต์ใช้ โดย

ด�าเนิน ธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียว หรือ ธุรกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการจาก

ประสบการณ์ และมีอ�านาจตัดสินใจเพียงคนเดียวใช้การลองผิดลองถูกในการบริหาร ด้านการจ�าหน่าย

อาหารและสินค้า เน้น เรื่องความสะอาดและความหลากหลายของสินค้า และใช้กลยุทธ์การตั้งราคาต�่า มี

ข้อได้เปรียบในด้านท�าเลที่ตั้งที่ ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา พบปัญหา

ด้านพนักงานลาออกบ่อยครั้งท�าให้ เสียเวลาในการสอนงานพนักงานใหม่
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แนวคิดการวิจัย 

 
 

ด้านธุรกิจร้านอาหารและ

แนวคิดการแบบผู้ประกอบการ 

ด้านรูปแบบและแนวทางในการ

ด�าเนินธุรกิจ 

ด้านการจัดการกลยุทธ์ 

ทางธุรกิจ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาและการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร

หน้ามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ด�าเนินการและใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ การค้นคว้าเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิง 

ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ร้านอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเลือกพื้นที่เฉพาะเจาะจง 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างจากผู้ประกอบการร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ�านวน 27 ร้านอาหาร ในพื้นที่อ�าเภอ

ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการรวบรวมค้นคว้า

จากหนังสือ เอกสารงานวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจการร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหารจ�านวนทั้งหมด 55 ร้านอาหาร

ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร จำานวนของธุรกิจร้านอาหาร
ร้านอาหารทั่วไป 49
ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศครีม 6

รวม 55
ตารางที่ 1 จำานวนธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้

ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นระยะเวลา 2-3 ปี ขึ้นไปเป็น โดยผู้วิจัยเลือก

ท�าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร จ�านวน 27 ร้าน ซึ่งแบ่งตามประเภทของร้านอาหารตาม

กระทรวงสาธารณะสุข

ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร จำานวนของธุรกิจร้านอาหาร
ร้านอาหารทั่วไป 25
ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน และไอศครีม 2

รวม 27
ตารางที่ 2 จำานวนธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีการเปิดเป็นระยะเวลา 2-3 ปี 

วิธีการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย สมุดบันทึกข้อมูลเครื่องบันทึกเสียง 

แนวค�าถามสัมภาษณ์ และตัวผู้วิจัย 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

1. แนวคำาถามในการสัมภาษณ์ เป็นคำาถามเชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นคำาถามแบ

บกว้างๆเพื่อกระตุ้นให้คู่ สนทนาเล่าเรื่องต่างๆอย่างมีเป้าหมาย ผู้สัมภาษณ์มีปฏิสัมพันธ์

กับผู้ถูกสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคู่สนทนา ผู้วิจัยอาศัย แนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 เป็น

แนวทางในการกำาหนดคำาถาม และใช้วิธีการตะล่อม เป็นวิธีการที่ทำาให้การพุดคุยดำาเนินไป

อย่างดี โดยการพูดคุยไม่ถูกขัดจังหวะ ผู้วิจัยตะล่อมด้วยการจับความสำาคัญ หรือ ประเด็น

หลักแล้วถามต่อไปเรื่อยๆ การตรวจสอบแนวคำาถามสำาหรับการสัมภาษณ์ในงานวิจัย นี้มี

ความสำาคัญเพราะจะเป็น หลักประกันที่ว่าผู้วิจัยจะได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 

2. การสังเกตการณ์ (Observations) เป็นการใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และ

กาย สังเกตพฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำามาสรุปข้อเท็จจริงที่เกิด

ขึ้น เช่น สังเกตพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยสังเกตด้วยตาด้วยการที่ผู้วิจัย

สังเกตพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่แสดงออกมา และสังเกตด้วยการฟังโดยฟังการ สนทนา

ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้รับบริการ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

(participant observation) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ซึ่งต้องทำากิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มด้วย ซึ่งผู้ถูก

สังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นธรรมชาติ และได้มีการใช้

เกณฑ์การประเมินการบริการของร้านอาหารเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของร้านอาหารและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท�าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อของผู้ประกอบการ อายุ เพศ สถานภาพการ

สมรส ประวัติร้านอาหาร ท�าเลที่ตั้ง เวลาเปิด-ปิดของร้านอาหาร

ชั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพทางการเงิน เศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ

ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยท�าให้ทราบถึง ภาระหนี้สิน ทรัพย์สิน ต้นทุน ผลก�าไร 

ของผู้ประกอบการ

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษากลยุทธ์ของการประกอบธุรกิจ โดยท�าให้ทราบถึง กลยุทธ์ในการท�าเดินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขั้นตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบการธุรกิจร้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม

ทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการธุรกิจ ท�าให้ทราบถึงปัญหาด้านการประกอบธุรกิจ 

ข้อคิดเห็น

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมุลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการสร้างข้อสรุป จากข้อมูลที่ไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ 

เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักวิจัยนิยมใช้ ได้แก่ การจ�าแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบ

เทียบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย และ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น

เอกสาร การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ คือ การใช้วิธีการเปรียบเทียบ โดยการน�าข้อมูลมา

เทียบเป็นปรากฏการณ์ วิธีการนี้ สามารถท�าได้โดยการที่ผู้วิจัยสังเกต หรือรวบรวมข้อมูลได้หลายๆ อย่าง

แล้วน�ามาแยกตามชนิด น�ามาเปรียบเทียบกันโดยท�าตารางหาความสัมพันธ์จากสิ่งต่างๆ เหล่านั้นและสรุป

ผลออกมา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการนี้จะท�า ให้ได้ข้อสรุปที่มีความเป็นนามธรรมมากขึ้นและ

ครอบคลุมหรือ สามารถใช้อ้างอิงเหตุการณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้โดยทั่วๆ ไปการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ

เหตุการณ์มักจะ กระท�า ภายหลังจากได้ท�าการวิเคราะห์จ�าแนกหรือจัดกลุ่มข้อมูลแล้ว หลังจากนั้นจึงน�า

ข้อมูลไปใส่ในตารางท�าการสรุปลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันของข้อมูลเหตุการณ์เหล่านั้น 

(เอื้อมพร, 2555)

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเร่ืองแนวทางในการพัฒนาและการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการใช้แบบประเมินโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบ่งเป็นกลุ่มคำาหลักดังนี้

 กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค จากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ธุรกิจร้านอาหาร ทั้งหมด 27 

ร้านท�าให้ทางผู้วิจัยทราบถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของธุรกิจร้านอาหารหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย

ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ 80% เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทนักศึกษา และ อีก 10% เป็นลูกค้าประเภทบุคลากร
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ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ 10% เป็นกลุ่มลูกค้าจากภายนอก โดยส่วนใหญ่ธุรกิจร้านอาหารหน้า

มหาวิทยาลัยลักษณ์จะใช้การบอกต่อจากปากต่อปากของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้ได้ผู้บริโภครายใหม่ๆ แต่ใน

ขณะที่บางธุรกิจร้านอาหารเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นบุคลากรจากภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลักจึงท�าให้เกิด

กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการซ�้า 

การบริหารและการดำาเนินธุรกิจ จากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ธุรกิจร้านอาหารโดยส่วนใหญ่ 

50% ใช้การบริหารและการด�าเนินธุรกิจแบบครอบครัว โดยใช้สมาชิกภายในครอบครัวแบ่งกันดูแลธุรกิจ

ท�าให้การด�าเนินธุรกิจควบคุมได้ง่าย และ 50% เป็นการจ้างลูกจ้างและผู้จัดการ โดยมักจะพบปัญหาจาก

ลูกจ้าง เนื่องจากมีการเข้าออกบ่อย จึงท�าให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งการไม่รู้สึกรักธุรกิจเหมือนตนเอง

เป็นเจ้าของธุรกิจ และจากการสัมภาษณ์ในขณะที่บางธุรกิจคิดว่าตนเองประสบความส�าเร็จเกินเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ในตอนแรก เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้มีความรู้จากการด�าเนินธุรกิจ แต่อาศัยการใช้ความเข้าใจ

จากกลุ่มลูกค้า การสอบถามความพึงพอใจทั้งด้านรสชาติของอาหารและการบริการ จึงท�าให้มาตรฐานของ

การประกอบอาหาร การบริการ และ ปริมาณที่คงที่เหมาะสมกับราคาเสมอมา แต่ในขณะเดียวกันบาง

ธุรกิจร้านอาหารยังคงคิดว่าตนเองยังไม่ถือว่าประสบความส�าเร็จ เพราะ อยากจะพัฒนาให้ธุรกิจร้าน

อาหารให้มีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ด�าเนินธุรกิจนานหลายปีมักจะใช้

ทัศนคติในการด�าเนินธุรกิจว่า“การไม่คาดหวังหรือการไม่ตั้งความหวังมากเกินไปในการด�าเนินธุรกิจ จะ

ท�าให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้”

สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร สามารถสรุป

ผลสัมภาษณ์ ในด้านสภาพอากาศช่วงฝนตก ร้านส่วนใหญ่มีผลกระทบเนื่องจากท�าให้ลูกค้าและยอดขาย

ลดน้อยลงในช่วงเวลาที่ฝนตก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางร้านอาหาร ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพ

อากาศในช่วงฝนตก เพราะทางร้านมีบริการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถออกมาทานอาหารได้ใน

ขณะฝนตก หรือบางร้านจะมีที่นั่งส�ารองเพื่อรองรับลูกค้าในช่วงฝนตก จึงสรุปได้ว่า สภาพอากาศในช่วงฝน

ตก ท�าให้บางร้านได้รับผลกระทบและบางร้านก็ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงฝนตก ในช่วงปิดเทอมของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกิดผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากกลุ่มเป้า

หมายของธุรกิจร้านอาหารเป็นกลุ่มนักศึกษา แต่บางธุรกิจร้านอาหารก็ยังมีการเปิดร้านอาหาร เพราะยังมี

กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคลากร กลุ่มลูกค้าบุคคลภายนอก และ กลุ่มนักศึกษาบ้างส่วนที่ไม่ได้กลับบ้านจากการ

ปิดเทอมซึ่งทางร้านก็จะมีการปรับลดปริมาณในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารส�าหรับการขายใน

แต่ละวัน ให้เหมาะสมกับจ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ เนื่องจากจ�านวนของกลุ่มลูกค้ามีปริมาณน้อยกว่า

กลุ่มลูกค้าในช่วงเปิดเทอม จึงสรุปได้ว่าในช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท�าให้เกิดผลกระทบ

ต่อธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาวลัยลักษณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

สังคมและค่านิยม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร สามารถสรุปผลสัมภาษณ์ได้

ดังนี้ ในด้านสังคมและค่านิยมของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น

นักศึกษาส่วนใหญ่  ท�าให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในบางร้าน 

เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่1ที่มีจ�านวนในมาใช้บริการร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลดน้อยลง ซึ่ง

เกิดจากกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และค่านิยมในการรับประทานอาหารของนักศึกษาใน

แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยจะเลือกตามความชอบหรือสิ่งที่แต่ละบุคคลพึงประสงค์ ซึ่งการจะเลือกว่า
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จะรับประทานอาหารประเภทใดหรือเป็นสถานที่แบบไหน ก็จะขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน เพราะฉะนั้น 

ค่านิยมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้แต่ละบุคคลเลือกที่จะใช้บริการธุรกิจร้านอาหาร  ซึ่งค่านิยมของนักศึกษา

ส่วนใหญ่ จะมีค่านิยมบริโภคนิยม และ สินค้าที่บริโภค คือ อาหารทุกชนิด ร้านไอศกรีม ขนมคบเคี้ยวต่าง 

ๆ และ ค่านิยมในการใช้เงินอย่างประหยัด มักจะนิยมบริโภคสินค้าประเภท อาหารส�าเร็จรูป หรือ อาหาร

กึ่งส�าเร็จรูป และร้านอาหารที่มีราคาไม่แพงหรือร้านค้าที่ตั้งอยู่ทั่วไป ค่านิยมเหล่านี้เป็นค่านิยมส่วนใหญ่

ของนักศึกษา ซึ่งอาจท�าให้ธุรกิจร้านอาหารบางร้านมีลูกค้าลดน้อยลง แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีนักศึกษาที่มีค่า

นิยมที่มีก�าลังจ่ายสูงในการบริโภคอาหารในปัจจุบัน

จุดแข็ง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�านวน 9 

ร้าน พบว่า ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่มากกว่า 50% เป็นร้านอาหารที่ด�าเนินธุรกิจแบบครอบครัวและ

เจ้าของร้านเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการเองทั้งหมด จึงท�าให้ไม่ต้องเสียเงินในส่วนของค่าจ้างพนักงาน รอง

ลงมาคือการมีตัวเลือกของเมนูอาหารที่หลากหลายท�าให้ลูกค้าได้มีความหลากหลาย ในส่วนของการ

ออกแบบและตกแต่งร้านที่มีความแตกต่างกันไปเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า และมีการสร้างเอกลักษณ์ของร้าน  

โดยเน้นการบริการและการรักษาคุณภาพของอาหารและปริมาณของอาหารให้คงที่อยู่เสมอ  และการมี

แนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจร้านอาหารฮาลาล

ท�าเกิดความน่าเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นอิสลาม

จุดอ่อน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าผู้

ประกอบการส่วนใหญ่80% ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ ที่เป็นของตนเองในการด�าเนินธุรกิจ 

โดยส่วนใหญ่มีการเช่าอาคารพาณิชย์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีข้อจ�ากัดที่มาก ไม่สามารถขยับขยายร้านได้

มากนัก ท�าให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่กล้าจะลงทุนมากนัก เพราะไม่ใช่ที่ของตนเอง โดยพบว่า มีผละกระทบต่อ

การเข้ามาใช้บริการของลูกค้าในส่วนของความไม่เพียงพอของที่นั่งภายในร้านและในส่วนของพื้นที่จอดรถ

ยังคงไม่เพียงพอส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ รองลงมาคือการท�าธุรกิจแบบครอบครัว ท�าให้ไม่มีการจ้าง

พนักงาน ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาในที่ช่วงลูกค้ามาใช้บริการเยอะส่งผลให้เกิดปัญหาในการประกอบอาหาร

ไม่ทัน การให้บริการไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ลูกค้าต้องรอนาน และเศรษฐกิจที่ซบเซาไม่เป็นที่แน่นอนท�าให้โอกาส

ท�าก�าไรมีน้อย รวมทั้งการมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นแต่จ�านวนกลุ่มลูกค้ายังคงปริมาณเท่าเดิม

สภาพเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จึงสรุปได้ดังนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กล่าวว่า ผลกระทบของเศรษฐกิจส่งผลมากในด้านราคาของวัตถุดิบ 

โดยราคาที่เพิ่มสูงขึ้นท�าให้ผลก�าไรของทางร้านลดน้อยลง แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมากว่า70% 

มองว่าส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อธุรกิจเพราะอย่างไรก็ตามร้านอาหารยังต้องคงปริมาณของอาหารและราคา

คงเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเพราะตัองการรักษามาตรฐานของร้าน ในการจัดซื้อวัตถุดิบของผู้

ประกอบการ 80% มีการจัดซื้อวัตถุดิบประเภทผักสดและอาหารทะเลในตลาดสดช่วงเช้าแบบรายวันต่อ

วัน และมีการจัดซื้อวัตถุดิบประเภท เนื้อ หมู และ ไก่ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะนิยมซื้อในโลตัสเพราะ

มีฉลากในการรับรองอาหารประเภทฮาลาล และมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าตลาดสด และผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่นิยมจัดซื้ออาหารแห้งจาก โลตัส แม็คโคร  หรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆ โดยซื้อในฐานะลูกค้าทั่วไป ไม่ได้

มีสิทธิ์หรือส่วนลดแตกต่างจากผู้คนทั่วไป ในผู้ประกอบธุกิจบางรายมีการสั่งซื้อในนามของลูกราคาค้าส่ง

ท�าให้มีการจัดส่งวัตถุดิบให้ถึงร้าน 
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ทำาเลที่ตั้ง จากการลงพื้นที่การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร สามารถสรุปผลการ

สัมภาษณ์ในการเลือกท�าเลที่ตั้ง สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไม่ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญใน

การเลือกท�าเลที่ตั้งเป็นอันดับแรก เพราะด้วยกลุ่มเป้าหมายมีการกระจายอย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้ 

ซึ่งพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ 80% เป็นอาคารพาณิชย์ ที่มีห้องว่างให้เช่าเพื่อเปิดธุรกิจร้าน

อาหารได้ คิดว่าเป็นท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยไม่ได้ค�านึงถึงการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย และในอีก 20% 

เป็นบ้านเรือนของบุคคลในพื้นที่จึงใช้เป็นพื้นที่ในการเปิดธุรกิจร้านอาหาร

การส่งเสริมการขาย การโฆษณาจากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร สามารถ

สรุปผลการสัมภาษณ์ในการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการโฆษณา สรุปได้ว่า การที่ธุรกิจร้านอาหารยังเป็นที่

รู้จักของผู้บริโภค เกิดจากที่ผู้ประกอบการยังคงรักษาคุณภาพของอาหารให้เป็นที่ชื่นชอบ มีความคุ้มค่ากับ

ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไป รวมไปถึงการบริการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความ

ประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก และอาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยการแนะน�ากันปากต่อปากให้เป็นที่รู้จัก

กันไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารให้คงอยู่ได้ มีการโฆษณาผ่านช่อง

ทางจากสื่ออินเตอร์เน็ต ได้แก่ การสร้างเพจบนเฟซบุ๊ก เป็นต้น และมีการโฆษณาผ่านช่องทางการสนับสนุน

ให้กับองค์การนักศึกษาและกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในด้านโปรโมชั่นในการด�าเนินธุรกิจร้าน

อาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สรุปได้ว่า ธุรกิจร้านอาหารจ�านวน 50% มีการสร้างโปรโมชั่นให้แก่

ลูกค้า ได้แก่ หากมีการเช็คอินร้านอาหาร ก็จะได้รับส่วนลด ได้รับเครื่องดื่มฟรี , การได้รับสิทธิพิเศษทาน

อาหารฟรีเมื่อตรงกับวันเกิดของลูกค้า หรือมีการสร้างโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละวัน เป็นต้น ในส่วนอีก 50% 

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไม่ได้มีการสร้างโปรโมชั่นใดๆให้กับลูกค้า ในด้านการบริการเสริม สรุปได้ว่า 

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจ�านวน 20% มีการบริการเสริมให้กับลูกค้า โดยมีบริการจัดส่งอาหารให้กับ

ลูกค้าถึงที่  เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการมาใช้บริการที่ร้าน แต่ลูกค้าต้องมี

การช�าระค่าบริการในการจัดส่งสินค้า และอีก 80% ของธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่มี

การบริการเสริมในส่วนของการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า มีเพียงการใช้บริการที่ร้านเท่านั้น ในด้านช่อง

ทางการช�าระเงิน สรุปได้ว่า ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่มีช่องทางในการช�าระเงิน คือ การช�าระด้วยเงินสด 

ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนิยมปฏิบัติ แต่ด้วยในปัจจุบันมีช่องทางในการอ�านวยความ

สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางในการช�าระเงินให้มีความหลากหลาย ได้แก่ การช�าระเงินแบบ

พร้อมเพย์โดยใช้การสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ทางธนาคารจะเข้ามาติดต่อกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 

หรือทางผู้ประกอบการสนใจติดต่อธนาคารได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มช่องทางในการช�าระเงินให้กับลูกค้า ซึ่ง

จากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ พบว่า มีธุรกิจร้านอาหารประมาณ 60% เลือกช่องทางในการช�าระเงิน

แบบพร้อมเพย์ จึงส่งผลให้ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงแค่การช�าระด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว

การเงิน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงสรุปผล

การสัมภาษณ์ในด้านการเงินเกี่ยวกับเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่การเริ่มต้นเปิดธุรกิจร้านอาหาร 

ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร ได้ดังนี้ ผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านอาหาร

ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนส่วนตัว รองลงมาจะเป็นการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อใช้ในการเปิดธุรกิจร้าน

อาหารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารผู้

ประกอบการส่วนใหญ่จะลงทุนสูงเกี่ยวกับการตกแต่งร้าน อุปกรณ์ตกแต่งร้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์บน
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โต๊ะ เป็นต้น รองลงมาคือการลงทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารส�าหรับการขาย ในด้านก�าไรในการประกอบ

ธุรกิจ จึงสรุปผลการสัมภาษณ์ในด้านการเงินเกี่ยวกับก�าไรของธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ได้ดังนี้ ในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่สามารถสร้างก�าไรให้กับผู้ประกอบการได้ไม่เกิน 

50% ต่อเดือน ซึ่งผลก�าไรเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าเชื้อเพลิง เป็นต้น ผลกระทบที่ท�าให้ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ท�าให้ก�าไรลดน้อยลง

เกิดจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องมาจาก ราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น จึงท�าให้ผลก�าไรเกิดความ

ไม่คงที่ในแต่ละเดือน ในด้านภาษีจึงสรุปได้ว่า ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการ 50% เป็น

เจ้าของที่อยู่อาศัย ท�าให้ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีการช�าระภาษีด้วยตนเอง ประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษี

อาคารพาณิชย์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการอีก 50% มีการประกอบธุรกิจร้าน

อาหาร โดยการเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ จึงท�าให้ผู้ประกอบการต้องมีการช�าระค่าเช่าสถานที่ในแต่ละ

เดือน การช�าระภาษีป้ายในแต่ละปี และ การช�าระภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดธุรกิจร้านอาหารได้แก่ 

ภาษีอาคารพาณิชย์ ผ่านเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลาง เป็นต้น ในด้านการก�าหนดราคา จึงสรุปได้ดังนี้ โดยผู้

ประกอบการส่วนใหญ่มีการก�าหนดราคาของอาหารด้วยตนเอง โดยมีการค�านวณจาก ต้นทุนวัตถุ ต้นทุ

นอื่นๆ เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ อุปกรณ์เสริมบนโต๊ะ เป็นต้น และพิจารณาจากฐานลูกค้า ก�าลังซื้อของลูกค้าที่มี

ความเป็นไปได้ต่อการบริโภค เพื่อให้การก�าหนดราคามีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าควร

จะได้รับ

ส่วนที่ 2 แบบประเมินโดยใช้การสังเกตและการมีส่วนร่วม

โดยผู้วิจัยได้เข้าไปใช้บริการร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการเข้าไปใช้บริการผู้

วิจัยได้มีการท�าแบบประเมินโดยใช้การสังเกตุและการมีส่วนร่วมจึงท�าให้สรุปผลออกมาได้ดังนี้

รายการการบริการ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน

ก่อนเข้าใช้บริการ
1. พนักงานมีการยิ้มแย้มและการกล่าวทักทายลูกค้า 2.85 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
2. ร้านอาหารมีการตกแต่งหน้าร้านให้สวยงามอยู่สม่�าเสมอ 2.41 ปฏิบัติน้อย
3. ร้านอาหารมีรูปแบบการตกแต่งภายในร้านสวยงาม 3.07 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
4. ความเพียงพอของโต๊ะที่ให้บริการของร้านอาหาร 3.33 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
5. ความสะดวกของที่จอดรถของร้านอาหาร 2.44 ปฏิบัติน้อย
6. ความสะดวกบายภายในร้านอาหาร 3.15 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
7. ความสะอาดของร้านอาหาร 3.37 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ระหว่างใช้บริการ
8. พนักงานมีการแนะน�าโต๊ะและพาไปนั่งที่โต๊ะ 2.15 ปฏิบัติน้อย
9. การน�าเสนอเมนูอาหารจากพนักงาน 2.81 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

 ตารางที่ 3  แบบประเมินโดยใช้การสังเกตและการมีส่วนร่วม
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รายการการบริการ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน

10. พนักงานมีการแนะน�าเมนูพิเศษเของร้าน 1.74 ไม่ปฏิบัติ

11. พนักงานมีการแนะน�าโปรโมชั่นของร้าน 1.48 ไม่ปฏิบัติ

12. พนักงานมีการให้บริการน้�าดื่ม 2.67 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

13. พนักงานมีการเข้ามารับรายการและมีการทวนรายการซ้�า 2.96 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

14. ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน 3.04 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

15. ร้านอาหารมีการให้บริการอ�านวยความสะดวกอินเตอร์เน็ต 3.52 ปฏิบัติมาก

16. การบริการเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะของพนักงาน 4.56 ปฏิบัติมากที่สุด

17. พนักงานมีการสังเกตและคอยสอดส่องลูกค้า 2.96 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

18. ร้านอาหารมีการให้บริการช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลาย 2.96 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

หลังใช้บริการ

19. พนักงานมีการเข้ามาสอบถามความพึงพอใจของอาหาร 2.37 ปฏิบัติน้อย

20. การส่งเสริมการขาย เช่น มีคูปองสะสมแต้ม 1.44 ไม่ปฏิบัติ

21. พนักงานมีการกล่าวค�าขอบคุณ 4.26 ปฏิบัติมากที่สุด

22. ร้านอาหารมีการแจกของแทนค�าขอบคุณ เช่น ลูกอม 2.22 ปฏิบัติน้อย

23. พนักงานมีการส่งลูกค้าเมื่อเช็คบิลเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว 1.00 ไม่ปฏิบัติ
ตารางที่ 3  แบบประเมินโดยใช้การสังเกตและการมีส่วนร่วม (ต่อ)

สรุปผลจากตารางโดยใช้แบบประเมินการสังเกตและการมีส่วนร่วมโดยใช้เกณฑ์จากการปฏิบัติ

มากที่สุดและไม่ปฎิบัติ พบว่า จากการปฏิบัติมากที่สุดของพนักงานในการบริการต่อลูกค้าประกอบด้วย 

ข้อ16. การบริการเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะของพนักงานและ ข้อ21. พนักงานมีการกล่าวค�าขอบคุณ และพบ

ว่าการไม่ปฏิบัติในการบริการต่อลูกค้า ประกอบด้วย ข้อ10. พนักงานมีการแนะน�าเมนูพิเศษเของร้าน  

ข้อ11. พนักงานมีการแนะน�าโปรโมชั่นของร้าน ข้อ20. การส่งเสริมการขาย เช่น มีคูปองสะสมแต้ม ข้อ23. 

พนักงานมีการส่งลูกค้าเมื่อเช็คบิลเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว  

สรุปผลจากตารางโดยใช้แบบประเมินการสังเกตและการมีส่วนร่วมโดยใช้เกณฑ์จากการปฎิบัติ

ซ�้าๆในทุกๆร้าน พบว่า  ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการปฎิบัติต่อลูกค้าซ�้าๆเสมอ ดังนี้ 

1. พนักงานมีการยิ้มแย้มและการกล่าวทักทายลูกค้า 2. ร้านอาหารมีรูปแบบการตกแต่งภายในร้าน

สวยงาม 3. ความเพียงพอของโต๊ะที่ให้บริการของร้านอาหาร 4. ความสะดวกบายภายในร้านอาหาร  5. 

ความสะอาดของร้านอาหาร 6. การน�าเสนอเมนูอาหารจากพนักงาน 7. พนักงานมีการให้บริการน�้าดื่ม 8. 

พนักงานมีการเข้ามารับรายการและมีการทวนรายการซ�้า 9. ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน 

10. พนักงานมีการสังเกตและคอยสอดส่องลูกค้า 11. ร้านอาหารมีการให้บริการช่องทางการช�าระเงินที่

หลากหลาย ซึ่งจากข้อที่กล่าวมาข้างต้น จัดอยู่ในเกณฑ์การประเมินในระดับ ที่มีการปฎิบัติเป็นบางครั้ง

และมีการปฎิบัติต่อลูกค้าซ�้าๆเสมอ โดยจัดอยู่ในเกณฑ์การประเมินในระดับการปฏิบัติมาก ได้แก่ ร้าน
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อาหารมีการให้บริการอ�านวยความสะดวกอินเตอร์เน็ต

บทสรุป

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการด�าเนินการธุรกิจร้านอาหารหน้า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าผู้ประกอบการมีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารต้องมีการมองการณ์

ไกลถึงการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้มีความแน่นอน เพื่อส่งผลท�าให้ธุรกิจร้านอาหารประสบความส�าเร็จ 

สามารถด�าเนินธุรกิจได้นาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรพรรณ จันทร์ (2554)ที่กล่าวไว้ว่า การ

ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก  ดังนั้น การท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้นั้นผู้

ประกอบการจะต้องคิดไปให้ไกลถึงว่าจะสามารถสร้างมาตรฐานสินค้าของตนสู่ตลาดสากลได้อย่างไร ซึ่ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง องค์ประกอบส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ประกอบการประสบความส�าเร็จไว้ 

10 ประการดังนี้ กระหายในความส�าเร็จ ชอบเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยึดมั่นไม่ท้อถอย มีความ

เชื่อมั่น มีความสามารถในการตัดสินใจ มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน

รู้จักเริ่มต้น และต้องการความส�าเร็จที่สมบูรณ์แบบตระหนักในคุณค่าของเวลาเวลาจากการด�าเนินธุรกิจ ผู้

ประกอบการที่วัย 35 - 60 ปีเป็นผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจได้ดี และสามารถบริหารธุรกิจได้ดีมากกว่า

ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิจัยของ อรพรรณ (2554) ผู้ประกอบการที่เป็นหนุ่มสาว (Young Entrepreneurs) 

หนุ่มสาวในปัจจุบันมีความต้องการที่จะก�าหนดชะตาชีวิตด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนี้ จึงมีความคิดที่จะ

ประกอบอาชีพของตนเองโดยการก่อตั้งกิจการเอง ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ประกอบการหนุ่มสาววัย 

18 - 24 ปีจะประสบความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจมากกว่าผู้ประกอบการวัย 35 - 44 ปี เมื่อมีการริเริ่ม

ธุรกิจผู้ประกอบการควรมีการศึกษาถึงคู่แข่งขันทางการตลาด การมองหาโอกาสในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นช่องทางในการท�าการตลาด การมองหาท�าเลที่ตั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเพื่อสร้างก�าไรให้แก่

ธุรกิจร้านอาหาร แต่จากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ให้ข้อมูลถึงการเลือกหา

ท�าเลที่ตั้งไม่ได้เป็นสิ่งส�าคัญของการริเริ่มธุรกิจ ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการได้ตั้งไว้มีการกระจาย

ตัวอย่างทั่วถึง ท�าให้ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการเลือกหา

ท�าเลที่ตั้งมากนักซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัชนันท์ วัชราภรณ์ และ กองกูณฑ์ โตชัยวัตน์ (2556) 

ได้กล่าวว่า ท�าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ หมายถึง การจัดหาหรือสรรหาสถานที่ส�าหรับประกอบธุรกิจให้

มีประสิทธิ์กับลูกค้า ความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น 

การเลือกท�าเลที่ตั้งจึงมีความส�าคัญมากในการตัดสินใจลงทุนทางอสังหารมทรัพย์ ในการเลือกท�าเลที่ตั้งแต่

ละครั้งอาจไม่ตรงตามความต้องการ แต่เลือกจากความรู้สึก เช่น สะดวกสบายในการเดินทาง อยู่ในบริเวณ

ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก แต่ในความเป็นจริงปัจจัยเหล่านั้นอาจไม่จ�าเป็นส�าหรับธุรกิจบางประเภทหรือ

อาจมีบางปัจจัยที่ควรให้ความส�าคัญมากที่สุด ส�าหรับประเภทธุรกิจร้านอาหารเป็นธุกิจที่มีความหลาก

หลายของประเภทอาหารท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเลือกท�าเลที่ต้ังที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารแต่ละ

ประเภทและล�าดับความส�าคัญของปัจจัยด้านท�าเลต่างๆ เพื่อให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถพัฒนา

พื้นที่ส�าหรับเช่าหรือขายในท�าเลที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจร้านอาหารประเภทต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ประกอบการมีการตั้งเป้าหมายก

ลุ่มลูกค้าไว้ก่อนการท�าธุรกิจและกลุ่มลูกค้ามักจะมีค่านิยมที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจิยของ 

ดวงพร (2559) กล่าวไว้ว่าการแบ่งกลุ่มลูกค้า จะต้องท�าเพื่อวางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดให้
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เหมาะสมกับ แต่ละส่วนตลาด เพราะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันทางด้านความชอบ 

ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าและบริการของร้านอาหารจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ทางด้านความชอบ และความสามารถในการใช้จ่ายรวมทั้งการเล็งเห็นความส�าคัญของความหลากหลาย

ทางศาสนา เนื่องจากต้องการความเชื่อถือของกลุ่มลูกค้า เช่น ผู้ประกอบการต้องการเปิดร้านอาหารที่ให้

บริการในเวลา กลางวัน เป็นร้านอาหารจานเดียวราคาไม่สูงมากนัก แต่มีบรรยากาศร้านที่ดีสะดวกสบาย 

ใกล้ส�านักงาน กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ คือ กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตธุรกิจการค้า อยู่ในวัย

ท�างาน อายุประมาณ 25-40 ปีที่มีรายได้เป็นของตัวเองและมีความสามารถในการใช้จ่ายส�าหรับรับ

ประทานอาหาร รักความสะดวกสบาย เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้แล้ว การท�าการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ ส�าหรับร้านอาหารนี้ก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอน นอกจากนี้มีการเน้นการสร้าง

เอกลักษณ์ความแตกต่างและความโดดเด่นจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของร้านอาหาร การสร้างรายการ

อาหารที่สามารถดึงดูดความสนใจ และเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยสอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของ Power & Barrows (2006) กล่าวว่า ร้านอาหารควรจะมีแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

ที่จะสามารถก�าหนดประเภทของ ธุรกิจการให้บริการอาหารให้มีความเฉพาะตัวเพื่อสร้างความแตกต่างใน

ตลาด สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการ ก�าหนดรูปแบบ ลักษณะการบริการเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้เกิด

ความสม�่าเสมอในการด�าเนิน งานและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ปัจจัยอีกอย่างที่มีผลต่อธุรกิจร้าน

อาหารคือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ มีการวางแผนก�าหนด

ทิศทางโดยการสร้างแนวคิดธุรกิจที่มีความชัดเจน มีการยืดหยุ่นในการก�าหนดกลยุทธ์การตั้งราคาอาหาร

กล่าวคือลูกค้ากลุ่มนักศึกษาสามารถเอื้อมถึงได้ และสามารถกระจายลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มซึ่งในส่วน

ของด้านราคา รวมไปถึงในในการส่งเสริมการตลาดเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของ

ลูกค้าโดยส่วนลูกค้าจะรู้จักร้านอาหารหน้าหมาวิทยาลัยวลักษณ์ผ่านการสื่อสารกันปากต่อปาก อีกทั้งยังมี

การใช้สื่อออนไลน์ในเข้ามามีส่วนช่วยในการโฆษณา ซึ่งได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนภรณ์ โพธิภักดี 

(2559) กล่าวไว้ว่า ด้านราคา (Price) ราคามีส่วนในการท�าให้บริการมีความแตกต่างกันและมีผลต่อผู้

บริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีได้รับจากบริการโดยเทียบระหว่างราคาและคุณภาพของบริการโดยปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจตั้งราคา ได้แก่ เป้าหมายของกิจการ โครงสร้างของต้นทุน ต�าแหน่งของการ

บริการในตลาด ขีดความสามารถในการให้บริการ ความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน วงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์บริการ สภาวะทางเศรษฐกิจ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ และสภาพการแข่งขัน และ ด้านส่งเสริม

การตลาด (Promotion) เป็นวิธีการของการสื่อสารไม่ว่าจะผ่านการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานการส่ง

เสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบบปากต่อปาก การตลาดทางตรง 

เป็นต้น

โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีด�าเนินธุรกิจนานหลายปีมักจะใช้ทัศนคติในการด�าเนินธุรกิจว่า“การ

ไม่คาดหวังหรือการไม่ตั้งความหวังมากเกินไปในการด�าเนินธุรกิจ จะท�าให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้” ทั้งนี้ยังมี

วิจัยที่เกี่ยวข้องของ ณดา จันทร์สม (2555) ได้ ประมวลธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าการน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ธุรกิจ น�าไปสู่ความยั่งยืนในองค์กรธุรกิจได้ 

เนื่องจากการ ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้าง ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามเงื่อนไข

ความรู้และคุณธรรมเป็น หลักคิดในการตัดสินใจตามกิจกรรมทางธุรกิจ จะท�าให้มี การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
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เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรอบด้าน ท�าให้การตัดสินใจไม่สุดโต่งจนเกินไป อยู่บนพื้นฐาน ของความ

ระมัดระวัง ท�าให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการกลยุทธ์และการพัฒนาการด�าเนินการ

ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อ�าเภอ

ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงท�าให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนพื้นที่รวมไปถึงเรื่องของสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของสังคมของกลุ่มผู้บริโภค 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร มาสเนตร ,อนิวัช แก้วจ�านงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ (2555) ปัจจัยพื้น

ฐานในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของผู ้ประกอบการธุรกิจ 

ประกอบด้วย จ�านวนแรงงานที่เหมาะสม และส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครอบครัว เงินลงทุนเป็นเงิน

สะสมภายในครอบครัว 

ผู้ประกอบการที่ดีต้องมีคุณลักษณะดังนี้ วันวิสาข์  โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 

(2558) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

ร้านค้า ในตลาดนาดอนหวาย จังหวัดนครปฐม มีความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง 

ความก้าวร้าวในการแข่งขัน ความสม�่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส�าเร็จ และจากผล

การวิจัยพบว่า ความก้าวร้าวในการแข่งขันมีสัมพันธ์ในทางบวกกับความส�าเร็จในการประกอบการ ที่ระดับ

ค่อนข้างสูง ความสม�่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้มีสัมพันธ์ในทางบวกกับความส�าเร็จในการประกอบการ 

ที่ระดับค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการ ต้องให้ความส�าคัญในด้านความสามารถในการแข่งขัน ความสม�่าเสมอ

และใฝ่ใจในการเรียนรู้ และความใฝ่ใจในความส�าเร็จ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของตนเองให้ประสบความ

ส�าเร็จมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการควรที่จะมีความสามารถในที่ท�างานได้ด้วยตนเอง และสามารถตัดสินใจได้

ในภาวะที่กดดัน โดยที่มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินค้า และบริการใหม่ๆ มีความกล้าเสี่ยงในการใช้ทรัพย์สิน

ลงทุนส�าหรับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังคิดหากลยุทธ์ในการด�าเนินงานที่แตกต่าง เพื่อไม่ให้คู่แข่ง

รายใหม่เข้ามาในตลาดเดียวกันได้ง่าย มีการค้นคว้า หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ พยายามทางาน

ให้บรรลุถึงมาตรฐานและมีความเป็นเลิศ  จากผลการศึกษาผู้ประกอบการที่มีข้อมูลระดับการศึกษาแตก

ต่างกัน จะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงว่า ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมทางด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพ

และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และ ณัฐ อมรภิญโญ (2556) พบว่าข้อมูลคุณลักษณะที่มี

ผลต่อความส�าเร็จของผู้ประกอบการมี 4 ด้านประกอบด้วยความรู้ทักษะการบริหารความตั้งใจทุนและ

ประสบการณ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการประสบความส�าเร็จที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการ

รายย่อยพบ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านส่วนตัวและปัจจัยทางด้านการบริหารเมื่อวิเคราะห์องค์

ประกอบพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการรายย่อยประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยคือ

ด้านความรู้ทักษะการบริหารด้านทุนด้านความตั้งใจและด้านประสบการณ์  และยังมีกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบ

การสามารถน�ามาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ตามค�ากล่าวของ พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ สมหญิง ค�าสวัสดิ์ 

(2560) กล่าวไว้ว่า แนวคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) มาประยุกต์ใช้ โดยด�าเนิน ธุรกิจในรูปแบบ

เจ้าของคนเดียว หรือ ธุรกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการจากประสบการณ์ และมีอ�านาจ

ตัดสินใจเพียงคนเดียวใช้การลองผิดลองถูกในการบริหาร ด้านการจ�าหน่ายอาหารและสินค้า เน้น เรื่อง
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ความสะอาดและความหลากหลายของสินค้า และใช้กลยุทธ์การตั้งราคาต�่า มีข้อได้เปรียบในด้านท�าเลที่ตั้ง

ที่ ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการส่งเสริมการขาย  
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการท่ีส่งผลต่อการ

ยอมรับนวัตกรรมการบริการการขนส่งแบบครบวงจรในการด�าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยมีปัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่ององค์กรเป็นตัวแปรสอดแทรก ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

ท�าการเก็บข้อมูลแบบเจาะจงจากกลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บริการระบบการขนส่ง

หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน จ�านวน 200 ธุรกิจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 

Testing) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression)  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าคุณลักษณะ

นวัตกรรมการบริการซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรของผู้บริโภค 

องค์กรจะต้องมีออกแบบคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการที่ตรงและทันกับความต้องการของผู้บริโภค และ

เพื่อลดอุปสรรคด้านการยอมรับการบริการใหม่ หรือการการที่องค์กรยังไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมการ

บริการที่ตอบโจทย์ได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจ�าเป็นจะ

ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรผ่านกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้

เชิงบวกต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ท่ามกลางการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
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Abstract

This research aims to investigate the influence of perceived service innovation 

characteristics toward e-fulfillment logistic service‘s intention to use of e-commerce entre-

preneurs in the South of Thailand where corporate trusting belief was treated as moderat-

ing variable. The methodology of this quantitative research is purposive sampling from e-

commerce entrepreneurs in the South of Thailand who have been used logistic service for 

their product delivery operation in both of public and private corporations. Two hundred 

respondents were collected via online questionnaire.  Descriptive statistics, Pearson cor-

relation and regression analysis were adopted as analysis tools to investigate the phenom-

enon. The result shows that the perceived service innovation characteristics have positive 

influence toward e-fulfillment logistic service’s intention to use; hence firm supposed to 

design service innovation characteristics which relevance and meet the real need of con-

sumer.  Therefore, corporate trusting belief reflects significant moderation effect toward 

the relationship between service innovation characteristics and intention to use. These can 

be said that logistic firms have to aware of corporate trusting belief as a factor help reduc-

ing negative effects toward rate of adoption when launch the novel service or when ser-

vice does not meet to the dynamic change of need. It can be conclusion that, perceived 

service innovation characteristics and corporate trusting belief play an important role as 

strategic competitive advantages for building up business opportunity in the digital econ-

omy.  

Keyword : Perceived service innovation characteristics, Corporate trusting belief,         

              E-fulfillment logistic service, E-commerce entrepreneurs

บทนำา

การปรับตัวสู่กระแสดิจิทัล หรือ Digital Transformation ท�าให้เปิดการเปลี่ยนแปลงแนวความ

คิดในการด�าเนินงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มีการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในในการด�าเนิน

งาน ไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการด�าเนินงานในแต่ละฟังก์ชั่นและการส่งต่อคุณค่า

ให้แก่ผู้บริโภค ปัจจุบันโลกการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลต่อการปรับตัวครั้งใหญ่ ธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได้เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ ในประเทศไทยนั้น ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจที่ทวี

ความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ และมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของผู้

บริโภค ด้วยเหตุปัจจัยนี้ท�าให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้เจริญเติบโตตามไปด้วย ธุรกิจการบริการการขนส่งเป็น

ธุรกิจหนึ่งที่เติบโตจากแรงหนุนของการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการขนส่งใน

ประเทศไทยนั้นมีสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มูลค่าตลาดนั้นมีประมาณ 315,000 

ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 10,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) ทั้งนี้ธุรกิจขนส่งนั้นประกอบ

ด้วยธุรกิจการขนส่งทางบก ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ ธุรกิจไปรณีย์ภัณฑ์

และรับส่งสินค้า โดยเฉพาะธุรกิจไปรณีย์ภัณฑ์และรับส่งสินค้านั้น เป็นธุรกิจที่เติบโตรองรับการตลาดค้า
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ปลีกออนไลน์เป็นส�าคัญ มีบทบาทในการน�าส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้บริโภค ซึ่งสินค้าที่น�าส่งนั้นส่วนใหญ่

เป็นเสื้อผ้า เครื่องส�าอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่นๆตามความถนัดของผู้ขาย  โดยมีการใช้

อินเตอร์เน็ตและนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความ

ต้องการที่หลากหลาย การเสริมสร้างด�าเนินงานของธุรกิจขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ

แข่งขันระหว่างธุรกิจชนิดเดียวกันและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  จากที่กล่าวมานั้น

ธุรกิจขนส่งจึงจ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะของนวัตกรรมการบริการท่ีตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิผลของการบริการ โดยใช้เวลาน้อยลงแต่สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการต่างๆ หากแต่เมื่อมีการน�าเสนอบริการใหม่ ธุรกิจมักจะประสบปัญหาใน

เรื่องของการยอมรับในเทคโนโลยี ซึ่งจะน�าไปสู่ระดับความตั้งใจซื้อที่ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นธุรกิจจะต้อง

ความตระหนักถึงปัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ ซึ่งยังเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อความ

มั่นใจในการมาใช้บริการของธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่มีการบริการมาอย่างยาวนานหรือธุรกิจเกิดใหม่ (Bermú-

dez-Edo, Hurtado-Torres, & Aragón-Correa, 2010) ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงท�าการศึกษาถึงความ

ส�าคัญของความเชื่อม่ันต่อธุรกิจที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการและ

ความตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ เพื่อ

ที่จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานการบริการการขนส่งที่จะน�าไปก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงานและเป็น

แนวทางในการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาด มีศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยิ่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของนวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อความต้ังใจใช้

บริการของธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ 
ประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเชื่อม่ันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการและความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรของผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงอิทธิพลของคุณลักษณะของนวัตกรรมบริการความตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่ง

แบบครบวงจรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อทราบถึงอิทธิพลสอดแทรกของปัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่อธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยา
ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนวัตกรรมการบริการ คุณภาพการบริการ
และความตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. เพื่อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับธุรกิจขนส่งในการออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมใน
การให้บริการสำาหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การทบทวนวรรณกรรม
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในนามว่า “อีคอมเมิร์ซ” เป็นส่วนหนึ่ง

ของการท�าธุรกรรมแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Turban, King, Lee, & Viehland, 2002) โดยค�าจ�ากัด

ความของค�าว่า “อีคอมเมิร์ซ” มีความหมายค่อนข้างกว้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและ

คุณลักษณะเฉพาะตัว (Laudon & Traver, 2016) สอดคล้องกับ Delone and Mclean (2004) ซึ่งระบุว่า 

อีคอมเมิร์ซ หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่

ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างกันนั้น สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุผลของการน�าเสนอสินค้าและบริการ ไม่

ว่าจะเป็นตัวบุคคล องค์กร หรือระหว่างตัวบุคคลกับองค์กร (Chaffey, 2009)

แนวคิดของธุรกิจขนส่งแบบครบวงจร (E-Fulfillment)

การขนส่งแบบครบวงจร (E-Fulfillment) หมายถึงการให้บริการการเคลื่อนย้าย สิ่งมีชีวิต วัสดุ 

จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง รวมถึงการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตและวัสดุภายในอาคาร  ภายใน

สถานประกอบการและการบริการจัดเก็บรักษาสินค้า (Tarn, Razi, Wen, & Perez, 2003) ซึ่งหากสรุป

แล้ว การเดินทางอยู่ในสถานที่ต่างๆ  หรือการขับรถจักยานยนต์หรือการที่พนักงานก�าลังขนย้ายสินค้าที่

โรงงานนั้นก็นับว่าเป็นกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกัน (Lee & Whang, 2001)  ซึ่งสอดคล้องกับ Agatz, 

Fleischmann, and Van Nunen (2008)  ที่ให้ความหมายไว้ว่าการขนส่งครบวงจร คือ กระบวนการหนึ่ง

ของระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที่เป็นกระบวนการด�าเนินงานที่เป็นไปตามวางแผนที่วางไว้และสามารถที่

จะควบคุมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของการจัดเก็บสิ่งของหรือวัตถุดิบสินค้าส�าเร็จรูป

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะนวัตกรรม

คุณลักษณะของนวัตกรรมนั้นเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่ผู้บริโภครับรู้ได้ ซึ่ง

เป็นแนวคิดอันเนื่องมาจากทฤษฎีการยอมรับด้วยคุณสมบัติของนวัตกรรม มีการน�าไปใช้ในการศึกษาเกี่ยว

กับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมไปใช้ของผู้บริโภค ซึ่งคุณลักษณะของนวัตกรรมนั้นประกอบด้วย 

5 คุณลักษณะ ได้แก่ 1. ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง (Relative Advantage) 2. การทดลองใช้ได้ก่อนการจะ

ยอมรับ (Trilability) 3. การสามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้น (Observability) 4. ความไม่ซับซ้อน (Complexi-

ty) และ 5. สอดคล้องกับการปฏิบัติ (Compatibility) (Rogers, 2003) ซึ่งคุณลักษณะข้างต้นเป็นเหตุ

ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผู้บริโภค (Peansupap & Walker, 2006) 

แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อองค์กร

แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อองค์กรนั้นมีผู้น�าเสนอความหมายท่ีเช่ือมโยงกับการแพร่กระจาย

ของนวัตกรรมขององค์กรไว้ว่า ความไว้วางใจคือความเต็มใจและเชื่อมั่นบนพื้นฐานของความคาดหวังเชิง

บวกต่อพฤติกรรมของผู้อื่นภายใต้การรับรู้ความเสี่ยงและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Bermúdez-Edo et al., 

2010) ซึ่งความไว้วางใจนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ด้าน คือความเชื่อในการไว้วางใจ (Trust-

ing Belief) และความตั้งใจในการไว้วางใจ (Trusting Intention) ก่อนที่จะน�าไปสู่การแสดงพฤติกรรมของ

ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 1) ความเชื่อในการไว้วางใจ (Trusting Belief) หมายถึงสภาวะการณ์ที่บุคคล

แสดงความเชื่อมั่นในบุคคลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 1.1) ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมาย

ถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีเจตนาปฏิบัติตามข้อตกลงโดยบอกความจริงและกระท�าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ 
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1.2) ความหวังดี (Benevolence) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งใส่ใจต่อความเป็นอยู่ที่ดี 1.3) ความสามารถ 

(Ability) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสามารถที่จะกระท�าในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการได้ส�าเร็จลุล่วง  และ 

2) เจตนาในการไว้วางใจ (Trusting Intention) คือ การที่บุคคลเกิดความเชื่อในการไว้วางใจ (Trusting 

Belief) ในบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ใดๆ และยินดีที่ปฏิบัติตามหากได้จะรับความแนะน�าจากบุคคลนั้น

หรือตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์นั้นๆ (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002)

ทฤษฎีความตั้งใจในการเลือกใช้ (Intention to Use) 

ทฤษฎีความตั้งใจในการเลือกใช้ (Intention to Use) หมายถึงพฤติกรรมความตั้งใจในการเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลายๆทางเลือก โดยมีการพิจารณาหรือมีการประเมินแล้วว่าดี ซึ่ง

เป็นทางที่ทำาให้บรรลุถึงเป้าหมาที่วางไว้   อันจะนำาไปสู่การตัดสินใจในการเลือกเป้าหมายเป็นสิ่งสำาคัญที่

เกี่ยวกับการบริหารหรือเป็นการจัดการกับทุกขั้นตอน เป็นการวางแผน การจัดการงาน  การวางแผนการ

จัดการคนเข้าทำางาน การประสานงานและการควบคุมงาน (Luarn & Lin, 2005)  สอดคล้องกับ (Lin & 

Lu, 2000) ซึ่งกล่าวว่าการตัดสินใจในการเลือกใจบริการเป็นกระบวนการวางแผนที่มีส่วนสำาคัญกับคนใน

องค์กร ที่ผู้บริหารจะต้องทำาเป็นพื้นฐานของข้อมูล (Information) ซึ่งจะได้รับจากพฤติกรรมของบุคคล 

โครงสร้างของบริษัทและกลุ่มของบริษัทซึ่งจะสอดคล้องกับ  ที่กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจขององค์กร คือ

กระบวนการแก้ไขปัญหา เป็นการใช้ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่

วางไว้

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้วิจัยจึงกำาหนดสมมุติฐานการวิจัยสำาหรับการวิจัยเรื่องความ

สำาคัญของความเชื่อม่ันต่อธุรกิจที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการและ

ความตั้งใจใช้บริการขนส่งครบวงจรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต ้ประเทศไทยดังนี้

สมมติฐานที่ 1 (H1) คุณลักษณะนวัตกรรมการบริการส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่ง

แบบครบวงจร

สมมติฐานที่ 2 (H2) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่อธุรกิจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

ของนวัตกรรมการบริการและส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่งครบวงจร

 ซึ่งสามารถสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังภาพที่ 1
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คุณลักษณะนวัตกรรมการ

บริการ 

การต้ังใจใช้บริการขนส่งครบ

วงจร 

ความเชื่อมั่นต่อองค์กร 

H1 

H2 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา: ผู้วิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่องความส�าคัญของความเชื่อมั่นต่อธุรกิจที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

นวัตกรรมการบริการและความตั้งใจใช้บริการขนส่งครบวงจรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน

ภาคใต้ ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งก�าหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบ

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี ก�าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen ผ่านการตรวจ

สอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจ�านวนมาก (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) จากการ

ประมาณค่าตัวอย่างโดยมี ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.20 ความน่าจะเป็นของความคลาด

เคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α)  เท่ากับ 0.10 จ�านวนตัวแปรท�านายเท่ากับ 5 อ�านาจการทดสอบ 

(1-ß) เท่ากับ 0.99 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 182 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม

ออนไลน์ที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถามหรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of item ob-

jective congruence) ซึ่งข้อค�าถามผ่านค่าคะแนน 0.5 ทั้งหมด หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�าข้อค�าถามมาจัด

ท�าแบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย โดยท�าการจัดส่งไปยัง

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และสื่อโซเชียล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการ

ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test: Alpha) จากการตอบกลับจ�านวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความน่า

เชื่อถือของแบบสอบถามโดยมีค่า Alpha ในแต่ละตัวแปรมากกว่า 0.7 หลังจากนั้นจึงท�าการเก็บข้อมูลจริง

จากผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงท�าการ

แปรผลข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ�านวน 200 คน ซึ่งผู้วิจัยได้มีการทดสอบทางสถิติตามข้อ

ตกลงเบื้องต้นของการทดสอบการถดถอยพหุการทดสอบ Non-Response Bias เพื่อทดสอบความล�าเอียง

จากการไม่ตอบแบบสอบถามกลับมาด้วยสถิติทดสอบที (T-test) ท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 
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coefficient)และหลังจากนั้นจึงท�าการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Regression Analysis) เพื่อทดสอบ

อิทธิพลของตัวแปรอสระที่มีต่อตัวแปรตามจ�านวน 2 สมมุติฐาน

ผลการวิจัย

ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ จากการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่

เขตภาคใต้ จ�านวนผู้ประกอบการ 200 ธุรกิจ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการการขนส่งแบบครบวงจร

จ�านวน 16 บริษัท ซึ่งธุรกิจที่นิยทใช้มากที่สุดคือ ไปรษณีย์ไทยและ Kerry ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบ

ว่าเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  มี

สถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดอยู่ที่ 20,001- 30,000 บาท และมีกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีที่อยู่ปัจจุบันคือจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่องความส�าคัญของความไว้วางใจต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการและความตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่งแบบครบวงจร

ส�าหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson correlation) พบว่าปัจจัยทางด้านคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการ (PerSerInno) มีความ

สัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านความตั้งใจในการน�านวัตกรรมการบริการมาใช้ (Intention to Use) อยู่ในระดับค่อน

ข้างสูง (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.695) ในส่วนของความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านประสิทธิภาพ

ของคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการ (PerSerInno) ที่มีต่อความไว้วางใจต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง (ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.709) และปัจจัยด้านความตั้งใจในการน�านวัตกรรมการบริการมาใช้ 

(Intention to Use)  มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง (ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.730) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation)

Correlations
PerSerInno ITU Trust.

PerSerInno. 1
ITU .695** 1
Trust. .709** .730** 1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาที่ 1 

การศึกษาที่ 1 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์อิทธิพลของคุณลักษณะ

นวัตกรรมการบริการท่ีส่งผลต่อความส�าคัญของการตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่งส�าหรับผู้ประกอบการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ นั้นพบว่าจากตัวแปรอิสระมีอิทธิผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตารางที่2) จึงสามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะของนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณ
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ประโยชน์ที่รับรู้ได้ การสามารถทดลองได้ การสามารถสังเกตได้ ความซับซ้อนและความเข้ากันได้ของ

นวัตกรรมน้ันเป็นสิ่งที่องค์กรซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ�าเป็นจะต้องน�ามาเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ในการ

พัฒนานวัตกรรมการบริการขององค์กร ซึ่งจะสามารถสร้างนวัตกรรมการบริการที่มีคุณประโยชน์

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ มีรูปแบบขั้นตอนการให้บริการชัดเจน ขั้นตอนการให้บริการไม่มีความ

ซับซ้อนและเข้ากันได้กับวิธีการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Murtaza 

(2003) ซึ่งได้กล่าวว่าการออกแบบให้บริการเทคโนโลยีเป็นรายบุคคลนั้น ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก

คุณลักษณะของนวัตกรรมที่รับรู้ได้ของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการออกแบบนวัตกรรม

เพื่อการน�าส่งคุณค่าการบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ผลการศึกษาที่ 2

การศึกษาที่ 2 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Interaction Term) เพื่อ

พยากรณ์อิทธิพลของความเชื่อมั่นขององค์กรที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนวัตกรรมการ

บริการและการตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่งส�าหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ นั้นพบว่า

จากตัวแปรอิสระมีอิทธิผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่3 จึงสามารถ

สรุปได้ว่าความเชื่อมั่นต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์  ความหวังดี ความสามารถ และเจตนาใน

การไว้วางใจ นั้นเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่เป็นตัวแปรสอดแทรกที่จะช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณลักษณะของ

นวัตกรรมบริการถึงแม้ว่าบริการนั้นจะเป็นบริการที่ยังใหม่ในตลาดก็ตาม ดังนั้นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมที่

ต้องการขยายบริการใหม่จะต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร เพื่อลดความไม่มั่นใจ

ของผู้บริโภคอันเกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะของนวัตกรรมการบริการ (Lazaric & Lorenz, 1998) ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sahi, Sekhon, and Quareshi (2016) ซึ่งเสนอว่าความเชื่อมั่นต่อองค์กรและ

เทคโนโลยีที่น�ามาใช้นั้นจะส่งผลในการสนับสนุนแรงบวกของความตั้งใช้ซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคใน

ธุรกิจบริการทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ลดจุดอ่อนของของการออกสินค้าใหม่ในระยะแรกของวงจรชีวิต

การบริการได้

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน

ตัวแปร
H1 H2 H3

Model 1 Model 2 Model 4
Step1: ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะนวัตกรรมการบริการที่ลูกค้ารับรู้ได้ 0.000*
Step 2: Moderator
ความไว้วางใจต่อองค์กร 0.000*
Step 3: Interaction term
PSIC x Trust 0.000*
R2 0.671 0.730 0.769
Adjust R2 0.451 0.533 0.592
F-Statistic 161.676 224.855 285.648
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บทสรุป

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบความส�าคัญของคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการซึ่งมีอิทธิพลโดยตรง

ต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกิจขนส่งแบบครบวงจรของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือก

มากมายท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น ดังนั้นการออกแบบคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการที่

ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความส�าคัญต่อองค์กรในระดับของกลยุทธ์ทางการแข่งขันของธุรกิจ

ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะสามารถยกระดับให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่สามารถ

สร้างผลก�าไรให้กับธุรกิจได้ นอกจากนี้ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ธุรกิจที่ให้บริการอยู่ทั้งธุรกิจเก่าที่

มีชื่อเสียงมายาวนานหรือแม้กระทั่งธุรกิจเกิดใหม่นั้นจ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น

ต่อองค์กรผ่านกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านความสามารถขององค์กร ความซื่อสัตย์

และธรรมาภิบาล ความหวังดีต่อผู้บริโภคและเจตนาในการไว้วางใจต่อองค์กร เพื่อลดอุปสรรคเมื่อธุรกิจจะ

ต้องน�าเสนอบริการใหม่ ซึ่งผู้บริโภคอาจมีความรู้เกี่ยวกับบริการใหม่นั้นไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้

บริการ รวมทั้งยังสามารถดึงดูดให้ลูกค้ายังมีความจงรักภักดีต่อธุรกิจได้ยาวนานขึ้น หากองค์กรยังไม่

สามารถพัฒนานวัตกรรมการบริการที่ตอบโจทย์ได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงน�าเสนอมิติของการศึกษาที่จะสามารถน�าเสนอแนวคิดที่ธุรกิจขนส่ง

แบบครบวงจรสามารถน�าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ

แข่งขันได้ท่ามกลางการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป
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ความพึงพอใจในการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ NETFLIX  ที่มีผลต่อการสื่อสาร          
แบบบอกต่อของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB  

 The satisfaction of watching online movies on NETFLIX affecting the word 
of mouth communication of NETFLIX THAI CLUB   

กมลรัตน์ ศรีสุข1 ปวัณรัตน์ พัชณี1 เสริมศักดิ์ ขุนพล2
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์

ออนไลน์ NETFLIX และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีต่อการสื่อสาร

แบบบอกต่อของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่ม

ตัวอย่างในแฟนเพจ NETFLIX THAI CLUB กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ ผลวิจัยพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการชม NETFLIX ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00  

S.D.=0.55) โดยความหลากหลายของรายการและภาพยนตร์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.29) โดยความหลาก

หลายของรายการ/ภาพยนตร์ เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.29)  ส่วนการ

ประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียดการใช้งานต่าง ๆ  มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.64)  ส�าหรับผลก

ระทบของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีผลต่อการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่ม NETFLIX THAI 

CLUB   มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก (r =0.098)  โดยความพึงพอใจเกี่ยวกับช่องทางให้รับชมอย่าง

หลากหลายเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่มตัวอย่าง (Sig = 0.002)  ซึ่งผล

ดังกล่าวสามารถน�าไปพยากรณ์อิทธิพลของผลกระทบได้ร้อยละ3.8 

คำาสำาคัญ : ความพึงพอใจ ภาพยนตร์ออนไลน์ การสื่อสารแบบบอกต่อ 

 

Abstract

This research is the quantitative. The purposes to study satisfaction of watching 

online movies on NETFLIX and to study the relationship of satisfaction with watching mov-

ies that affect the word of mouth communication of NETFLIX THAI CLUB. 

By collecting data with online questionnaires from the sample group in NETFLIX 

THAI CLUB fan page, 400 samples with accidental randomness. The results showed that 

most of the sample groups were satisfied with the service. Watch NETFLIX at a high level 

(mean = 4.00 SD = 0.55) .With the most variety of programs and movies (mean = 4.29). 

Publicize the details of various applications is the lowest satisfaction value (mean = 3.64). 
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For the impact of the satisfaction of watching movies that affect the communication of the 

NETFLIX group, THAI CLUB has a very low level of relationship (r = 0.098) by satisfying 

various channels for viewing and the only factor that affects the communication of the 

sample group (Sig = 0.002) which predicts the influence of the impact about 3.8 percent.

Keywords : Satisfaction, Streaming Media, Word of Mouth Communication

 บทนำา

ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยในหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการดูสื่อโทรทัศน์นั้นเปลี่ยนไป

อย่างมาก ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การรับชมสื่อผ่านทางโทรทัศน์นั้นเกิดขึ้นน้อยลงหากเปรียบเทียบกับแต่ก่อน  

โดยเฉพาะการเกิดใหม่ของกระแสการรับชมสื่อผ่าน Streaming  Media ส่งผลให้การพฤติกรรมการชม

โทรทัศน์เริ่มเปลี่ยนแปลง โดยที่ผู้คนเริ่มเห็นถึงความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายตอบโจทย์ต่อกลุ่มผู้บริโภค

Netflix เป็นผู้ให้บริการสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของ Video Streaming  ผ่านทางออนไลน์อย่างถูก

ต้องตามกฎหมาย โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนเพื่อเข้าชมภาพยนตร์ ตามแพ็คเกจที่เลือก  ซึ่ง

ปัจจุบัน Netflix  เป็นอีกหนึ่งสื่อที่มีการใช้บริการมากที่สุดใน การสมัครใช้งาน Netflix ไม่ต่างอะไรกับการ

สมัครใช้งานบริการดูหนังออนไลน์อื่น ๆ ในท้องตลาด จุดที่ต่างคือการจะรับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกจะต้องผูก

บัตรเครดิต หรือ PayPal ด้วย แต่จะยังไม่ตัดเงินตอนสมัคร และสามารถยกเลิกได้ทุกเวลาลูกค้าสามารถใช้

รับชมเนื้อหาความบันเทิงหลากหลายส�าหรับ รายการทีวี ภาพยนตร์ ซีรีส์ การ์ตูน และสารคดี โดยใช้

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องรับชมโฆษณา  จุดก�าเนิดของ Netf-

lix ก่อตั้งขึ้นตั้งปี 1779 โดย Reed Hastings และในปี 2010  Netflix ได้เริ่มขยายตลาดออกสู่ทั่วโลกมาก

ขึ้นใน 130 ประเทศ เมื่อต้นปี 2016  Netflix ได้เปิดให้ใช้บริการในประเทศไทย  ในช่วงแรกกระแสตอบรับ

จากกลุ่มผู้ใช้บริการมีไม่มากนักแต่เม่ือผ่านไปไม่นานคนไทยกลับให้ความสนใจและใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ Netflix ติดตลาดในประเทศไทยได้ (Mangozero, 2561) ด้วยเนื้อหาและการให้

บริการที่แตกต่างท�าให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ จนผู้รับชมได้ร่วมกันก่อตั้ง Fanpage NETFLIX 

THAI CLUB ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิก

เกี่ยวกับการรับชม Netflix โดยปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 71,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทยโดยภายในกลุ่มจะมีการรีวิว แนะน�าเนื้อหาของภาพยนตร์ การแสดงความคิดเห็น และหาผู้

ร่วมแชร์ค่าบริการภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก (the  word of 

mouth) หรือการสื่อสารแบบบอกต่อภายในกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB 

ผลการวิจัยหลากหลายชิ้นได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่ม

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะท�าการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก่อนใช้บริการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใช้บริการ  

ซึ่งการยอมรับและงานวิจัยของ การยอมรับข้อมูลของการสื่อสารแบบปากต่อปากมีผลต่อความตั้งใจซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคผ่านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล, 2553, สุทธิ์ธิดา จันทร์โอ

กุล, 2558) ดังนั้นเพื่อน�าข้อมูลจากผู้บริโภคสะท้อนกลับไปยังผู้ผลิตให้บริการ Streaming Media และน�า

ไปใช้เป็นกลวิธีทางการตลาดแบบปากต่อปาก หรือการสื่อสารแบบบอกต่อ ที่มีความโดดเด่นแสดงตัวตน

กับแนวโน้มทางเครือข่ายสังคม (Social Networking Potential) จนท�าให้สามารถเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่
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และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้เกิดการชม Netflix อย่างต่อเนื่อง  ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งศึกษาความพึงพอใจของ

สมาชิก NETFLIX THAI CLUB ในการชมภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix และศึกษาความสัมพันธ์ของความพึง

พอใจดังกล่าวว่ามีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ผ่าน NETFLIX  หรือไม่ โดยน�าผลจากงานวิจัยในครั้งนี้ไป

ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการ Streaming Media ในรายอื่น ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการชมภาพยนตร์ออนไลน์ NETFLIX ของกลุ่ม NETF-

LIX THAI CLUB  

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีผลต่อการสื่อสารแบบบอกต่อ

ของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.  สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการน�าเสนอและพัฒนาการให้

บริการชมภาพยนตร์ผ่านสื่อแบบ Video Streaming  อื่น ๆให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภคมากยิ่งขึ้น

2. สามารถน�าไปเป็นแนวทางการในสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากของการให้บริการ Video 

Streaming ในรายอื่น ๆ ต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม

1) แนวคิดเกี่ยวกับ Streaming Media เป็นเทคโนโลยีที่สามารถ เล่น เพลง วีดีโอ และ ข้อมูลแบบ

แอนนิเมชั่น โดยส่งผ่านอินเตอร์เน็ตในเวลาแบบเรียลไทม์ คือไม่ต้องรอการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดมา

ก่อน ผู้ใช้งานจะสามารถเล่นไฟล์ได้ในทันทีที่ยังมีกระบวนการของการส่งอยู่ ลักษณะของ Streaming Me-

dia คือ การส่งข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์ (Real-time) ผู้ชมสามารถรับชมและฟังได้โดยไม่ต้องรอให้

ดาวน์โหลดข้อมูลจนเสร็จ และสามารถควบคุมการแสดงผลได้ด้วยโปรแกรมแสดงผลทั่วไป เช่น เล่นเพลง

ก่อนหน้า (Previous) เล่นซ�้า (Repeat) ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Streaming 

Media แบบเสียค่าบริการมากมายเช่น Netflix, HBO Now, Amazon Prime Video,  และ Hulu และ

จากการส�ารวจของ Hub Entertainment Research (Sarah Perez, 2017) พบว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของ

ผู้รับชมก็เริ่มเปลี่ยนไป และหันมาพึ่งพาบริการสตรีมมิ่งเป็นที่แรกในการรับชมรายการต่าง ๆ แทนทีวีแบบ

เดิม และผู้ชมกว่าร้อยละ 19 รับชมรายการต่าง ๆ จากทาง Netflix 

2) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word Of Mouth Communication : WOM) หมายถึง การ

ติดต่อสื่อสาระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเอง นับเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่อยู่ในรูปแบบของการสื่อสาร

บอกต่อข่าวสารจากบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพล (Influencer) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การบอกต่อมีความส�าคัญใน

การท�าธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะถ้าผู้ใช้ประทับใจก็จะกลายเป็นผู้บอกต่อ (Talker) โดยการถ่ายทอด
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ประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการไปยังบุคคลใกล้ชิดรอบ ๆ ตัว เสมือนการสร้างเครือข่ายสังคม

ของตนเอง (Social Network) นอกจากนี้ยังอาจผสมผสานกับความรู้สึกส่วนตัว อารมณ์ความประทับใจที่

อยากให้คนที่เขารู้จักมีโอกาสใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ประการต่อมา นอกจากจะเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อ

ถือแล้ว ยังความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวบุคคลใกล้ชิดให้ใช้สินค้าและบริการได้ดีอีกด้วยจนปัจจุบัน

นักการตลาดยอมรับว่าการสื่อสารการตลาดตลาดรูปแบบนี้เป็นสื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นที่มีความน่าเชื่อถือ

มากที่สุด (สุชิต ผลเจริญ, 2552)

3) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีการเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมเป็นคนที่มีความรู้

ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะข่าวสารจะท�าให้บุคคลที่เปิดรับมีความทันสมัยรู้

เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย อย่างไรก็ตามมนุษย์นั้นไม่ได้เปิดรับข้อมูล

ข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือผ่านเข้ามาทางการรับรู้ของมนุษย์ แต่มนุษย์จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับตัวเองมากกว่า (Atkin, 1973)

4) ทฤษฎีความพึงพอใจ คือ ความรับรู้ของบุคคลทั้งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นหรือระยะยาวที่มีต่อ

คุณภาพการบริการต่าง ๆ ทั้งในระดับแคบที่เกี่ยวกับลักษณะบริการที่มีคุณภาพ และการบริการ เช่น ความ

รับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ น่าไว้ใจของผู้ให้บริการ เป็นต้น และในระดับกว้างที่เป็นมุมมองของผู้รับบริการ

ที่ได้จากบริการทุกประเภทที่น�าไปเป็นข้อสรุปรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์กร (ละออง

ทราย โกมลมาลย์, 2556)

5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากที่กระท�าผ่าน

อินเทอร์เน็ตต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของสุทธิ์ธิดา จันทร์โอกุล 

(2558) พบว่าระดับของความผูกพันใกล้ชิดมีผลอย่างมีนัยส�าคัญมากที่สุดต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ

การสื่อสารแบบปากต่อปาก และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของการสื่อสารแบบปากต่อปากมีผลต่อการ

ยอมรับข้อมูลของการสื่อสารแบบปากต่อปาก และการยอมรับข้อมูลของการสื่อสารแบบปากต่อปากมีผล

ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการศึกษาเรื่อง E-word of 

Mouth อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ตของ ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) 

พบว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อถือข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลักลดน้อยลงมาแต่จะให้ความส�าคัญมากขึ้นกับข้อมูล

สารข่าวที่มาจากอินเตอร์ โดยเฉพาะบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์และกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ

ท�าการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก่อนใช้บริการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใช้บริการนั้น  ทั้งนี้การศึกษาเรื่อง 

การตลาดแบบไวรัส: กลวิธีการตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคมบนอินเทอร์เน็ต ของกฤชสกล ช่วงอรุณ, ปรียา 

ศรีระคาม และตรีทิพ บุญแย้ม (2553) พบว่า การท�าการตลาดแบบไวรัสเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่ผู้ประกอบการ

ธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความส�าคัญต่อการเข้ามามีบทบาทในการท�าการตลาดในยุคปัจจุบัน คือยุคที่ 3.0 

ยุคที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการท�าธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของเครือข่ายทาง

สังคมบนโลกออนไลน์ท�าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไป
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กรอบการวิจัย

           

 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคใน

การชมภาพยนตรอ์อนไลน์ 

NETFLIX 

การสื่อสาร 
แบบบอกต่อของกลุ่ม NETFLIX 

THAI CLUB   
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

ลักษณะประชากร 

พฤติกรรมการใช้งานและการสื่อสาร

ภายในกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลความคิดเห็นด้วย

แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแจกกับประชากร

ในกลุ่มแฟนเพจ NETFLIX THAI CLUB จ�านวน  71,000 คน ซึ่งหากลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane 

จ�านวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้หลักทาง

สถิติ และทดสอบสมติฐานโดยตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis= MRA) เพื่อน�าผลการวิเคราะห์ไปพยากรณ์

อิทธิพลของผลกระทบของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีผลต่อการการสื่อสารแบบบอกต่อของ

กลุ่ม NETFLIX THAI CLUB ต่อไป 

สรุปผลการวิจัย

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน ซึ่งเป็นชาย จ�านวน 205 คน (คิดเป็นร้อยละ 

51.2)  หญิง จ�านวน 195 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.8)  อายุระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด จ�านวน 196 คน (คิด

เป็นร้อยละ 49.0)  รองลงมาคือ ต�่ากว่า 20 ปี จ�านวน 84 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.0) และอายุ 31-40 ปี  68 

คน (คิดเป็นร้อยละ 17.0 ) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน-นักศึกษามากที่สุด จ�านวน 202 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 50.5) รองลงมาคือพนักงานบริษัท จ�านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0) การศึกษาระดับปริญญา

ตรีมากที่สุด จ�านวน 238 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.5) รองลงมา คือ ต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 106 คน (คิด

เป็นร้อยละ 59.5) และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 158 คน (คิดเป็นร้อยละ 

39.5) รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท จ�านวน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 
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25.0)  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาความพึงพอใจในการชม NETFLIX ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน Fanpage NETF-

LIX THAI CLUB  สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่าน NETFLIX
ความพึงพอใจในการชม NETFLIX ในด้านต่าง ๆ S.D. แปรผล

ด้านผลิตภัณฑ์
•	 ความหลากหลายของรายการ/ภาพยนตร์ 4.29 0.753 มากที่สุด
•	 จำานวนรายการ/ภาพยนตร์ที่มี 4.15 0.830 มาก
•	 ความใหม่ของรายการ/ภาพยนตร์ 3.75 1.020 มาก
•	 มีช่องทางให้รับชมอย่างหลากหลาย 4.08 0.926 มาก
•	 การมีเสียงบรรยายหรือซับไตเติ้ลภาษาไทย 4.08 0.936 มาก

ด้านราคา
•	 ราคาของแพคเก็จมีความคุ้มค่ากับการบริการ 4.01 1.006 มาก
•	 มีช่วงราคาหลากหลายให้เลือก 3.82 1.041 มาก

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย
•	 สามารถซื้อแพคเก็จผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา 4.17 0.998 มาก
•	 ความหลากหลายของช่องทางในการชำาระค่าบริการ 3.92 1.028 มาก
•	 ความปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการชำาระค่าบริการ 4.01 0.937 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด
•	 การโฆษณาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.14 0.848 มาก
•	 การจัดงานประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียดการใช้งานต่าง ๆ 3.64 1.079 มาก

รวม 4.00 0.55 มาก

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการชม NETFLIX 

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00  S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล�าดับมากไปน้อย โดยความ

หลากหลายของรายการ/ภาพยนตร์ เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.29  

S.D.=0.753) รองลงมาได้แก่ สามารถซื้อแพคเก็จผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย = 4.17  S.D.= 

0.998) จ�านวนรายการ/ภาพยนตร์ที่มีให้ (ค่าเฉลี่ย = 4.15  S.D.= 0.830) การโฆษณาผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ค่าเฉลี่ย = 4.14  S.D.= 0.848) การมีเสียงบรรยายหรือซับไตเติ้ลภาษาไทย (ค่าเฉลี่ย = 

4.08  S.D.= 0.936) มีช่องทางให้รับชมอย่างหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย = 4.08  S.D.= 0.926) ราคาของแพค

เก็จมีความคุ้มค่ากับการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.01  S.D.= 1.006) ความปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการช�าระ

ค่าบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.01  S.D.= 0.937) ความหลากหลายของช่องทางในการช�าระค่าบริการ (ค่าเฉลี่ย 

= 3.92  S.D.= 1.028) มีช่วงราคาหลากหลายให้เลือก (ค่าเฉลี่ย = 3.82  S.D.= 1.041) ความใหม่ของ

รายการ/ภาพยนตร์ (ค่าเฉลี่ย = 3.75  S.D.= 1.020) ส่วนการจัดงานประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยมีการ

ให้รายละเอียดการใช้งานต่าง ๆ เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างพอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.64  S.D.=1.079)

2. ผลกระทบของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ท่ีมีผลต่อการการสื่อสารแบบบอกต่อของ

กลุ่ม NETFLIX THAI CLUB สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีผลต่อการการสื่อสารแบบ

บอกต่อของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB ของกลุ่มตัวอย่าง
ความพึงพอใจในการชม NETFLIX 

ในด้านต่าง ๆ

ค่าความสัมพันธ์ Sig. ค่าความ

สัมพันธ์
1. ความหลากหลายของรายการ/ภาพยนตร์

2. จ�านวนรายการ/ภาพยนตร์ที่มี

3. ความใหม่ของรายการ/ภาพยนตร์

4. ช่องทางให้รับชมอย่างหลากหลาย

5. การมีเสียงบรรยายหรือซับไตเติ้ลภาษาไทย

6. ราคาของแพคเก็จมีความคุ้มค่ากับการ 

    บริการ

7. มีช่วงราคาหลากหลายให้เลือก

8. สามารถซื้อแพคเก็จผ่านทางออนไลน์ได้    

   ตลอดเวลา

9. ความหลากหลายของช่องทางในการช�าระ 

    ค่าบริการ

10. ความปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการช�าระ     

     ค่าบริการ

11. การโฆษณาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12. การจัดงานประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียด        

     การใช้งานต่าง ๆ

.045

.044

.085

.217

.153

.091

.075

.050

.113

.132

.087

.094

.365

.380

.091

.000**

.002**

.069

.134

.320

.024*

.008**

.081

.060

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

ต่�ามาก

                                     รวม 0.098 .127 ต่ำามาก

  **นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01   * นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีผลต่อการการ

สื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์เป็นบวก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับน้อยมาก (r =0.098)  โดยพบว่าความพึงพอใจใน 

ช่องทางให้รับชมอย่างหลากหลาย การมีเสียงบรรยายหรือซับไตเติ้ลภาษาไทย ความหลากหลายของช่อง

ทางในการช�าระค่าบริการ และความปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการช�าระค่าบริการ เป็นตัวที่มีความสัมพันธ์

กับมีผลต่อการการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่มตัวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  เมื่อ

พิจารณาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรแต่ละตัวจึงน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาMultiple Regression 

Analysis : MRA ผู้วิจัยเพื่อดูอิทธิพลของตัวแปรแต่ละคนที่ส่งผลต่อที่มีผลต่อการการสื่อสารแบบบอกต่อ

ของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB ตามตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์กับการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่ม

ตัวอย่าง
ความพึงพอใจในการชม NETFLIX b Std.E β t sig

1. ความหลากหลายของรายการ/

ภาพยนตร์

2. จำานวนรายการ/ภาพยนตร์ที่มี

3. ความใหม่ของรายการ/ภาพยนตร์

4. ช่องทางให้รับชมอย่างหลากหลาย

5. การมีเสียงบรรยายหรือซับไตเติ้ลภาษาไทย

6. ราคาของแพคเก็จมีความคุ้มค่ากับ

การบริการ

7. มีช่วงราคาหลากหลายให้เลือก

8. สามารถซื้อแพคเก็จผ่านทาง

ออนไลน์ได้ตลอดเวลา

9. ความหลากหลายของช่องทางใน

การชำาระค่าบริการ

10. ความปลอดภัยของระบบที่ใช้ใน

การชำาระค่าบริการ

11. การโฆษณาผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

12. การจัดงานประชาสัมพันธ์ให้ราย

ละเอียดการใช้งานต่าง ๆ

-.038

-.179

-.010

.662

.176

.170

-.135

-.362

.347

.220

.082

.144

.265

.255

.217

.211

.213

.211

.217

.239

.227

.230

.231

.179

-.008

-.043

-.003

.186

.048

.050

-.041

-.105

.104

.060

.020

.045

-.145

-.702

-.044

3.142

.823

.805

-.621

-1.513

1.526

.995

.354

.806

.885

.483

.965

.002*

.411

.421

.535

.131

.128

.340

.724

.421

                     ค่าคงที่ 0.089 0.224 0.452 0.453
**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

R = 0.259  R2  = 0.067 R2 adj = 0.038    F Overall = 2.320      Sig = 0.007*

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์กับการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญที่ .01 (Sig = 0.007) โดยมีเพียงประเด็นความพึงพอใจเกี่ยวกับช่องทาง

ให้รับชมอย่างหลากหลายที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่มตัวอย่าง (Sig = 0.002)  ซึ่งหากทาง 

NETFLIX ลดช่องทางการรับชมเหลือเพียงช่องทางเดียว จะท�าให้เกิดการสื่อสารแบบบอกต่อจ�านวน 0.089  

หน่วย และหากทาง NETFLIX ไปลดปัจจัยอื่นๆ เหลือเพียงการบริการช่องทางให้รับชมอย่างหลากหลาย

เพียงอย่างเดียว จะท�าให้เกิดการสื่อสารแบบบอกต่อจ�านวน 0.662 หน่วย ซึ่งผลสรุปดังกล่าวสามารถน�าไป

พยากรณ์อิทธิพลของผลกระทบของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีผลต่อการการสื่อสารแบบบอก

ต่อของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB ได้เพียงแค่ร้อยละ 3.8  (Adjusted R Square = 0.038) 
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บทสรุป 

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คนในกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 

10,000 บาท กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการชม NETFLIX ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

4.00  S.D.=0.55) โดยความหลากหลายของรายการ/ภาพยนตร ์ เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมากที่สุด (ค่า

เฉลี่ย = 4.29) รองลงมาได้แก่ สามารถซื้อแพคเก็จผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย = 4.17)   ส�าหรับ

ผลกระทบของความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ที่มีผลต่อการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่ม NETFLIX 

THAI CLUB   มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก (r =0.098)  โดยความพึงพอใจเกี่ยวกับช่องทางให้รับชมอย่าง

หลากหลายเป็นเพีบงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่มตัวอย่าง (Sig = 0.002)  ซึ่งน�าไป

พยากรณ์อิทธิพลของผลกระทบได้เพียงแค่ร้อยละ 3.8  ในการท�าการสื่อสารแบบบอกต่อของกลุ่ม NETF-

LIX THAI CLUB   

อภิปรายผล

การเกิดขึ้นของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB  สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ชมมีพฤติกรรมการรับชม

สื่อวิดีโอที่เปลี่ยนไปจากเดิม สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ Streaming Media ที่กล่าวว่าปัจจุบันพฤติกรรม

ของผู้รับชมก็เริ่มเปลี่ยนไป โดยหันมาพึ่งพาบริการสตรีมมิ่งแทนทีวีแบบเดิม ซึ่งผลการวิจัยขัดแย้งกับงาน

ของพีรญา เรืองกิจภิญโญกุล (2555) ที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการชมโรง

ภาพยนตร์ แต่เนื่องจากมี NETFLIX เป็นการชมภาพยนตร์ผ่านออนไลน์จึงให้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้

ประกอบการอาจจะต้องพิจารณาประเด็น โดยให้ความส�าคัญไปที่การสื่อสารตัวข้อความ โดยเน้นประเด็น

ที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมท่ีจะสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายหรือบอกกล่าวให้กลุ่มผู้ชมได้รับทราบ

ข่าวสารของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ว่ามีความน่าสนใจอย่างไร โดยเน้นไปเรื่องอรรถรสที่ได้จากการชม

ภาพยนตร์ เหมือนกับกลยุทธ์การสื่อสารของการตลาดภาพยนตร์ไทยที่สามารถไปเจาะกลุ่มตลาดเอเซีย

โดย อุรพงศ์ แพทย์คชา (2561) กล่าวไว้ว่า การประสบความส�าเร็จในครั้งนั้นเนื่องจากมีการศึกษากลุ่มเป้า

หมายในการสื่อสารให้ชัดเจน ซึ่งอาจจะต้องมีการให้เกิดเป็น “กระแส” แบบต่อเนื่องหลังจากนั้นจะมีการ

จัดกิจกรรมและแถลงข่าว โดยเฉพาะการแถลงข่าวการถ่ายท�า ภาพยนตร์ หรือการที่นักแสดงออกไปพบผู้

ชม ก่อนที่จะมีการผลักดันให้เกิดกระแสแบบ “ปากต่อปาก” เมื่อเปรียบเทียบกับการท�าการตลาดของ 

NETFLIX ผู้ประกอบการอาจจะต้องคิดทบทวนหรือค้นหาประเด็นอื่นๆ เพื่อน�ามาใช้ในการท�าการตลาด

แบบบอกต่อ โดยพยายามเน้นการใช้แรงจูงใจทางด้านอารมณ์ในการสื่อสารมากกว่าแรงจูงใจทางด้าน

เหตุผล
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความสำาเร็จ
Factors affecting the brand design of Palmyra product to be successful.
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Nontwach Suwannarach1 Tidathip Panroj2

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความ

ส�าเร็จโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์

ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง

และใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ในการวิเคราะห์จ�านวน 400 ราย  ท�าการ

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหาความถี ร้อยละ จากผลการวิจัยพบว่า 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 61.75% อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 50-59 ปี 34% มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี 71.75% มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาท/เดือน 24.75% มีอาชีพเป็นเจ้าของ

ธุรกิจ/อาชีพอิสระ 30.25% 2) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ  3) ปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการ

ออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ 4) ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าส่งผลต่อ

การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ

คำาสำาคัญ : การออกแบบตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด, ประสบความส�าเร็จ

Abstract

Research Factors affecting the brand design of Palmyra product to be successful. 

The purpose of this research is to study Factors affecting the brand design of Palmyra 

product to be successful of user Palmyra palm product. The study was a quantitative re-

search use questionnaires to collect the data and use Simple regression analysis from 

target population 400 samples. The descript statistics used for data analysis were frequen-

cy, percentage.
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The research results found that 1) Most of the samples were females 61.75%, Age 

50-59 year old, Have a bachelor’s degree 71.75%, Revenue 10,001-20,000 baht per month 

24.75%, Have a career as a business owner /self-employed 30.25%.  2) Factor of Brand vi-

sion affecting the brand design of Palmyra product to be successful.  3) Factor of Brand 

Identity affecting the brand design of Palmyra product to be successful. 4) Factor of Brand 

values affecting the brand design of Palmyra product to be successful.

Keywords : Brand design, Palmyra product, Successful

บทนำา

ตาลโตนดถูกพบว่าถูกปลูกแพร่หลายในจังหวัดเพชรบุรี และยังมีต�านานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

เพชรบุรีมาช้านาน โดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงจากต�านานจังหวัดเพชรได้บันทึกไว้ว่า ในปี พ.ศ.2134 สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถได้เสด็จมาประทับแรม ณ พระต�าหนังโตนดหลวง (อยู่ใน

เขตต�าบลบางเก่า อ�าเภอชะอ�า) เพื่อประภาสทางทะเล ซึ่งชื่อของพระต�าหนักได้แสดงความเกี่ยวพันกับ

ตาลโตนด และจากบทสวดสุบินกุมารที่เก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี ได้กล่าวถึงการใช้ตาลโตนดเป็นส่วนผสมที่

ส�าคัญในการท�าขนมหวาน และยังมีการน�ามาวัสดุจากต้นตาลโตนดมาท�าเป็นเครื่องมือใช้ซึ่งถือเป็น

ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีเนื้อที่เพาะตาลโตนดปลูกรวมทั้งประเทศ 10,842 ไร่ เพิ่มขึ้น

จากปีที่แล้ว 425 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.08 มีการ เพาะปลูกใน 8 จังหวัด ผลผลิตรวม 4,914,299 กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 444,484 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 9.94 มีผลผลิตเฉลี่ย 774 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561)

เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบตราสินค้าต้องมีความทันสมัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเรื่อง

ของ แนวทางนวัตกรรมในการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสร้าง ความแตกต่างให้ประสบการณ์ของตราสินค้า 

การออกแบบตราสินค้า เป็นการใส่ความคิดสร้างสรรค์ เข้าไปใน ความรู้เชิงลึกที่มีอยู่ และจินตนาการ เพื่อ 

สร้างการออกแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ประสบการณ์ตราสินค้าที่แตกต่าง การบริหารจัดการตราสินค้า 

และการบริหารการออกแบบจ�าเป็นต้องรวมเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกัน 

การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดในปัจจุบันมีความล้าสมัยเนื่องจากกลุ ่มผู ้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดส่วนใหญ่ล้วนเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ถูกจัดตั้งขึ้นในชุมชน และท�าให้ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการสร้างตราสินค้า ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาในปัจจัย 1) ด้านวิสัยทัศของตราสินค้า 2) ด้านการสร้าง

เอกลักษณ์ตราสินค้า 3) ด้านคุณค่าของตราสินค้า ผ่านมุมมองของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยให้ตอบโจทย์ว่าผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์นั้นต้องการตราสินค้าที่มีรูปแบบทันสมัย คงคุณค่าและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อที่จะท�าให้การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดประสบความส�าเร็จผ่านมุมของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาล

โตนดให้ประสบความส�าเร็จ

2. ศึกษาปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์
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ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ

3. ศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้

ประสบความส�าเร็จ

สมมุติฐานงานวิจัย

3. ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้

ประสบความส�าเร็จ

4. ปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

ให้ประสบความส�าเร็จ

5. ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้

ประสบความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อท�าให้เห็นมุมมองของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านหัวข้อที่ผู้วิจัยยกขึ้นมาศึกษาคร้ังน้ีในการสร้าง

ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

2. สามารถน�าผลวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนา หรือสร้างตราสินค้า ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้

ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะเกิดการประสบความส�าเร็จในการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

การสร้างตราสินค้า 

ค�าว่า “ตราสินค้า (Brand)” คือ เครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งอาจออกมาในรูป ของ

ชื่อ ค�าเฉพาะ รูปแบบ หรือสัญญาลักษณ์ ตราสินค้าที่มีพลัง สามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จทางการ แข่งขันใน

ตลาด และอาจกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรได้ เนื่องจากการสร้างตราสินค้า ไม่เป็นเพียง

การน�าเสนอสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเท่านั้น แต่การสร้างตราสินค้ายังเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์

ระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคด้วยคุณค่าที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ  จงรักภักดี และคาดหวังได้ทั้งด้าน

อรรถประโยชน์ อารมณ์ และความรู้สึก ช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจเลือก ซื้อจากตัวเลือกที่มีอยู่ใน

ตลาดมากมายในตลาด (ชมัยพร  วิเศษมงคล, 2550)

1. วิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand vision) หมายถึง การก�าหนดเป้าหมายนโยบายของตราสินค้า 

ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างตราสินค้านั้นว่ามีไปเพื่ออะไรและเพื่อก�าหนดให้เป้าหมายและ

นโยบาย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity)   คือการสร้างจุดแข็งหรือจุดยืนให้กับสินค้า

โดยบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตราสินค้า โดยโครงสร้างของการสร้างเอกลักษณ์มี 2 ส่วนดังนี้

 2.1 แก่นของเอกลักษณ์ (Core Identity) คือความเป็นแก่นของตราสินค้า เป็นส่วนที่

อยู่คงทนกับตราสินค้าตลอดไป เปรียบเสมือนกับหัวใจของตราสินค้า ที่บอกถึงต�าแหน่งตราสินค้า เป็นการ
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ยากที่เปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของตราสินค้า โดยแก่นของเอกลักษณ์จะประกอบไปด้วยส่วนที่ท�าให้ตราสิน

ค้าเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่า 

 2.2 ส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity) คือส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสิน

ค้ามีลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นเหมือนการสร้างจิตวิญญาณให้กับตราสินค้า 

ที่บอกถึงความเป็นตราสินค้าที่เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพที่เป็นจุดยืนของตราสินค้า ได้แก่ บุคลิกภาพ

ตราสินค้า รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ (กาลัญ วรพิตยุต, 2559)

  3. คุณค่าของตราสินค้า (Brand values) หมายถึง ท�าให้ตัวผลิตภัณฑ์มีคุณค่าที่ได้รับจากตราสิน

ค้าเพื่อให้เป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะท�าให้เหนือกว่าคู่แข่งและผู้บริโภคได้มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้

คุณค่าของตราสินค้าหนึ่ง ๆ  ที่มีต่อผู้บริโภคนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะดังนี้

  3.1 คุณค่าจากประโยชน์ใช้สอย (Functional values) คือ คุณค่าของตราสินค้าที่เห็น 

โดดเด่นและชัดเจนที่สุดเป็นคุณค่าที่เกิดจากคุณลักษณะของสินค้าเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ ระหว่าง

สินค้าและผู้บริโภคโดยตรง   

3.2  คุณค่าในการสร้างอารมณ์และความรู้สึก (Emotional values) คือ ความรู้สึกดี 

ๆ ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นเมื่อได้ซื้อหรือบริโภคตราสินค้านั้นๆสิ่งส�าคัญด้านการสร้างคุณค่า ทางอารมณ์คือ 

การทา ให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดี การเป็นเจ้าของตราสินค้านั้น   

3.3  คุณค่าที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่งตน (Self-expressive values) คือ จุด

สูงสุดของการสร้างตราสินค้า หมายถึง การทา สินค้าและตราสินค้าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ สะท้อนตัวตน

ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าว่าผู้บริโภคมีความรู้สึกอย่างไร โดยคุณค่าตราสินค้า สามารถมีได้ 2-3 คุณค่า 

แต่ต้องเลือกเพียงคุณค่าเดียวเพื่อแสดงความโดดเด่นของตราสินค้า
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กรอบแนวคิด

 วิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand 
vision) 
-ประโยคหรือถ้อยคำากำาหนด
วิสัยทัศน์ของตราสินค้า 
-ประโยชน์ท่ีได้รับจากตราสินค้า 
-ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

คุณค่าของตราสินค้า (Brand 
values) 
-คุณค่าจากประโยชน์ใช้สอย 
-คุณค่าในการสร้างอารมณ์
และความรู้สึก 
-คุณค่าท่ีสะท้อนถึงความเป็น
เอกลักษณ์แห่งตน 

 

การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์

ตาลโตนดให้ประสบความสำาเร็จ 

 

 

การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า 
(Brand Identity) 
-แก่นของเอกลักษณ ์
-ส่วนขยายเอกลักษณ ์

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความส�าเร็จของการสร้างแบรนด์สินค้า. ของ อ.พีรยา เศรษฐพัฒน์ (2554). ที่ได้กล่าวว่า การสร้าง

ตราสินค้าคือการสร้างสื่อสัมผัสเกี่ยวกับประสบการณ์ในตัวสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง การสร้างตราสินค้า

ให้ประสบความส�าเร็จนั้น ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัย ภายใน ภายนอก ขององค์กรซึ่ง

หนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญเหล่านั้นได้มีการกล่าวถึงการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าว่า การสร้างตราสินค้าจะ

ต้องมีการสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าจนเกิดทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลนั้น จะต้องภาพลักษณ์ที่มีความน่า

เชื่อถือไปด้วยและยังคงเอกลักษณ์ของตัวสินค้านั้นไว้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงจุดยืนและเอกลักษณ์ของตราสิน

ค้า พร้อมคุณค่าของตราสินค้านั้นๆ
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยสนใจกลุ่มเป้าหมายจากประชากรผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบค่าประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตร Taro Yamane (1973) ค�านวณกลุ่ม

ตัวอย่าง

 

โดย   n = ขนาดตัวอย่างที่ค�านวณได้       

N = จ�านวนประชากรที่ทราบค่า         

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)   

ได้จ�านวน 400 คน และท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ที่ผู้วิจัน

สร้างขึ้นเอง จะแบ่งได้ 5ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand vision)

 ส่วนที่ 3 การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity)

 ส่วนที่ 4 คุณค่าของตราสินค้า (Brand values)

 ส่วนที่ 5 การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ

และผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปยัง ถ�้ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งพื้นที่เพราะปลูกต้นตาลโตนดขนาด

ใหญ่ของประเทศไทยและพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์ตาลโตนดเพื่อที่จะเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ�านวน 400 ชุด

 

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะสามารถจ�าแนกสัดได้ดังนี้

จำาแนกตามเพศ  เป็นเพศหญิงคิดเป็น 61.75% และเป็นเพศชายคิดเป็น 38.25%

จำาแนกตาอายุ  มีอายุต�่ากว่า 20ปี คิดเป็น 2.75%  มีอายุระหว่าง 20-29ปี คิดเป็น 21% มีอายุ

ระหว่าง 30-39ปีคิดเป็น 11%  มีอายุระหว่าง 40-49ปี คิดเป็น 15.75%     มีอายุระหว่าง 50-59ปี คิดเป็น 

34% และอายุตั้งแต่ 60ปี ขึ้นไปคิดเป็น 15.5%

จ�าแนกตามระดับการศึกษา  มีการศึกษาต�่ากว่ามัธยมปลายคิดเป็น 3%  มีการศึกษาในระดับ

มัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็น 16.5%  มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็น 3.5%    มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็น 71.75%  มีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น 4.25%   และมีการศึกษาระดับปริญญา

เอกคิดเป็น1%

จ�าแนกตามรายได้ส่วนบุคล  มีรายได้น้อยกว่า 10,000บาท คิดเป็น 13%   มีรายได้ระหว่าง 

10,001-20,000บาท คิดเป็น 24.75% มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000บาท คิดเป็น 22%
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มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000บาท คิดเป็น 16.5% มีรายได้ระหว่าง 40,001-50,000บาท คิด

เป็น 11%  และมีรายได้ตั้งแต่ 50,000บาท ขึ้นไป คิดเป็น 12.75%

จำาแนกตามอาชีพ  เป็นนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็น 14.75% เป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระคิดเป็น 

30.25%  เป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็น 19.25%  เป็นรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการคิดเป็น 21% และเป็น

พ่อบ้าน/แม่บ้านคิดเป็น 14.75%

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ

ตารางที่1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาล

โตนดให้ประสบความสำาเร็จ

Mean Std. deviation

1. วิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand vision) 3.975 0.535
ประโยคหรือถ้อยค�าก�าหนดวิสัยทัศน์ของตรา 

       สินค้า

3.943 0.647

  -    ประโยชน์ที่ได้รับจากตราสินค้า 3.996 0.575
  -    ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 3.987 0.654
2. การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 4.195 0.553
  -   แก่นของเอกลักษณ์ 4.240 0.588
  -   ส่วนขยายเอกลักษณ์ 4.150 0.596
3. คุณค่าของตราสินค้า (Brand values) 4.237 0.508
  -   คุณค่าจากประโยชน์ใช้สอย 4.430 0.546
  -   คุณค่าในการสร้างอารมณ์และความรู้สึก 4.140 0.655
  -   คุณค่าที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่งตน 4.143 0.555

* ค่า Durbin-Watson = 2.151 

ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand vision)

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของ

ตราสินค้า(X1)ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ (Y)โดยปัจจัย

ด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าที่ส่งผลมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากตราสินค้าเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าส่งผลทางบวกกับการออกแบบตราสิน

ค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ หมายความว่า ระดับปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าเพิ่ม

ขึ้น 1 หน่วยส่งผลให้การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ จะเพิ่มขึ้น 0.719 

โดยที่ค่า Adjusted R Square = 0.392 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของ

ตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ
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ปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity)

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสร้าง

เอกลักษณ์ตราสินค้า(X2)ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ (Y)

โดยปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลมากที่สุดคือ แก่นของเอกลักษณ์เมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ผล

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าส่งผลทางบวกกับการ

ออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ หมายความว่า ระดับปัจจัยด้านการสร้าง

เอกลักษณ์ตราสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่งผลให้การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความ

ส�าเร็จ จะเพิ่มขึ้น 0.783 โดยที่ค่า Adjusted R Square = 0.499 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดังนั้น

ปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบ

ความส�าเร็จ

ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า (Brand values)

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย(Simple Regression)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าของ

ตราสินค้า(X3)ส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ (Y)โดยปัจจัย

ด้านคุณค่าของตราสินค้าที่ส่งผลมากที่สุดคือ คุณค่าจากประโยชน์ใช้สอยเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าส่งผลทางบวกกับการออกแบบตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ หมายความว่า ระดับปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าเพิ่มขึ้น 1 

หน่วยส่งผลให้การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ จะเพิ่มขึ้น 0.894 โดยที่

ค่า Adjusted R Square = 0.550 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าส่ง

ผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ

อภิปรายผล

ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้า (Brand vision)

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์

ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จซึ่งสอดคล้องกับบทความของ อ.พีรยา เศรษฐพัฒน์ (2554) เรื่อง ความ

ส�าเร็จของการสร้างแบรนด์สินค้า โดยระบุไว้ว่า วิสัยทัศน์ของตราสินค้าหรือค�ามั่นสัญญาของตราสินค้า

เป็นเหมือนหน้าตาของกิจการซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์และความตั้งใจของกิจการ เมื่อลูกค้า

สามารถเข้าใจสิ่งที่กิจการก�าลังจะท�า หรือสิ่งที่กิจการก�าลังสื่อสารก็จะท�าให้กิจการประสบความส�าเร็จใน

การสร้างแบรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดมีจุดยืนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิมให้คงอยู่คือกับโลกที่ก�าลังพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity)

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ กาศลุน (2557) ที่ศึกษา

วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างตราอินเทอร์เน็ตส�าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการศึกษาพบว่า 
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การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) ส่งผลต่อการออกแบบตราอินเทอร์เน็ตซึ้งหมายถึงความ

สอดคล้องที่ว่าตราอินเทอร์เน็ตจ�าเป็นต้องเป็นส่ิงท่ีสามารถจดจ�าได้ง่ายและบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์

ซึ่งก็เสมือนกับการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดเนื่องจากการออกแบบนั้นตราสินค้าตาลโตนด

นั้นจ�าเป็นต้องมีรูปแบบที่สามารถเป็นที่จดจ�าได้ง่ายเป็นเอกลักษณ์บ่งถึงตาลโตนดที่เจน

ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า (Brand values)

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์

ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏีของ ผศ.กิตติ สิริพัลลภ เรื่องการสร้าง

คุณค่าให้ตรายี่ห้อโดย ระบุไว้ว่า การสร้างตรายี่ห้อที่มีคุณค่าจะท�าให้ผู้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจในสินค้า

อย่างดี มีความมั่นใจในการซื้อสินค้า มีความประทับใจในการซื้อสินค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลท�าให้กิจการมี

โปรแกรมการตลาดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรายี่ห้อมีผู้จงรักภักดี สามารถใช้ตรายี่ห้อร่วมกับ

สินค้าประเภทอื่นได้ และยังมีความได้เปรียบคู่แข่ง ซึ่งถือว่ากิจการที่ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ประสบความ

ส�าเร็จ จึงสอดคล้องกับปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

ให้ประสบความส�าเร็จเนื่องจากผลิตภัณฑ์ตาลโตนดมีผู้คนรู้จักยังไม่แพร่หลาย และผู้คนที่รู้จักผลิตภัณฑ์

จากตาลโตนดมีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป ซึ่งการสร้างคุณค่าจึงเป็นสิ่งที่จะให้ผู้บริโภครู้จัก

และผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตมาจากตาลโตนดมากยิ่งขึ้น

บทสรุป 

ปัจจัยทั้ง3ปัจจัยมีการส่งผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จ โดยผ่าน

มุมของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จึง ท�าให้การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลโตนดตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ

1.จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์

ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ผู้ประกอบกิจการด้านผลิตตาลโตนด

ควรสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดเพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งน�าไปสู้ความส�าเร็จ

ในการสร้างตราสินค้า

2. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการออกแบบตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดให้ประสบความส�าเร็จจะแสดงให้เห็นถึงค่านิยมว่ากลุ ่มผู ้บริโภคมีความใส่ใจใน

เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด และผู้ประกอบการควรด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด

เพื่อให้เกิดเป็นเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยแก่ผู้บริโภคเมื่อได้เข้ามาใช้บริการหรือซื้อขาย
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ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The satisfaction in using the cafeteria service  
of Students in the Valaya Alongkorn Rajabhat University

สุมิตรา สุพงษ์ 1 น�้าอ้อย พึ่งขุนทด1 ดวงมณี ชักน�า2

Sumitra Supong 1 Namaoy Phuengkuntod1 Duangmanee Chaknum2

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโรงอาหารเพื่อศึกษา

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร และเพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนบุคคลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการโรงอาหาร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 

400 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติแบบ T (T-

Test) สถิติแบบ F (F-Test) สถิติ (LSD) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหาร 

นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 400 คน นักศึกษาที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 319 คน ส่วน

ใหญ่มีอายุ 20 - 21 ปี จ�านวน 200 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�านวน 116 คน นักศึกษาที่เข้าใช้บริการโรง

อาหารมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ�านวน 289 คน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน 5 ด้าน พบว่า ด้านคุณภาพและการบริการ 

ด้านราคา ด้านการให้บริการของผู้ขาย ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริม

การตลาดอยู่ในระดับปานกลาง  

คำาสำาคัญ : ความพึงพอใจ,การใช้บริการ

Abstract

This study aims to study the personal factors of the cafeteria users to study the 

level of satisfaction in using the canteen service and to compare personal factors on the 

satisfaction of using the cafeteria service this research is a quantitative research. By using 

questionnaires with students in the Valaya Alongkorn Rajabhat University in the royal pa-

tronage of 400 people, analyze descriptive data average analysis standard deviation ana-

lyze inference data, T (T-Test) statistics, F (F-test), statistics (LSD). Satisfaction of students 

using cafeteria services there were 400 students in the sample group. Most of the students 
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who used the service were female 319 persons. Most of them are 20 - 21 years old, 200 

people are 116 first year students, 289 students who use the cafeteria more than 3 times 

a week. The satisfaction of students who use the cafeteria within the Valaya Alongkorn 

Rajabhat University In the royal patronage of 5 aspects, it was found that the quality and 

service price of the seller’s service the location and environment are at a high level. And 

marketing promotion is at a moderate level 

Keywords : Satisfaction, Service 

บทนำา

เนื่องจากวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิตของครอบครัว เพื่อน สังคมและสภาพแวดล้อมการแข่งขันกับเวลาในการ

ศึกษาหาความรู้ ส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดกับช่วงวัยของการเป็นนักศึกษาจึงท�าให้นักศึกษามีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยหันมารับประทานอาหารจานด่วน อาหารส�าเร็จรูป ซึ่งใน

ปัจจุบันนี้การรับประทานอาหารนั้นต้อง ให้ถูกต้องตามหลักของโภชนาการ และถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย

อาหารปลอดภัย ในสถานที่ศึกษาที่มีมาตรฐาน และเพื่อสุขภาพ พลานามัยของผู้ใช้บริการ จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่งานโภชนาการจ�าเป็นต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างดี ซึ่งปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีทางเลือกที่หลากหลายในการรับประทานอาหาร เช่น ร้าน

อาหารบริเวณตามตึกคณะต่าง ๆ  และห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย จึงท�าให้นักศึกษาเข้าใช้บริการ

โรงอาหารของมหาวิทยาลัยน้อยลง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ใช้บริการโรงอาหารจึงสนใจที่จะท�าการส�ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของการบริการต่องานโภชนาการเพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานบริการโภชนาการให้เป็นที่พึงพอใจต่อนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนบุคคลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารในมหา

วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.ได้ทราบถึงระดับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.ได้ทราบถึงระดับปัจจัยส่วนบุคคลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทบทวนวรรณกรรม

อนงค์ หาญสกุญ และสุคันธา โอศริพันธุ์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะสุขาภิบาลอาหารโรง

อาหารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 พร้อมแจ้งผลการศึกษาข้อเสนอ

แนะให้กับผู้บริหารของโรงเรียนให้ทราบ 2. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพด้านอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 

2 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าด้านการวางแผนโภชนาการอย่างมีคุณภาพในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง และด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานโภชนาการอยู่ในระดับที่มากที่สุด

จิราภรณ์ เรืองยิ่ง และสุจิตรา จรจิตร และกานดา จันทร์แย้ม (2559) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา: การสังเคราะห์ องค์ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของวัยรุ่น 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา 3. 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลาเครื่องมือในการ

รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า

สัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติ

ต่อการบริโภคอาหาร และได้รับอิทธิพลของสื่อโฆษณาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่านิยมในการบริโภคอาหาร

อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า

วันวิสาข์ อยู่เปี่ยม (2552) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลัยของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี กรอบแนวคิด ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ      

ระดับชั้นปี จ�านวนวันในการเข้าใช้บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนิสิตที่

ใช้บริการโรงอาหาร แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพและการบริการ ด้านพ่อค้าแม่ค้าผู้ให้บริการ      ด้าน

ราคา ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัย

ส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร

ภายในมหาวิทยาลัยของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามผู้วิจัยใช้

สถิติพรรณนา คือ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และร้อยละ (percentage) ผลการวิจัยพบว่า

นิสิตที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่

คุณภาพและการบริการด้านพ่อค้าแม่ค้าผู้ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการตลาด
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อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน ราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

นิธิดา พระยาลอ และดร.ล�าปาง แม่นมาตย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิตในจังหวัด

ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารใน

โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภค ที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ที่

ผลิตในจังหวัดขอนแก่น เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS/

PC ในการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้

เกณฑ์การก�าหนดค่าน�้าหนักของลิเคิร์ท (Likert) ผลการวิจัยพบว่า สินค้าประเภทผลผลิตทางการเกษตร ที่

ใช้บริโภคสดที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 71 คือ ผักปลอดสารพิษ รองลงมา คือ หน่อไม้สด 

คิดเป็นร้อยละ 26.8 และน�้าผึ้งป่า คิดเป็นร้อยละ23.8 ส่วนสินค้าประเภทผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น

วัตถุดิบ และผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุด คือ แหนม/ไส้กรอก/ หม�่า คิด

เป็นร้อยละ 58.3

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จ�านวน 6,906 คน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีก�าหนดขนาดตัวอย่างจากการค�านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane)จากการแทนค่าสูตรดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและความ

เหมาะสม ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน การสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้

สุ่มตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ในแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยท�าขึ้นมาจาก

การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

- ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษามหาวิทยา

ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษามหา

วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดที่เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ

เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท�าแบบสอบถามตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นขอความร่วมมือจากผู้ใช้

บริการ โดยผู้วิจัยอธิบายและชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บ

ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง และน�าแบบสอบถามที่ได้มา ท�าการตรวจ

ความถูกต้องของแบบสอบถาม และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อย

ละ (Percentage)การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยมีสถิติ
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ที่ใช้ในการทดสอบ คือ T (T-Test )F (F-Test) Least Significant Difference (LSD) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพและการบริการ 3.53 0.54958 มาก

ด้านราคา 3.65 0.68133 มาก

ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3.42 0.60575 ปานกลาง

ด้านการให้บริการของผู้ขาย 3.84 0.65722 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.28 1.01448 ปานกลาง

โดยภาพรวม 3.54 0.52845 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวม มีค่า = 3.54 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านพบว่า ด้านการให้บริการของผู้ขายมีค่า  = 3.84 ด้านราคามีค่า = 3.65 และ

ด้านคุณภาพและการบริการมีค่า  = 3.53 ตามล�าดับมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสถานที่

และสิ่งแวดล้อมมีค่า  = 3.42 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า = 3.28 ตามล�าดับมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพ

รวมและรายด้าน จ�าแนกตามเพศ

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา

เพศ 

tชาย หญิง

ระดับ ระดับ
1. ด้านคุณภาพและ   

การบริการ 
3.47 0.56 ปานกลาง 3.55 0.54 มาก 0.227

2. ด้านราคา 3.71 0.77 มาก 3.63 0.65 มาก 0.916 0.360
3. ด้านสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม 
3.42 0.56 ปานกลาง 3.41 0.61 ปานกลาง 0.125 0.901

4. ด้านการให้บริการ 

ของผู้ขาย
3.79 0.72 มาก 3.86 0.63 มาก 0.437

5. ด้านการส่งเสริม  

 การตลาด 
3.39 1.08 ปานกลาง 3.25 0.99 ปานกลาง 1.143 0.254

โดยภาพรวม 3.56 0.58 มาก 3.54 0.51 มาก 0.258 0.796
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จากตารางที่ 4.19 แสดงว่า นักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและมี

ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของเพศชายและเพศหญิง พบว่ามี

ความแตกต่างในระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพและการบริการซึ่งเพศชาย มีความพึงพอใจระดับปาน

กลาง เพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจใน

ระดับเหมือนกัน นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจด้านคุณภาพและการบริการ ด้านราคา 

ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการของผู้ขาย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน 

(p>0.05)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพ

รวมและรายด้าน จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ความพึงพอใจ
แหล่งความ 

แปรปรวน
df. SS MS F

1. ด้านคุณภาพและ         

การบริการ

ระหว่างกลุ่ม 4 4.210 1.052 3.575 0.007
ภายในกลุ่ม 395 116.302 0.294

รวม 399 120.512
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 4 2.221 0.555 1.199 0.311 

ภายในกลุ่ม 395 183.001 0.463
รวม 399 185.222

3. ด้านสถานที่และสิ่ง

แวดล้อม

ระหว่างกลุ่ม 4 4.388 1.097 3.051 0.017
ภายในกลุ่ม 395 142.018 0.360

รวม 399 146.406
4. ด้านการให้บริการของ

ผู้ขาย

ระหว่างกลุ่ม 4 4.268 1.067 2.507 0.042
ภายในกลุ่ม 395 168.077 0.426

รวม 399 172.344
5. ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด

ระหว่างกลุ่ม 4 6.694 1.673 1.636 0.164
ภายในกลุ่ม 395 403.946 1.023

รวม 399 410.640
โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 4 3.461 0.865 3.166 0.014

ภายในกลุ่ม 395 107.964 0.273
รวม 399 111.425

จากตารางที ่   3     พบวา่ นกัศกึษาทีมี่ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการใชบ้ริการ  โรงอาหาร

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ 

0.05 และ (p<0.05) และรายด้าน ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง

กัน (p>0.05) ส่วนในด้านคุณภาพและการบริการ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการของผู้ขาย 

ดังนั้นนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และ (p<0.05) 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยผลต่างนัยส�าคัญน้อยที่สุด โดยใช้วิธีทดสอบ

แบบ Least Significant Difference (LSD) ด้านคุณภาพและการบริการ จ�าแนกตามระดับการศึกษา 
ด้านคุณภาพและ     

การบริการ

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5

3.60 3.67 3.52 3.38 3.43

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 3.60 - 0.350 0.270 0.004* 0.409

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3.67 - - 0.059 0.001* 0.236

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 3.52 - - - 0.071 0.672

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 3.38 - - - - 0.790

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 3.43 - - - - -

จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านคุณภาพและการบริการ แตกต่างกัน ซึ่งมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส�าคัญน้อยที่สุด โดยใช้วิธี

ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า คู่ที่มีความพึงพอใจแตกต่างกันได้แก่ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ด้านคุณภาพและการบริการมากกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ระดับนัยส�าคัญ 

0.05 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหาร

ภายใน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 400 คน นักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 319 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 

21 ปี จ�านวน 200 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�านวน 116 คน นักศึกษาที่เข้าใช้บริการโรงอาหารมากกว่า 

3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ�านวน 289 คน ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหาร

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพและการ

บริการ ด้านราคาด้านการให้บริการของผู้ขาย ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการตลาด 

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ด้านคุณภาพและการบริการ ด้านราคา ด้านการให้บริการของผู้ขายมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการ โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากและมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของเพศชายและเพศหญิง 

พบว่ามีความแตกต่างในระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพและการบริการซึ่งเพศชาย มีความพึงพอใจระดับ

ปานกลาง เพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึง

พอใจในระดับเหมือนกัน นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจด้านคุณภาพและการบริการ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการของผู้ขาย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่าง

กัน (p>0.05) 



458

นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยา

ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ 0.05 และ 

(p<0.05) และรายด้าน ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

(p>0.05) ส่วนในด้านคุณภาพและการบริการ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการของผู้ขาย ดัง

นั้นนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และ (p<0.05) 

เมื่อวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความพึงพอใจแตกต่างกันได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจใน

การใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านคุณภาพและการ

บริการมากกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

บทสรุป

นักศึกษาจ�านวน 400 คน ที่ใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 319 คน อายุ 20 - 21 ปี จ�านวน 200 คนเป็นนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 116 คน นักศึกษาที่เข้าใช้บริการโรงอาหารมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ�านวน 289 คน

นักศึกษาที่เข้าใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความ

พึงพอใจใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพและการบริการ ด้านราคา ด้านการให้บริการของผู้ขาย ด้านสถานที่

และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ด้านเพศ พบว่าเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความพึง

พอใจไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของเพศชายและเพศหญิง พบว่ามีความแตกต่างใน

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพและการบริการซึ่งเพศชาย มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เพศหญิงมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับเหมือนกัน 

นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยา

ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมแตกต่างกันและรายด้าน ได้แก่ ด้านราคา 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านคุณภาพและการบริการ ด้าน

สถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการของผู้ขาย ดังนั้นนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึง

พอใจแตกต่างกัน 

นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความพึงพอใจแตกต่างกัน

ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านคุณภาพและการบริการมากกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
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การยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขต
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Adoption of Innovation Factors Affecting The Decision to Purchase  
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย

ด้านการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ�านวน 228 คน 

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่า

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.931 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการ

วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์(X
1
) ปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน(X

2
) ปัจจัยด้านความตั้งใจ

ที่จะใช้งาน(X
3
) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง(X

4
)ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน(X

5
) ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Y) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05 และสมการพยากรณ์คือ Y = 0.432 + (0.190)X
1
 + (0.298)X

2
 + (0.135)X

3
 + (0.172)X

4
 + (0.301)

X
5

คำาสำาคัญ : การยอมรับ นวัตกรรม การตัดสินใจ หูฟังไร้สาย

Abstract

The purposes of this quantitative research were to study the marketing mix factors 

and the acceptance of innovation factors are affect the acceptance of innovations that 

affect the decision to purchase the true wireless headphone of consumers In Bangkok and 

metropolitan area. The research sample of consumers in Bangkok and metropolitan area 

of 228 people by means of a convenience sample. The instrument used for data collec-

tion was a questionnaire with confidence coefficient was 0.931, and the data were ana-

lyzed using multiple regression analysis. The results showed that Factors perceived ben-

efits (X1) factor, ease of use (X2) factors intends to use (X3) factors on the perception of 

risk (X4) factors, attitudes toward. applications (X5) affect your decision to buy a wireless 

headset, consumers in the Bangkok Metropolitan Area (Y). substantially 0.05 and regression 
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equation is Y = 0.432 + (0.190)X1 + (0.298)X2 + (0.135)X3 + (0.172)X4 + (0.301) X5.

Keywords :  Adoption. Innovation. The decision. True Wireless Headphone.

บทนำา

ในปัจจุบันตลาดสมาร์ทโฟนเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสมาร์ทโฟนสามารถช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ทั้งยังถูกน�ามาใช้แทนอุปกรณ์หลากหลายอย่างเช่น นาฬิกาที่จัด

เก็บข้อมูล ปฏิทิน กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก เครื่องฟังเพลง เครื่องเล่นเกมท�าให้อุปกรณ์เสริมของสมาร์ท

โฟน เติบโตตามไปด้วย  ไม่ว่าจะเป็น  เคสป้องกัน  กระจกกันรอย  ฟิล์มกันรอย  ล�าโพง  แบตเตอร์รี่ส�ารอง 

หูฟัง เป็นต้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ตลาดหูฟังเติบโตตามไปด้วย 

โดยในปี พ.ศ.2560 ตลาดหูฟังในประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท และมีการคาดการณ์ว่าในปี 

พ.ศ.2561  ตลาดหูฟังจะเติบโตร้อยละ 10 หรือมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 880 ล้านบาท(โซนี่,ตุลาคม 

2560) โดยเฉพาะตลาดหูฟัง True Wireless ในปี 2560 มียอดขาย 237 ล้านบาท และในปี 2561 มียอด

ขาย 300 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 21% เป็นผลมาจากการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่สู่

ตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ทั้งแบรนด์ปัจจุบัน และแบรนด์ที่เปิดตัวใหม่ โดยรวม

ภายในสิ้นปีนี้ได้ 425 ล้านบาท คิดเป็นการเจริญเติบโตของตลาดหูฟังไร้สายกว่า 42% (บรรพต วัฒน

สมบัติ, 2561)

ในปัจจุบันคนนิยมหันมาใช้หูฟังกันมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่น ผู้คนเริ่มมีพฤติกรรมการฟัง

เพลง และรับชมความบันเทิงโดยผ่านสมาร์ทโฟน ,ความต้องการความเป็นส่วนตัวในการฟังเพลงในที่

สาธารณะ,การฟังเพลงในขณะออกก�าลังกาย หรือแม้แต่การบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

หรือเครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะ (ส�านักงานกรรมการกฤษฎีกา, มาตรา 43 (9)) แต่เนื่องจาก

เทคโนโลยีที่เติบโตขึ้น บวกกับการที่ต้องเจอปัญหาในการใช้งานต่างๆ เช่น สายของหูฟังที่มักจะพันกัน

ตลอดหากเก็บไว้ในกระเป๋า, สายที่ยาวเกินไปท�าให้ไม่สะดวกต่อการท�ากิจกรรมต่างๆขณะใช้งาน จึงท�าให้

มีการคิดค้นวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ 

โดยปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นหูฟัง Truly Wirelessหรือก็คือหูฟังแบบไร้สายที่เชื่อมต่อด้วยระบบ 

บลูทูธ (Bluetooth) หูฟัง Truly Wireless เป็นหูฟังไร้สายที่มีลักษณะคล้ายกับหูฟัง In-Ear และ Ear bud 

จุดเด่นอยู่ที่ความสะดวกสบายในการใช้งานเนื่องจากมีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา พกพาสะดวก อีกทั้งยังไม่มี

สายมากวนใจเวลาใช้งานอีกด้วย โดยการใช้งานเพียงเชื่อมต่อหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง ผ่านสัญญาณบลูทูธ 

ก็สามารถใช้งานได้ทันที เนื่องจากความสะดวกสบายในการใช้งาน ,คุณภาพเสียงดีทัดเทียมหูฟังแบบมี

สาย, ราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ,มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน จึงท�าให้ปัจจุบัน ผู้

บริโภคนิยมหันมาใช้งานหูฟัง Truly Wireless กันมากขึ้น

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษาการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสิน

ซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการใช้งาน หูฟังไร้สาย เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์และด้านการตลาดต่อๆไปของตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ

1. เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายหูฟังไร้สาย ในการน�าผลการวิจัยเรื่องการ

ยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไป

ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของหูฟังไร้สาย

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้ท�าธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายหูฟังไร้สายในการปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจัด

จ�าหน่ายหูฟังไร้สาย

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทฤษฎีการยอมรับ

ฟอสเตอร์ (Foster, 1973)  ให้ความหมายการยอมรับว่า ประชาชนได้เรียนรู้ โดยผ่านการศึกษา

สามารถบรรยายได้โดยผ่านขั้นการเรียนรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้

จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อ บุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติ เมื่อแน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์ นั้นสามารถให้ประโยชน์อย่าง

แน่นอน เขาจึงกล้าลงทุนซื้อสิ่งประดิษฐ์นั้น 

โรเจอร์ และชูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1978)ให้ความหมายของการยอมรับว่า เป็นก

ระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ละคน ที่เริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี

หนึ่ง ๆ ไปจนถึงการยอมรับเอาเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปใช้อย่างเปิดเผย และได้แบ่งการยอมรับแบ่งออกเป็น 5 

ขั้นตอนได้แก่ 1) การรับรู้ 2) สนใจ 3) ประเมินค่า 4) ทดลอง 5) ยอมรับ หมายถึง การยอมรับของผู้บริโภค

ที่มีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (adoption and innovation theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับซึ่ง

กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกถึงการยอมรับน�าไปปฏิบัติ ฟองค�า ติลกสกุลชัย, 

(2549) กล่าวว่า การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลเป้าหมายเปิดรับ พิจารณา และท้าย

ที่สุดมีการปฏิเสธหรือยอมรับตามนวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่ง โดยมีกระบวนการที่เรียกว่าการตัดสินใจใน

นวัตกรรม (Innovation-Decision Proceeds)

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี

ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี

ชู (Chu and Chu, 2011) ได้กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมาย
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ถึง การทาความเข้าใจในเทคโนโลยีและการตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในชีวิตประจาวัน 

แบ่งออกเป็น 6 ปัจจัยส�าคัญได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน

(Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะใช้ (Intention to Use) การรับรู้ถึงความเสี่ยง(Perceived 

Risk) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using) และการนามาใช้งานจริง (Actual Use) เป็นต้น 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการน�าเทคโนโลยีที่

ยอมรับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ทัศนคติ และการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้การน�าเทคโนโลยีมาใช้งานท�าให้แต่ละบุคคลมี

ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการใช้งานเพิ่มเติม

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม

เอเวอร์เรต เอ็ม โรเจอร์ส (Everette M. Rogers 1983) ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า การยอมรับนวัตกรรม 

หมายถึง ความคิด วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่แต่ละคนรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ เป็นความคิดใหม่ หรือกระบวนการ

ตัดสินใจที่จะน�านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ สามารถน�ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท�างานให้มี

ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม นวัตกรรมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและมีประโยชน์มากกว่า ซึ่งจะเกิดจากการใช้ความ

รู้และความคิด ที่ต้องอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการยอมรับ

กระบวนการยอมรับนวัตกรรมนั้นนักวิชาการต่างเห็นด้วยกันว่าการยอมรับนวัตกรรมเป็นผลมา

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นกระบวนการ แม้ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกัน แต่ก็มาจากพื้น

ฐานของ เอเวอร์เรต เอ็ม โรเจอร์ส (Everette M. Rogers, 1983) ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ 1.ขั้นตระหนัก หมาย

ถึง บุคคลรู้ว่ามีแนวคิดใหม่, สิ่งใหม่เกิดขึ้น 2.ขั้นสนใจ หมายถึง บุคคลมีความสนใจและพยายามหาข้อมูล

เพิ่มเติม 3.ขั้นประเมินผล หมายถึง บุคคลทำาการประเมินว่าถ้านำามาใช้ปฏิบัติจะเหมาะสมกับเหตุการณ์

หรือไม่ 4.ขั้นทดลอง หมายถึง บุคคลนำานวัตกรรมนั้นๆมาลองปฏิบัติ เพื่อดูว่านวัตกรรมนั้นมีประโยชน์

ในสถานการณ์ของตนหรือไม่ 5.ขั้นยอมรับ หมายถึง บุคคลยอมรับนวัตกรรมโดยนำานวัตกรรมมาใช้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ

Barnard (1938) ให้ความหมายของการตัดสินใจ คือ การพิจารณาทางเลือก จากทางเลือกหลาย

ทางให้เหลือเพียงทางเดียว

Simon (1960) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการหาโอกาสในการตัดสินใจการทางเลือกที่เป็นไป

ได้และทางเลือกของงานต่างๆที่มี

บุษกร ค�าคง (2542) ให้ความหมายของการตัดสินใจ คือ การใช้ข้อมูล ความรู้พื้นฐาน และข้อสรุป

ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจ

จากนิยามการตัดสินใจข้างต้น สรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ การใช้หลักการและเหตุผลใน

กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ

ภาพแสดงถึงกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ

ที่มา: ชนิดาภา วรณาภรณ์. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ กระทรวงสาธารณสุข. การ

ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสยาม.

กระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 5 ลำาดับขั้นตอนในการตัดสินใจ ได้แก่

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือการรับรู้ คือ การที่บุคคลรับรู้ได้ถึงความต้องการภายในของบุคคล

นั้น อาจเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้นภายนอกและภายใน หรืออาจเกิดขึ้นเอง

2. การค้นหาข้อมูล คือ การที่บุคคลด�าเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ โดยเมื่อ

ความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ ผู้บริโภคจะท�าการด�าเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

3. การประเมินผลทางเลือก คือ เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากการค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะมี

ความเข้าใจและท�าการประเมินทางเลือกในทางต่างๆ

4. การตัดสินใจซื้อ หลังจากที่ผู้บริโภคมีการประเมินผลจากทางเลือกต่างๆแล้ว ผู้บริโภคจะตัดสิน

ใจเลือกในสิ่งที่ชอบมากที่สุด

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังการบริโภคผลิตภัณฑ์จากการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะมี

ประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์นั้น หากผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติอยู่ในระดับที่สูงกว่าผู้บริโภคคาดหวัง ผู้บริโภค

จะท�าการบริโภคซ�้า

ส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละองค์ประกอบมีลักษณะดังนี้ (MarGrath, 1986)

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจน�ามาเสนอขายให้กับผู้บริโภคที่ผู้

บริโภคจะได้รับประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยน

กับสินค้าหรือบริการที่น�าเสนอขาย

3. สถานที่ (Place) หมายถึง การสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและสร้าง

เสริมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทั่วถึง

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก�าหนดต�าแหน่งตราสินค้าการตั้งงบ

ประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณา สื่อที่เลือกและก�าหนดเวลาที่เผยแพร่ผ่านสื่อดังกล่าว ความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ ๆ ในด้านการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขาย 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วรพิน งามไกวัล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้เคยใช้หรือรู้จักหนังสือ

อิเล็คทรอนิคส์มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์และเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของ

การรับรู้มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ ผลของการวิจัยพบว่าปัจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร์มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์(2559) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคทาง

ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบ

ว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการน�ามาใช้งานจริงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อ

ออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านความบันเทิง

ทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตั้งใจที่จะใช้ตามล�าดับ

ก่อฤกษ์ ละอองกุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

และอาชีพ ว่ามีความแตกต่างในการตัดสินใจซื้อหูฟังหรือไม่ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟัง จากผลการวิจัยพบว่า เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังที่แตกต่างกัน ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันจะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานเกี่ยวกับงานวิจัย

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินซ้ือหู

ฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสิน

ซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วิธีการศึกษา        

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากการส�ารวจ โดยใช้

แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้งานหูฟังไร้สายในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

การหากลุ่มตัวอย่าง โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการหากลุ่มตัวอย่างของ Joseph Hair, Rolph Anderson, Bill 

Black และ Barry ซึ่งระบุว่าจ�านวนตัวอย่างในกลุ่มย่อยไม่ควรต�่ากว่า 200 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูล

ตัวอย่างเป็นจ�านวน  228 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะของค�าถามที่มี

หลายค�าตอบให้เลือก ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2.ปัจจัยด้านราคา 3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการ

ตลาด

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย 1.การรับรู้ถึงประโยชน์ 

2.ความง่ายในการใช้งาน 3.ความตั้งใจที่จะใช้งาน  4.การรับรู้ถึงความเสี่ยง 5.ทัศนคติที่มีต่อการใช้ 

6.การน�ามาใช้งานจริง

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมหูฟังไร้สาย ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ ขั้น

รับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) ขั้นสนใจ (Interest Stage) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) ขั้น

ทดลอง (Trial Stage) ขั้นตอนการยอมรับ(Adoption Stage)

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ค่า

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ใช้ความถี่ และร้อยละของเพศ อายุ อาชีพ รายได้ของผู้

ที่ใช้หูฟังไร้สายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและข้อมูลทั่วไปของแต่ละปัจจัย ใช้การ
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วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ใช้วิธีการการวิเคราะห์ถดถอยตัวแปรพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) และข้อมูลทั่วไปของแต่ละปัจจัย ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (De-

scriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อย

ละ70.2) อายุ 21 - 25 ปี (คิดเป็นร้อยละ36.4) อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (คิดเป็นร้อยละ37.7) ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ71.1) รายได้ส่วนบุคคล 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็นร้อย

ละ32.5) สถานภาพโสด (คิดเป็นร้อยละ 80.3) ท�าให้สามารถทราบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในการวิจัยส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาที่มีอายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี รายได้ประมาณ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และยังไม่ได้

แต่งงาน

2. ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยที่ ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมที่

มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการ

ตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมหูฟังไร้สาย       x̄     S.D.    ระดับความสำาคัญ

ด้านผลิตภัณฑ์     4.0702  0.56075 มาก

ด้านราคา     3.9766  0.63233   มาก

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย   4.1118    0.64058 มาก

ด้านส่งเสริมการตลาด    4.0841  0.61918 มาก

รวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรม  4.0684  0.53105 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟัง

ไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.0684 โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีความส�าคัญในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยระดับเท่ากับ 4.1118  ด้านส่ง

เสริมการตลาดมีความส�าคัญในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยระดับเท่ากับ 4.0841 ด้านผลิตภัณฑ์มีความส�าคัญใน

ระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยระดับเท่ากับ 4.0702 และ ด้านราคามีความส�าคัญในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยระดับ

เท่ากับ 3.9766 ตามล�าดับ

3. ข้อมูลปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ความตั้งใจ

ที่จะใช้งาน การรับรู้ถึงความเสี่ยง ทัศนคติที่มีต่อการใช้ การน�ามาใช้งานจริง แสดงไว้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการ

ตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Model Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant)

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

.432

.135

.254

.107

.122

.238

.036

.061

.017

.023

.026

.015

.022

.022

.190

.298

.135

.172

.301

.047

7.090

7.924

10.974

4.144

7.857

10.612

1.613

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.108
R = 0.971 , R Square =0.944 , Adjusted R Square = 0.942 , Std. Error of the Estimate = 

0.12995

 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสิน

ซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

ปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน ปัจจัยด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง 

และปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ดังปรากฏในตารางที่ 2 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณนำามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์แรงจูงใจของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมที่

มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 5 ปัจจัยดังนี้

Y = 0.432 + (0.190) X1 + (0.298) X2 + (0.135) X3 + (0.172) X4 + (0.301) X5

เมื่อ Y แทน  การยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินซื้อหูฟังไร้สาย

X1  แทน  การรับรู้ถึงประโยชน์

X2  แทน ความง่ายในการใช้งาน

X3  แทน  ความตั้งใจที่จะใช้งาน

X4  แทน  การรับรู้ถึงความเสี่ยง

X5  แทน ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน

อภิปรายผล

1. จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมหูฟังไร้

สายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของก่อฤกษ์ ละอองกุล (2559) ที่ศึกษางาน

วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือหูฟังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้านตราสินค้าและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

คุณภาพเสียงและบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้าน

พนักงานและร้านค้า และในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังที่แตกต่างกัน ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันจะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังไม่แตกต่างกัน

2. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับนวัตกรรมหูฟังไร้สายมี ความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน มั่งสูงเนิน (2560) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุ ผลการวิจัย

พบว่า   ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจที่จะใช้งาน และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจที่จะใช้งาน 

นอกจากนี้ความตั้งใจที่จะใช้ยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้งานจริง ขณะที่ปัจจัยด้านความคาด

หวังในความพยายาม และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งาน

บริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการท�าการวิจัยในเชิง

คุณภาพควบคู่กัน โดยศึกษาจากผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง และสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละตราสินค้า

เพราะจะท�าให้งานวิจัยมีหลากหลายมุมมอง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน�าข้อมูลที่เจาะลึกมากกว่า ไปพัฒนา

นวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

2.เนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในโอกาสต่อไปอาจท�าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นเป้าหมายของธุรกิจ เช่น ผู้ออกก�าลัง

กาย เพราะหูฟังไร้สายช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกก�าลังกายได้อย่างมาก เนื่องจากไม่มีสายคอย

รบกวนการท�ากิจกรรม อีกทั้งหูฟังไร้สายหลายรุ่นยังผลิตเพื่อให้กันน�้า กันเหงื่อ ท�าให้เหมาะแก่การน�ามาใช้

เพื่อเพิ่มความบันเทิงขณะออกก�าลังกายอย่างยิ่ง
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พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีนำ้าตาลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Beverage Containing Sugar Consumption Behavior of Students  
at Walailak University Nakhon Si Thammarat Province

พรทิวา จันแก้ว1  ทิพย์ธารี ละเอียดการ1 มนต์นภา จันทร์คง1  

สิดาพร คงประพันธ์1 อุไรวรรณ รัตนะ1 ปวิธ ตันสกุล2 อรอนงค์ เฉียบแหลม2

Ponthiwa Jankaew1 Thiptaree Laaiodkan1 Monnapa Jankong1 

Sidaporn Kongprapan1 Uraiwan Rudtana1 Pavit Tansakul2 Onanong Cheablam2

บทคัดย่อ

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�านวน 100 คน 

จาก 13 ส�านักวิชา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์จากสถานประกอบ

การ

ผลการศึกษาพบว่าประเภทเครื่องดื่มที่กลุ่มนักศึกษานิยมบริโภคคือประเภทแบบชนิดชง สถานที่

นักศึกษามักนิยมไปใช้บริการซื้อเครื่องดื่ม คือร้านสะดวกซื้อ (7-eleven) ด้านความพึงพอใจในการตัดสิน

ใจเลือกบริโภคด้านสินค้าที่นักศึกษาให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ ด้านรสชาติของเครื่องดื่ม ในส่วนของการ

วัดความรู้ทางสุขภาพ พบว่ากลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับผลเสียในเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลอยู่ใน

ระดับที่มีความรู้มาก แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ ประกอบ 3 ประเด็นด้วยกัน คือ การใช้สารแทนความหวาน  เครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

และ การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ

คำาสำาคัญ : เครื่องดื่มที่มีน�้าตาล พฤติกรรมการบริโภค นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Abstract

The study of Beverage Containing Sugar Consumption Behavior of Students at 

Walailak University Nakhon Si Thammarat Province. The purpose of this study is to inves-

tigate the beverage containing sugar consumption behavior of students at Walailak Univer-

sity Nakhon Si Thammarat province and to ecommended for approach how to change 

beverage consumption behavior of students at Walailak University. Population and sample 
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of 100 partcipants from 13 major faculty of Walailak university. The data were analyzed 

using descriptive statistic including frequency, percentage and standard deviation.

The results of this study showed that the type of behavior which the most popular 

students like drink for brew. Popular places to use the service of students is convenience 

store such as 7-eleven. Satisfaction for decision product students give the most impor-

tance is taste of beverage. The most students have knowledge about the bad effects in 

sugar-containing beverages at a level that has a lot of knowledge. Guidelines for changing 

beverage consumption behavior for 3 way is using alternative sweeteners, Nutritious drinks 

and Dissemination of drink knowledge.

Keywords : Beverage containing sugar, Consumer behavior, Student at Walailak University

บทนำา 

การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดของเครื่องดื่มในสูงขึ้น โดยมีการ

โฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และมีกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายท�าให้เกิดกระแสนิยมของผู้บริโภค มี

พฤติกรรมเปลี่ยนไปนิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานซึ่งกลุ่มบุคคลทั่วไป หรือนักเรียนและนักศึกษา รวมถึง

บุคลากรในวัยท�างานเอง ต่างก็นิยมดื่มเครื่องดื่มประเภทน�้าหวาน เช่น น�้าอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็น รวมถึง

เครื่องดื่มบรรจุขวดต่างๆ มากมายซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในอนาคตอย่าง

คาดไม่ถึง พบว่าปัจจุบันคนทั่วโลกจะบริโภคน�้าตาลในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มมากเกินกว่าข้อ

แนะน�าที่ควรรับประทานในแต่ละวัน โดยเฉลี่ยแต่ละคนดื่มเครื่องดื่มซึ่งให้พลังงานวันละ 300-500 กิโล

แคลอรี่ต่อวัน ซึ่งมีผลท�าให้ประชากรทั่วโลก 48% มีภาวะน�้าหนักเกิน 23% มีภาวะอ้วน และอัตราการเป็น

โรคเบาหวานสูงขึ้นเป็น 7.5% 

ปัญหาของประชากรในปัจจุบันที่บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีน�้าตาลมีเป็นจ�านวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการทาน

อาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลมากจนเกินไปจะก่อให้เกิดโรค NCDs หรือ (non-communicable 

diseases) เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และมีการเสียชีวิตกว่า300,000 คนต่อ

ปี (บ�ารุงราษฎร์, 2562) ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรค

หลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ท�าให้อันตรายถึงชีวิต และทุพพลภาพ ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้

ป่วยเป็นโรคเบาหวานสูงถึง 5.3 ล้านคนต่อปี โดยเครื่องดื่มรสหวานในท้องตลาดหลายชนิดที่ได้รับความ

นิยมคือน�้าอัดลมชนิดน�้าด�ากระป๋อง น�้าอัดลมน�้าสี และน�้าใสกระป๋อง มีน�้าตาลประมาณ 39 กรัม หรือ 10 

ช้อนชา เครื่องดื่มชาเขียวน�้าผึ้งมะนาวขวด มีน�้าตาลประมาณ 49 กรัม หรือ 12 ช้อนชา กาแฟสดหรือชาชง

แก้วขนาดกลาง มีน�้าตาลประมาณ 9-10 ช้อนชา (ปิยะดา, 2559) จากงานวิจัยค้นพบว่าผู้คนเกิดความพึง

พอใจจากการเสพติดน�้าตาล จึงท�าให้เกิดการเลือกบริโภคซ�้าที่น�าไปสู่การเสพติดน�้าตาลเอง เมื่อได้ทาน

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาล เช่น เครื่องดื่มต่างๆ ก็จะท�าให้เกิดความพึงพอใจในรสชาติของมัน ส่งผล

ให้สมองมีการจดจ�าไว้ว่า ถ้าหากต้องการพึงพอใจเช่นนี้ ก็ควรมีการดื่มหรือรับประทานซ�้าอีกครั้ง ถ้าหาก

ฝืนการท�างานนี้ก็เท่ากับการบังคับตัวเองไม่ให้ทาน ก็อาจจะท�าให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 

ไม่ต่างกับผู้ใช้สารเสพติด ด้วยเหตุนี้จึงเห็นคนจ�านวนมากที่จะต้องดื่มรสหวานเป็นประจ�าทุกวัน ถึงแม้จะ
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รู้ตัวดีว่า อาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้อาจท�าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายก็ตาม แต่ก็มักไม่ให้ความส�าคัญทาง

ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ กลับให้ความส�าคัญในเรื่องรสชาติและความนิยมส่วนตัวจนกลาย

เป็นนิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่ก�าลังจะเป็นทรัพยากร

บุคคลในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องมีสุขภาพและการบริโภคเครื่องดื่มที่ดีมีประโยชน์ได้ในระยะ

ยาว

ในปัจุบันธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ�านวนธุรกิจร้านค้าที่จ�าหน่ายเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลมี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล ของกลุ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนแนวทางการดูแล และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล และเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคจาก

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล ก�าหนดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการที่สามารถน�ามาใช้ได้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาได้มีสุขภาพ

ที่ดี และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อ

เสนอแนะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีน�้าตาลของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการท�าวิจัย ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญดังนี้

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคจะเป็นผู้ก�าหนดรูปลักษณ์ (Feature) และ

คุณประโยชน์ (Benefit) ของสินค้าหรือบริการ (Goods or Service) ที่นักการตลาดจะต้องท�าการวิเคราะห์

ว่าควรจะให้สินค้าหรือบริการมีรูปร่างลักษณะแบบใด ราคาเท่าใด จัดจ�าหน่ายที่ใดและต้องท�าการส่งเสริม

อย่างไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ความสามารถในการซื้อและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกซื้อมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการบริโภคและอุปโภค 

กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของ
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บุคคล ซึ่งจะมีความส�าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการศึกษาของ

กลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซื้อ และการใช้บริการต่างๆ ตามหลักการ

ดังนี้ 

  1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market) ผู้บริโภคทุกคนอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

เสมอไป วัตถุประสงค์ของการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อหากลุ่มที่ใช้สินค้าและบริการ หรือมีแนว

โน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง (Occupant)

2. ตลาดซื้ออะไร (What does the market but?) ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม

ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์หรือองค์กร (Objects) 

3. ท�าไมจึงซื้อ (Why does market buy?) ท�าให้ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริง (Objectives) ใน

การตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจของกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อสามารถตอบสนองเหตุผลที่ท�าให้กลุ่มผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้

4. ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the buying?) การตัดสินใจซื้ออาจมี

บุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Organization) ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้านั้นอาจ

ไม่ใช่ผู้ที่ใช้สินค้านั้นโดยตรง จึงต้องอาศัยผู้รู้หรือกลุ่มของผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

5. ซื้อเมื่อใด (When does the market buy?) กลุ่มผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภค

สินค้าและการบริการในแต่ละประเภทที่แตกต่างตามโอกาสที่จะใช้ ดังนั้นการวิเคราะห์โอกาสในการซื้อ

ของผู้บริโภค (Occasion) จะช่วยให้สามารถเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอในช่วงเวลาที่เหมาะสม

6. ซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) ทราบถึงแหล่งที่ผู้บริโภคนิยมหรือความ

สะดวกในการเดินทาง (Outlets) เพื่อสามารถจัดช่องทางการจ�าหน่ายได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ

ของกลุ่มผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ด้วยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีเวลาในการ

เลือกซื้อสินค้านั้น และต้องการความสะดวกสบาย การอาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภค

สะดวกต่อความต้องการและการสร้างความพึ่งพอใจให้แก่กลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น

7. ซื้ออย่างไร (How does the market buy?) ท�าการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

และตัดสินใจซื้ออย่างไร ที่จะช่วยให้มีข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

นอกจากนี้ การทราบถึงความรู้สึกของผู้บริโภคหลังการซื้อ-การใช้ผลิตภัณฑ์นั้น จะช่วยให้ทราบถึง

แนวทางในการปรับปรุงสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ถึงแม้ผู้บริโภคจะมีลักษณะการซื้อ เหตุผล หรือความชอบที่ต่างกัน 

แต่ผู้บริโภคจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน ซึ่งจะสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ

ของตนเอง

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูล

แหล่งภายในก่อน เพื่อน�ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มจาก

แหล่งภายนอก
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ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผู้บริโภคจะน�าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และ

วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุ้มค่ามากที่สุด

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผู้ประเมินจะทราบข้อดี ข้อเสีย หลัง

จากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา มักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ 

ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น

ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากการซื้อ ผู้บริโภคจะน�าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

นั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท�าการประเมินผลิตภัณฑ์นั้นไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการตัดสิน

ใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้อ (ฉัตยาพร, 2550)

 

พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นปัจจุบัน  

ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของวัยรุ่นในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น เรื่อยๆ  ด้วย

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามกระแสของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดจะสื่อหรือค่านิยม 

เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งทางสรีระ พฤติกรรม อารมณ์จิตใจ ความรู้สึก

นึกคิด และอ่อนไหวง่ายต่อสิ่งเร้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การบริโภคเครื่องดื่มแต่ละประเภทของวัยรุ่นในสังคม

ไทย  และเมื่อค่านิยมและทัศนคติของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น ส่งผลให้วัยรุ่นมี

การเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการแต่งกาย การพูดจา ลักษณะท่าทาง ความคิดรวม

ไปถึงการบริโภคอาหารในชีวิตประจ�าวัน (สิริพัฒน์, 2554)

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค

พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพหมายถึง การกระท�า การปฏิบัติ การแสดงออกและท่าทีที่ ซึ่ง

จะก็ให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมสุขภาพแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การกระท�าหรือ

การปฏิบัติของบุคคลที่มีผลดีหรือผลเสีย การงดเว้นไม่กระท�าหรือไม่ปฏิบัติที่มีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ 

แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมาจากรากฐานแนวคิดทฤษฎี 2 ส่วนคือ

แนวคิดการปรับพฤติกรรม วิธีการปรับพฤติกรรมเป็นกลวิธีที่นำาหลักการแห่งพฤติกรรมนำามาใช้

อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีต่าง เช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำามาใช้ในการ

ปรับพฤติกรรม โดยทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำา (Operant conditioning theory) พัฒนาโดย

นักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ สกินเนอร์ (B.F Skiner) ซึ่งมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลสืบเนื่อง

มาจากการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม พฤติกรรที่เกิดขึ้นของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไป  เนื่องมาจากผลที่ได้

รับ (Consequence) ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้น แนวคิดทางจิตวิทยาการปรับพฤติกกรมไว้ 5 ประการ

1. การปรับพฤติกรรมไม่เน้นอดีต หมายความว่า การปรับพฤติกกรมไม่สนใจมากนักว่าบุคคลมา

จากไหน และปัญหาเกิดมาอย่างไรในอดีต แต่จะให้ความสนใจพฤติกรรมของบุคคลเป็นสำาคัญ 

คือ สนใจว่าปัจจัยใดในขณะนั้นก่อให้เกิดและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบัน แต่

ข้อมูลในอดีตจะเป็นประโยชน์การปรับพฤติกรรม

2. การปรับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้การตีตราคือการหลีกเลี่ยงการจัดประเภทบุคคล ทั้งนี้
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เพราะการตีตราและการจัดประเภทบุคคล อาจจะมีประโยชน์ในเชิงการบริหารและการ

สื่อสาร แต่การตีตราและจัดประเภทบุคคลไม่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมมาก

หนัก ตรงกันข้ามการตีตราบุคคลอาจเป็นการทำาลายบุคคลนั้นๆ เช่น คนที่ถูกตีตราว่า เป็น

คนอ้วนแล้วพฤติกรรมของเข้าอาจเปลี่ยนแปลงไปอ้วนมากยิ่งขึ้น อาจถือว่าเป็นพฤติกรรมที่

ทำาลายบุคคลนั้นๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ

3. การปรับพฤติกรรมเป็นเรื่องเข้าใจได้ หมายความว่า บางพฤติกรรมบางโปรแกรม สามารถ

อธิบายให้ผู้รับรู้การปรับพฤติกรรม ครู ผู้ปกครอง ให้เข้าใจโดยที่พวกเขาเหล่านี้ไม่จำาเป็นต้อง

รู้รูปแบบเชิงทฤษฎีและคำานิยายเฉพาะใดๆ แต่ให้เหตุผลและทำาความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง จะ

ทำาให้ได้รับความร่วมมือ จากผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นเป็นอย่างดีในการดำาเนินการปรับพฤติกรรม

4. ความสัมพันธ์ระหว่างนักปรับพฤติกรรมกับผู้รับรู้การปรับพฤติกรรม ไม่จำาเป็นต้องเป็นความ

สัมพันธ์แบบตัวต่อ หมายความว่า ไม่เฉพาะนักปรับพฤติกรรมเพียงคนเดียวแต่ในการปรับ

พฤติกรรมสามารถฝึกใครก็ตาม เช่น ครู นักศึกษาให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ให้มีความคิดเชิง

บวกที่ต้องการพัฒนา 

5. ในการปรับพฤติกรรมสามารถฝึกบุคคลให้ปรับพฤติกรรมของตนเองได้ เทคนิคที่ใช้ส่วนใหญ่ 

ได้แก่ เทคนิคการควบคมตนเอง คือ การกำากับตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการปรับพฤติกรรมที่ฝึก

ให้การปรับพฤติกรรมตนเองได้ด้วยตนเองซ่ึงเป็นเทคนิคที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย(อังศิ

นันท์, 2552)

กรอบแนวคิดการวิจัย

 
ความรู้เก่ียวกับผลเสียจากการบริโภค 

เครื่องดื่มท่ีมีน้ำาตาล 

แนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมท่ีมีน้ำาตาล 

พฤติกรรมการบริโภค 
เครื่องดื่มท่ีมีน้ำาตาล ความพึงพอใจ 

ในการเลือกบริโภค 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

การใช้กรอบความคิดแบบสามเหลี่ยม เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�าเกิดแนวทางการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล โดยแต่ล่ะปัจจัยจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 

คือ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการ
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วัดระดับความพึงพอใจในการเลือกบริโภค จึงน�าไปสู่การทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลจากบริโภคเครื่องดื่มที่

มีน�้าตาลและได้เป็นแนวทางในก�าหนดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา

 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการจ�าแนกการวัด

ข้อมูล 2 แบบด้วยกัน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

data) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่ง ที่มี

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ก�าหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

ดังนี้ (1) นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (2) มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี

น�้าตาล (3) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้ดีและไม่มีอุปสรรคในการท�าแบบสอบถาม (4) มี

ความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ค�านวณโดยใช้สูตรในกรณีที่ทราบจ�านวนประชากร (Fi-

nite Population) ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลออนไลน์ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจ�านวน

นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในปัจจุบันทั้งหมด 7,158 คน จาก 13 ส�านักวิชาฯ

n =   

โดยแทนค่า

N = จำานวนของประชากร

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

e = ค่าความคลาดเคลื่อน (%)

n = 98.62 ≈ 100 

n = 100 คน

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค�านวณได้เท่ากับ 100 คน ซึ่งค่าความคลาดเลื่อนอยู่ที่ 0.01% หรือ

แปลงค่าความน่าเชื่อได้ 90 % เนื่องจากมีระยะในเวลาในการบทวิจัยค่อนข้างจ�ากัด จึงต้องใช้เครื่องมือใน

การวิจัยมากกว่า 1 วิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อมากที่สุด

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

โดยการวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรแต่ละกลุ่ม

ชั้นโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เพราะเป็นการสุ่มตัวอย่างที่อาศัยหลักทฤษฎีความน่าจะเป็น จึงท�าให้ผลวิจัย
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นั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นย�าสูง ซึ่งหาได้จากค่าเฉลี่ยในแต่ละส�านักวิชา  

                                   

 เช่น สำานักวิชาศิลปศาสตร์ มีจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,569 คน 

   

X = 21.91

X = 22 คน

วิธีการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ซึ่ง

แบบสอบถามเป็นการส�ารวจในพื้นที่ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ส�านักวิชา ชั้นปีที่เรียน ราย

ได้ เป็นค�าถามปลายเปิด (Opened-end) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลสูงเป็นการประเมินแบบเลือก

ตอบเป็นลักษณะค�าถามปลายปิด (Closed-end) ได้แก่ ความถี่ในการบริโภคต่อสัปดาห์, ราคาเครื่องดื่ม, 

ขนาดและแบบบรรจุภัณฑ์, สถานที่จ�าหน่าย , ประเภทของเครื่องดื่ม

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล ใช้แบบการประเมิน

ค่า (rating scale) แบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นการวัดมาตรฐานทางทัศคติประกอบด้วย 5 

ระดับ 1 คือ ระดับน้อยที่สุด และ 5 คือ ระดับมากที่สุด

ใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4 Ps ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการจัดจ�าหน่ายและด้าน

การส่งเสริมทางด้านการตลาดเป็นปัจจัยในการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

ส่วนที่ 4 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลเสียในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลเกินมาตรฐาน โดย

ใช้การประเมินมาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) ถามข้อมูลแบบชัดเจนไม่แบ่งระดับ ให้เลือกตอบถูก

หรือผิด

2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บข้อมูลจากเจ้าของร้าน

ค้าผู้ให้บริการเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยและกลุ่มนักศึกษา เช่น จ�านวนที่ขายได้ในแต่วันโดยประมาณ, 

เครื่องดื่มชนิดใดขายดีที่สุด, ช่วงเวลาที่นักศึกษานิยมมาใช้บริการ เวลาปิด-เปิดให้บริการ สถานที่ที่นิยมไป

ใช้บริการ เป็นต้น เพื่อน�ารวบรวมและอธิบายในแบบข้อมูลเชิงลึกและน�าข้อมูลที่ซ�้ากันมาเรียบเรียงเป็น

สถิติ

3. การสังเกตการณ์เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยใช้

แบบบันทึกที่ไม่ได้ก�าหนดเค้าโครงสิ่งที่จะท�าการบันทึกพฤติกรรมเลือกซื้อเครื่องดื่มภายในโรงอาหารของ
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มหาวิทยาลัยและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) โดยการสังเกตและเข้าไป

สัมภาษณ์โดยตรงกับนักศึกษาที่เลือกเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์เครื่องมือ

ใช้รูปแบบสถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นในรูปแบบของ ความถี่ ร้อยละ และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการค�านวณของมูลจากโปรแกรม SPSS เกณฑ์การให้คะแนนของค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 

5 ระดับดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงมากที่สุด และ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 คือน้อยที่สุด ใน

ด้านความรู้ผลเสียเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องที่มีน�้าตาลเกินมาตรฐานโดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ตอบ

ถูก 0 – 2 ข้อ หมายถึง มีความรู้น้อย ตอบถูก 3 – 4 ข้อ หมายถึง มีความรู้ปานกลาง และ ตอบถูก 5 – 6 

ข้อ หมายถึงมีความรู้มาก

ในส่วนของการสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกน�าเสนอในรูป

แบบตารางข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการบริ โภคเครื่องดื่มที่มีน�้ าตาลของกลุ ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการใช้วิธีการในการท�าเนินงานวิจัยเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลทั้งหมด 3 วิธี

การประกอบด้วย การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยการใช้แบบสอบถามนั้นใช้

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 100 คน จาก 13 ส�านักวิชา โดยใช้การค�านวณโปรแกรม SPSS หาค่าความถี่และค่า

เฉลี่ย และในส่วนของการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์นั้นอธิบายเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเป็นตารางทั่วไป

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีนำ้าตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัด

นครศรีธรรมราช

กลุ่มตัวอย่างของพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.0 มากกว่าเพศชายซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 

29 ช่วงอายุของกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่อยู่ที่อายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 ซึ่งก�าลังศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 47.0 มากที่สุดในบรรดาทุกชั้นปีและมีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ของนักศึกษาอยู่ที่ 

4,000-6,000 บาท ร้อยละ 48.0 ในส่วนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของกลุ่มนักศึกษาพบว่า

กลุ่มนักศึกษามักนิยมบริโภคเครื่องดื่มอยู่ที่ราคา 10 – 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.0 ความถี่ในการบริโภค

เครื่องดื่มที่ซื้อในแต่ละครั้งมากที่สุด คือ ตั้งแต่ 5 แก้ว/ขวดขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.0 แบบบรรจุภัณฑ์ที่

เลือกบริโภคมากที่สุดคือแบบแก้ว คิดเป็นร้อยละ 71.0 ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือ 

ประเภทชนิดชง คิดเป็นร้อยละ 68.0 และรายได้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกบริโภคคิดมากกว่าไม่มีผล

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.0 จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการที่ขายเครื่องดื่มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ทั้งหมด 10 ร้านค้าสรุปได้ว่า ชาเย็น เป็นเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุด ลูกค้านิยมเข้ามาใช้บริการจะเป็นวันจันทร์

ถึงวันศุกร์มากกว่าเสาร์-อาทิตย์ และส่วนจ�านวนเครื่องดื่มที่ทางร้านขายได้ในแต่ละวัน โดยรวมขายได้ 100 

แก้วขึ้นไปในแต่ละวัน ขายได้มากสุด 500 แก้วต่อวัน และในส่วนเวลาเปิดปิดร้านค้าส่วนใหญ่มักจะเปิดให้

บริการในเช้า-บ่าย สถานทีที่นักศึกษานิยมไปใช้บริการร้านขายเครื่องดื่มมากที่สุด คือ ร้านสะดวกซื้อ ส่วน

ร้านเครื่องดื่มที่รองลงมาคือร้านขายเครื่องดื่มในโรงอาหาร จากการสังเกตการณ์พฤติกรรมการเลือกซื้อ

เครื่องดื่มภายในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สรุปได้ว่าช่วงเวลาที่นักศึกษานิยมใช้

บริการมากที่สุดเป็นช่วง 8.00–10.00 น. เครื่องดื่มที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ กาแฟและโค้กแบบแก้ว ด้าน

ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ ด้านรสชาติของ

เครื่องดื่ม อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 สูงสุดรองลงมา ด้านคุณภาพของเครื่องดื่ม อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 ด้าน

ปริมาณของเครื่องดื่ม อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 ด้านความหลากหลายของชนิดเครื่องดื่มคิดเป็นอัตราค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.72 และน้อยสุดคือด้านโภชนาการ อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 ความพึงพอใจการตัดสินใจเลือกบริโภค

ด้านราคาได้แก่ อันดับหนึ่งมีหลายระดับราคาที่มีให้เลือก อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 รองลงมาคือ ด้านราคาของ

เครื่องดื่มที่เหมาะสม อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ความพึงพอใจในการตัดสินใจบริโภคด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายได้แก่ ด้านความสะดวกในการเดินทาง อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 ด้านความเหมาะสมเวลาเปิด-ปิด 

อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 ด้านสถานที่มีความสะอาดและปลอดภัย อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 ความพึงพอใจในการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคด้านการส่งเสริมการตลาดจากส่วนลดของทางร้าน อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31 และด้าน

การสะสมคูปอง อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22  โดยอัตราค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่ากลุ่มนักศึกษาให้ความกับปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้าน

ราคาอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับผลเสียในการบริโภคเครื่องดื่มที่มี

น�้าตาลในระดับคะแนน 5-6 อยู่ในระดับที่มีความรู้มาก

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ประกอบไปด้วยประเด็นหลักๆทั้งสามารถน�าไปใช้ได้ 3 แนวทางด้วยกันซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลพบว่านักศึกษาไม่ได้ให้ความส�าคัญในทางด้านผลกระทบ

จากทานเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลแต่มักจะในความส�าคัญในเร่ืองของรสชาติและความชอบส่วนบุคคลมากกว่า

คุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มออกเป็น 3 แนวทางด้วยกันดังนี้

1. สารแทนความหวาน ส่งเสริมให้ร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่มหรือสถานประการควรใช้สารให้ความ

หวานแทนน�้าตาลแทนการใช้น�้าตาลทรายปกติที่จ�าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป เช่น หญ้าหวาน หรือ แรร์ชู

ก้า ที่ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกาย และให้ความหวานมากว่าน�้าตาลปกติหลายเท่า

2. เพิ่มทางเลือกเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีประโยชน์ต่อร่างกายที่สกัดจากผักและ

ผลไม้ เช่น น�้าผลไม้ หรือ น�้าผัก ความหวานจากธรรมชาติที่ได้จากผลไม้แท้

3. การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับผลเสียจากการทานเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลให้กับนักศึกษาเพื่อให้

ตระหนักการเอาใจใส่และการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยการเชิญวิทยากรมาให้ข้อมูลความรู้ มี
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การรณรงค์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากการท�ากิจกรรม หรือ แคมเปญต่างๆรวมถึงการเผยแพร่ในสื่อ

อนไลน์ที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีแรงกระตุ้นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของตนเอง ดัง

ภาพที่ 2 

 

แนวทางการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของนักศึกษา 

 

สารแทน

ความหวาน 

เคร่ืองด่ืมที่มี

คุณค่า

โภชนาการ 

การเผยแพร่

ความรู้ 

- หญ้าหวาน 

- แรร์ชูก้า 

- น้�าสกัดจากผัก 

- น้�าสกัดจากผลไม ้

- วิทยากร 

- การรณรงค์ 

- การท�า

กิจกรรม 
 

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของนักศึกษา

อภิปรายผล

พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ด้านข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างของพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.0 มากกว่าเพศชายซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 

29 ช่วงอายุของกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่อยู่ที่อายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 ซึ่งก�าลังศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 47.0 มากที่สุดในบรรดาทุกชั้นปีและมีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ของนักศึกษาอยู่ที่ 

4,000-6,000 บาท ร้อยละ 48.0 สอดคล้องกับการศึกษา ภณัฐ ลีฬหาวงศ์ (2557) กลุ่มตัวอย่างของผู้

บริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟในเขตต�าบลสะบารัง จังหวัดปัตตานี พบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 79.1 

และเป็นเพศชายร้อยละ 20.9  อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 42.3 และมีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาร้อย

ละ 34.3 และมีรายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
2. ด้านพฤติกรรมความพึงพอใจและความรู้ของกลุ่มนักศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลของกลุ่มนักศึกษาพบว่ากลุ่มนักศึกษามักนิยมบริโภค

เครื่องดื่มอยู่ที่ราคา 10 – 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.0  สอดคล้องกับบทวิจัยกับการศึกษาพฤติกรรมและ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวส�าเร็จรูปของ ศุภางค์ ณ เชียงใหม่ (2547) ราคาของชา

เขียวส�าเร็จรูปที่บริโภคเลือกซื้ออยู่ระหว่าง 10-15 บาท แบบบรรจุภัณฑ์ที่เลือกบริโภคมากที่สุดคือแบบ

แก้ว คิดเป็นร้อยละ 71.0 ซึ่งแตกต่างกับบทวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา
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และกาแฟของผู้บริโภคในเขตต�าบลสะบารังอ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (2557) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้

บริโภคนิยมส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ชาและกาแฟเป็นแบบถุง และรายได้มีผลต่อการตัดสินใจใน

การเลือกบริโภคคิดเป็นร้อยละ 61.0 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สถานประกอบการทั้งหมด 10 ร้านค้าสรุปได้

ว่า ชาเย็น เป็นเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุด สอดคล้องใกล้เคียงกับของ ภณัฐ  ลีฬหาวงศ์ เรื่องการศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในเขตต�าบล สะบารัง อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

(2557) ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟโดยการบริโภคชามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.8 

รองลงมาคือกาแฟร้อยละ 25.4 

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องของนักศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความส�าคัญใน

เรื่องรสชาติและความชอบส่วนตัวมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการประกอบกับการวัดความรู้ในเรื่องผลเสีย

จากการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีน�้าตาลผลปรากฎว่านักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับที่มีความรู้เยอะ 

ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มนักศึกษาไม่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องสุขภาพและประโยชน์จากเครื่องดื่ม 

ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้ 3 แนวทาง คือ การใช้สารแทนความหวาน  เครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และการ

เผยแพร่ความรู้ ทั้ง 3 แนวทางนี้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลเพื่อลด

ปัญหาทางด้านสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค NCDs ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงานคณะ

กรรมการอาหาร (2561) อ.ย. ที่มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค 

NCDs ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ

ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”

บทสรุป

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มนั้นราคาไม่สูงมากนัก ซึ่งการเลือกซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในราคา

ระหว่าง 10-20 บาท นักศึกษาซื้อเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลต่อสัปดาห์ต�่ากว่า 5 แก้ว/ขวด คิดเป็นร้อยละ 82.0 

แบบบรรจุภัณฑ์ที่เลือกบริโภคนิยมเป็นแบบแก้ว มากที่สุดคิดเป็นร้อย 71.0 และนิยมบริโภคเครื่องดื่มเป็น

แบบชนิดชงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.0 โดยทั้งนี้รายได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคคิดเป็นร้อยละ 

61.0 

ช่วงเวลาที่นักศึกษานิยมใช้บริการการซื้อเครืองดื่มในร้านสะดวกซื้อช่วงเวลา 8.00 – 10.00 น. 

มากที่สุดและเครื่องดื่มที่ขายดีมากที่สุดตลอดทั้งวันคือ กาแฟ รองลงมาคือ น�้าโค้ก และชาเขียวแบบขวด  

ชาเย็นแบบแก้ว กาแฟแบบกระป๋อง และน�้าผลไม้แบบกล่อง และน้อยที่สุดคือน�้าอัดลมแบบขวดและชานม 

ส่วนการซื้อในพื้นที่โรงอาหาร พบว่า เวลาที่นักศึกษานิยมใช้บริการมากที่สุดคือช่วงเที่ยง 11.00-13.00 น. 

ซึ่งเครื่องดื่มที่นักศึกษานิยมซื้อมากที่สุดคือ ชาเขียวและชาเย็นตามล�าดับ

ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.63 โดยนักศึกษามีความพึง

พอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือพึงพอใจในระดับมากด้านราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

และส่งเสริมทางการตลาดด้วยค่าเฉลี่ย 3.69 3.64 และ 3.49 ตามล�าดับ 
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ด้านความรู ้ของนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับผลการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีน�้าตาล 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้มากคิดเป็นร้อยละ74 

ดังนั้นจากข้อมูลด้านพฤติกรรม ความพึงพอใจและความรู้ของนักท่องเที่ยวจึงน�าไปสู่ข้อเสนอแนะ

ถึงแนวทางการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษาทั้งผู้ประกอบการร้านค้า 

และนักศึกษาควรด�าเนินการต่อไปนี้  คือ 1) ส่งเสริมให้ร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่มหรือสถานประการควรใช้สาร

ให้ความหวานแทนน�้าตาลแทนการใช้น�้าตาลทรายปกติที่จ�าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป เช่น หญ้าหวานหรือ

แรร์ชูก้า 2) เพิ่มทางเลือกเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีประโยชน์ต่อร่างกายที่สกัดจากผักและ

ผลไม้ เช่น น�้าผลไม้ หรือ น�้าผัก และ 3). การเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการภายในมหาวิทยาลัย 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่
Influential factors toward choosing Halal spa service in Krabi Province

ธาวีซ่า อดลสมาน1 ปภาวรินท์ หนูสง1 อังค์วรา ขิกข�า1 วรางคณา ตันฑสันติสกุล2

Thaweeza Adolsmarn1 Papawarin Noosong1 Angwara Kikkum1 Warangkana Tantasuntisakul2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาฮาลาล และศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการสปาฮาลาล ในจังหวัดกระบี่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ�านวน 

400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี นับถือศาสนาอิสลาม ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 

บาท เป็นคนทวีปเอเชีย ส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยตนเอง มีเพื่อนเป็นผู้ร่วมเดินทาง เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว

หรือพักผ่อน เคยใช้บริการ Day spa ทรีทเมนท์นวดฝ่าเท้า เลือกใช้สปาเพื่อผ่อนคลาย มีความถี่ในการใช้

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน รับบริการครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ค่าบริการเฉลี่ยต่อครั้ง 500 - 1,500 บาท ช่วงเวลา

ที่ใช้ 15.01-18.00 น. มีการรับรู้ข้อมูลจากเพื่อน มีการตัดสินใจด้วยตนเอง จะกลับมาใช้บริการซ�้าอีก 

นอกจากนี้ยังแนะน�าให้ผู้อื่นมาใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 3 ด้านที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้สปาฮาลาล ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคคล ตามล�าดับ

คำาสำาคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ สปาฮาลาล ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

จังหวัดกระบี่ 

Abstract

This research aims to study the behaviors for choosing Halal Spa Service; and to 

study the factors of marketing mixes that influence the decision to use Halal Spa Service 

in Krabi Province. This is a quantitative research that collects data, using a questionnaire, 

from customers who visited and used Halal Spa Service in Krabi Province, including 400 

Thai and foreign customers. This research reveals that most of the samples were females; 

at the age of 31 – 40 years old; practicing Islam; held bachelor degree or equal degree; had 

personal business; earned average monthly income of under 30,000 Baht a month. Most 

of them are Asian and traveled to the province on their own, with their companions; their 

objectives were 

1
  นักศึกษาสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  

    Major Marketing, Faculty of Commerce & Management, Prince of Songkla University,

2
  อาจารย์ประจ�า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

   Lecturer faculty of Commerce & Management, Prince of Songkla University
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touring and relaxing. The samples had previously use day spa service, and feet 

treatment and massage service. They used spa services for relaxation, with the frequency 

of less than once per month. They visited the spa for 1 – 2 hours at a time, and spent 500 

– 1,500 Baht on average on spa’s services. They usually visited spa between 15.01 and 

18.00 hour. They acquired information from their friend, and made their own decision to 

return to use the spa service again. They also recommended other people to visit the spa. 

There were 3 influential factors of marketing mixes over their decision to use Halal Spa 

Service, namely, process, physical evidence, and personnel, respectively.

Keywords : Wellness Tourism, Health Spa, Halal Spa, Service Marketing mix, Krabi        

province

บทนำา

ประเทศไทยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวทางการแพทย์สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน 

เนื่องจากมีจุดเด่นเรื่องคุณภาพของบุคลากร ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ความคุ้มค่าของ

ราคา รวมถึงชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตร นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับการจัดอันดับ

ขนาดตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ให้อยู่อันดับที่ 13 จาก Global Wellness In-

stitute (GWI) ในปี 2558 เนื่องจากมีการใช้จ่าย 9.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีจ�านวนการเดินทาง 9.7 

ล้านครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 1.5 ล้านครั้ง หรือมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี การท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการน�าเอาศาสตร์ในการดูแลสุขภาพที่เป็นภูมิปัญญาไทยมาใช้ประกอบ

ในการบริการทางสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย อาจ

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.สปา และการนวดแผนไทย 2. แพทย์ทางเลือก 3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย

ธรรมชาติ (สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปิดกลยุทธ์ใหม่ จาก

การสร้างภาพพจน์ให้ไทยเป็น มุสลิม เฟรนด์ลี่ เดสติเนชั่น เนื่องจากชนชั้นกลางในกลุ่มประเทศมุสลิม อาทิ

เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี และในตะวันออกกลาง สร้างรายได้ทั่วโลกกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี 

และประเทศไทยนับว่าเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวมุสลิมติดอันดับอยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศ ที่ไม่ได้เป็น

ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลาม แต่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลก 

(Thailand Muslim Friendly, 2018) ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีประเพณีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลัก

ศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูง โดยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักเลือกใช้

บริการทางสุขภาพ จึงเป็นเป้าหมายของการท�า Medical tour และมีแนวคิดในการท�าสปา (สถาบันฮา

ลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553) 

ปี 2558 เกิดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบริหารธุรกิจระหว่าง School of Busi-

ness and Management, Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลก

เปลี่ยนและศึกษาข้อมูลการสร้างแผนธุรกิจสปาอย่างสร้างสรรค์ จากการศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบ

การและส�ารวจสถานบริการสปาในเมืองบันดุง พบว่า การเกิดขึ้นของธุรกิจสปา มาจากการขยายตัวของ

ธุรกิจการท่องเที่ยว และ สามารถแบ่งสปาฮาลาล ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) สปาที่ให้บริการเฉพาะผู้หญิง 
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(Salon & Spa) เป็นการรวมธุรกิจเสริมสวยกับสปาไว้ด้วยกัน ไม่อนุญาตให้ผู้ชายที่เป็นพนักงานหรือลูกค้า

เข้ามาภายในสปา 2) สปาที่ให้บริการทั้งชายและหญิง (Famliy Spa) จะใช้บริการได้ทั้งชายและหญิง โดย

ให้บริการเพศเดียวกัน แบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อไม่ขัดหลักต่อศาสนาอิสลาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาที่มี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สามารถน�ามาใช้ทากับผิวภายนอกได้ (Topical Use)ไม่ผิดต่อหลักศาสนบัญญัติ 

เพราะไม่ได้รับประทาน ในพื้นที่นวดตัวด้วยน�้ามันอโรม่าหรือสมุนไพร ถูกแบ่งเป็นห้องส่วนตัว มิดชิด มีสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่สะอาด  ส่วนทรีทเมน์นวดเท้า คอ ไหล่ และหลัง จะมีพื้นที่บริการที่เดียวกันแต่แบ่ง

โซนชายหญิง มีหูฟังส่วนตัวที่สามารถเลือกฟังดนตรีธรรมชาติ (Relax Spa Music) เพื่อให้เกิดการพักผ่อน

อย่างเต็มที่ ดังนั้นโอกาสในการพัฒนาสปาฮาลาลในประเทศไทยนั้นไม่ยาก เพราะประเทศไทยมีความเชียว

ชาญในธุรกิจสปา โดยเฉพาะพนักงานที่มีทักษะในการนวด (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

ม.ป.ป)

จังหวัดกระบี่จัดงาน “เทศกาลอาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017” ซึ่งมีกิจกรรม เช่น การออกร้าน

แสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP ฮาลาล  บูธจากโรงแรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ การจัดประกวดอาหาร/

การแต่งกายแบบฮาลาล สปาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการฮาลาลให้นักท่อง

เที่ยวทราบถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดกระบี่ ในการรองรับบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ต้องการจะ

เดินทางท่องเที่ยวมาจังหวัดกระบี่ และเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาลภายใน

จังหวัดกระบี่ โดยมุ่งหวังเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวในระดับสากลต้องการที่จะเดินทางมา

เยี่ยมเยียน (HALALTHAILAND, 2017) ผลจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการทุกตัวมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สปา จากงานวิจัยของ หทัยรัตน์ สิทธิโชค (2552) และ กันตพร 

ก�าเนิดศิริกุล (2559)

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงให้ความส�าคัญกับการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

สปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ โดยมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาฮาลาล และปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ 

วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาฮาลาล

ในจังหวัดกระบี่

ประโยชน์ที่รับจากการวิจัย 

ทราบพฤติกรรมการใช้บริการสปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน�าไป

พัฒนากลยุทธ์การตลาด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เป็นการเพิ่มศักญภาพของผู้ประกอบ

ธุรกิจสปาฮาลาล

ทบทวนวรรณกรรม  

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการค้นหา ซื้อ ใช้ ประเมิณ และการใช้จ่าย

ในผลิตภัณฑ์ และบริการ ซึ่งคาดว่า จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือหมายถึง การศึกษา
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พฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระท�าของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ การใช้สินค้า เพื่อที่จะกระตุ้น หรือ

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 อ้างใน 

นภัสนันท์ ศรีธนวิบุญชัย, 2555);(Schiffman & Kanuk, 1994 อ้างใน นภัสนันท์ ศรีธนวิบุญชัย, 2555) 

โดยใช้เครื่องมือ 6W1H ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ Who, What, Why, Who, When, 

Where, How (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 อ้างใน นภัสนันท์ ศรีธนวิบุญชัย, 2555)

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการในการก�าหนดกลยุทธ์

การตลาด ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.ด้านส่งเสริมการตลาด 

5.ด้านบุคคล 6.ด้านกระบวนการ 7.ด้านลักษณะทางกายภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หทัยรัตน์ สิทธิโชค (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจใช้

บริการนวดแผนไทยแบบสปาที่ Health Land ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท  เป็น

พนักงานเอกชน และอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ บริการการนวดน�้ามันมากที่สุด ความถี่ในการ

มาใช้บริการ 2ครั้ง/เดือน และสะดวกมาใช้บริการใน วันเสาร์-วันอาทิตย์ และทราบข้อมูลจากป้ายของ

สถานบริการมากกว่าสื่ออื่นๆ มักมาใช้บริการด้วยตนเองและมาใช้บริการพร้อมเพื่อน ปัจจัยด้านส่วน

ประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน

โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่ด้านบุคลากรและด้านกายภาพ ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

อรทัย จันทรโร, สุณี ล่องประเสริฐ และนันทวรรณ ช่างคิด (2559) ได้ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรม

การเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่

นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพสมรส  สัญชาติไทย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท ในด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา คือ 

การนวดน�้ามัน เพื่อผ่อนคลายความเครียด เลือกโดยการตัดสินใจเอง ใช้บริการสปา คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน  

2 ชั่วโมงต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละ 500 – 1,000 บาท 

กันตพร กำาเนิดศิริกุล (2559) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดบำาบัด พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 

มีตำาแหน่งงานทั่วไป ด้านพฤติกรรมพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการนวดแผนไทย นวดบำาบัด มากที่สุด มีการใช้

บริการ 3 ครั้งต่อเดือน เหตุผลในการใช้บริการ คือ เพื่อสุขภาพ ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 14.01 – 16.00 น. 

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ รับทราบข้อมูลจากเพื่อน/ครอบครัว เวลาที่ใช้บริการ 2 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ

ครั้ง 210 – 300  บาท ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด มี 2 ด้านคือ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 4.67) และด้านบุคลากร ( = 4.61) ด้านอื่นๆผู้บริโภคมีระดับความเห็น

ด้วนมาก ด้านช่องทาการจัดจ�าหน่าย ( =4.18) ด้านผลิตภัณฑ์ (  =4.13) ด้านการส่งเสริมการตลาด       
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(  =4.04) ด้านราคา (  =3.61) และด้านกระบวนการ ( = 3.60) ตามลำาดับ

กรอบแนวคิดงานวิจัย
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านบุคคล 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

การเลือกใช้บริการสปาฮาลาลใน

จังหวัดกระบี่ 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

ประชากรคือผู้ใช้บริการสปาฮาลาล ในจังหวัดกระบี่ ส�าหรับการก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของคอแครน 

(มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์. ม.ป.ป. อ้างใน Cocharan, 1977) กลุ่มตัวอย่างที่ค�านวณได้ 

คือ 384 แต่เพื่อความสะดวกในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล จึงมีการเก็บประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 

ตัวอย่างโดยจะเป็นการสุ่มตัวอย่างจะเป็นแบบ Non-probability sampling เลือกกลุ่มตัวอย่างที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ( Purposive Sampling ) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 

(Close – Ended Question) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ

เลือกใช้บริการ ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส�าคัญต่อการเลือกใช้บริการ 7 

ด้าน เป็นลักษณะของค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เริ่มตั้งแต่ 1 ที่ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด จนถึง 

5 ที่ระดับความส�าคัญมากที่สุด

ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 

3 ท่าน ประเมินค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง( Index of Concordance : IOC ) ได้ผลวิเคราะห์ค่า IOC 

= 0.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่า IOC ≥ 0.5 (ปราณี หล�าเบ็ญสะ, 2559) และได้เลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC ≥ 0.5 

มาใช้เป็นค�าถามในแบบสอบถามการวิจัย และทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามโดย

ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการสปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ จ�านวน 40 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของ Cronbach ได้ความน่าเชื่อถือเท่ากับ  0.967  ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.8 

(เชาวลิต เหมะธุลิน, 2557)       จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา    ด้วยค่าความถี่      

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดกับความถี่ต่อเดือนในการเข้าใช้บริการสปาฮาลา คือ Regression

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์การเลือกใช้สปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่

 ข้อมูลจากผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 

และเพศชายร้อยละ 28.7 มีอายุเฉลี่ย 36.53 ปี ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 29.3 รองลงมาอายุ 20-30 

ปี ร้อยละ 29 ตามมาด้วยอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 21 ตามล�าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 61 รองลงมา ศาสนาพุทธ ร้อยละ 30.3 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5.7 ตามล�าดับ ระดับการ

ศึกษาส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 69.8 รองลงมา วุฒิต�่ากว่า

ปริญญาตรี ร้อยละ 28.5 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ร้อยละ 1.7 ตามล�าดับ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 

ร้อยละ 32.3 รองลงมาพนักงานรัฐหรือเอกชน ร้อยละ 27.5 นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 16.5 ตามล�าดับ มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ($900) ร้อยละ 45.5 รองลงมา 30,001 – 50,000 บาท ($900-

1,500) ร้อยละ 29.5 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 10.7 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย ร้อยละ 91.3 รอง

ลงมาทวีปยุโรป ร้อยละ 6.2 และทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 1.5 ตามล�าดับ 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้สปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่

ข้อมูลจากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยตนเอง ร้อยละ 83.7 มากับกรุ๊ป

ทัวร์ ร้อยละ 16.3 โดยจะเดินทางมากับครอบครัว ร้อยละ 34 รองลงมา เพื่อน ร้อยละ 38 เจ้านายเพื่อนที่

ท�างาน ร้อยละ 10.8 ตามล�าดับ มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ร้อยละ 73 รองลงมา 

ประชุมสัมมนา ร้อยละ 18.5 เยี่ยมญาติ ร้อยละ 12 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่ใช้บริการรูปแบบ Day Spa ร้อย

ละ 86 รองลงมา  Hotel& Resort Spa ร้อยละ 21 Club Spa ร้อยละ 3.5 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่ใช้บริการ

ทรีทเมนท์นวดฝ่าเท้า ร้อยละ 36.5 รองลงมา นวดไทยเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 25 นวดเฉพาะจุด คอ บ่า ไหล่ 

ร้อยละ 24.3 ตามล�าดับ มีเหตุผลในใช้เพื่อผ่อนคลาย ร้อยละ 33.3 รองลงมา เพื่อแก้ไขอาการปวดเมื่อย

ตามร่างกายร้อยละ 24.5 เพื่อสุขภาพ ร้อยละ 18.5 ตามล�าดับ ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้

เหตุผลไว้ว่า “มีเวลาว่าง” ร้อยละ 0.5 มีความถี่ในการบริการสปาน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 79.3 รอง

ลงมา 1-2 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 18.7 เข้าใช้ 3-4 ครั้ง/เดือนร้อยละ 1.5 ตามล�าดับ มีเวลาระยะใช้บริการสปา 

1-2 ชม./ครั้ง ร้อยละ 68.7 รองลงมา น้อยกว่า 1 ชม./ครั้ง ร้อยละ 24.3 ใช้เวลา 3-4 ชม./ครั้ง ร้อยละ 7 

ตามล�าดับ มีค่าใช้บริการสปา 500-1,500 บาท/ครั้ง ร้อยละ 37.2 รองลงมา น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง ร้อย

ละ 37 ค่าใช้บริการ 1,501-3,000 บาท/ครั้ง ร้อยละ 21.5 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่เข้าใช้ สปาช่วง 15.01-

18.00 น. ร้อยละ 40 รองลงมา 18.01-21.00 น. และ 12.01-15.00 น ร้อยละ 11.5 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่

ทราบข้อมูลจากเพื่อน ร้อยละ 99.5 รองลงมา ป้ายของสถานบริการ ร้อยละ 47 แผ่นพับโรงแรม ร้อยละ 

26.5 ตามล�าดับ อื่น ๆ ได้ระบุว่า “ญาติแนะน�า” ร้อยละ 0.5 มีการตัดสินใจด้วยตนเองร้อยละ 40.7 รองลง

มาเพื่อน ร้อยละ 32 ครอบครัว ร้อยละ 17.3  ตามล�าดับ จะกลับมาใช้บริการซ�้าอีก ร้อยละ 99.3 ไม่กลับ

มาใช้บริการอีก ร้อยละ 0.7 จะแนะน�าให้ผู้อื่นมาใช้บริการ ร้อยละ 90 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.5 และ

ไม่แนะน�า ร้อยละ 0.5  
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3.  ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สปาฮาลาลในจังหวัด

กระบี่มีทั้งหมด 7 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐาน

Model
Standardized Co-

efficients  Beta
Sig. ผล

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ -.067 .419 ไม่มีอิทธิพล
ปัจจัยด้านราคา .019 .839 ไม่มีอิทธิพล

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย .059 .533 ไม่มีอิทธิพล
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด .138 .105 ไม่มีอิทธิพล
ปัจจัยด้านบุคคล -.336 .000 มีอิทธิพล

ปัจจัยด้านกระบวนการ .292 .001 มีอิทธิพล
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ -.250 .005 มีอิทธิพล

 

 จากตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้านที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาฮาลาลในจังหวัดกระบี่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาฮาลาล มี 3 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยด้านกระบวนการ รองลงมา ปัจจัยด้าน

ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านบุคคล ตามล�าดับ แต่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สปาฮาลาลใน

จังหวัดกระบี่ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี นับถือ

ศาสนาอิสลาม มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 

30,000 บาท และอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย มีการเดินทางมาด้วยตนเองโดยมีเพื่อนเป็นผู้ร่วมเดินทาง เดินทาง

มาเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน เคยใช้บริการ Day spa ทรีทเมนท์นวดฝ่าเท้า เลือกใช้สปาเพื่อผ่อนคลาย ใช้สปา

น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน รับบริการครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ค่าบริการเฉลี่ยต่อครั้ง 500 - 1,500 บาท ช่วงเวลาที่ใช้ 

15.01-18.00 น. รับรู้ข้อมูลจากเพื่อนและตัดสินใจด้วยตนเอง จะกลับมาใช้บริการซ�้าอีก และยังแนะน�าใช้ผู้อื่น

มาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ อรทัย จันทรโร, สุณี ล่องประเสริฐ และนันทวรรณ ช่างคิด (2559) พบว่า 

พฤติกรรมในการเลือกใช้สปา มีเหตุผลที่เลือกใช้บริการสปา เพื่อผ่อนคลายความเครียด มีค่าใช้จ่ายในการ

ใช้แต่ละครั้ง คือ 500 – 1,000 บ. และผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา คือ ตัดสินใจเอง และ

สอดคล้องกับ กันตพร ก�าเนิดศิริกุล (2559) พบว่า มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ด้าน

พฤติกรรมพบว่า ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 14.01 – 16.00 น. รับทราบข้อมูลจากเพื่อน/ครอบครัว เวลาที่ใช้

บริการ 2 ชั่วโมง
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปา พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาฮาลาล มี 3 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยด้าน

กระบวนการที่ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญมากที่สุด เนื่องจากสถานที่บริการมีการรักษาความสะอาดอยู่

สม�่าเสมอ เช่น เปลี่ยนผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัว และชุดนวดหลังการใช้บริการทรีทเมนท์หรือแพ็คเกจต่าง ๆ ทุก

ครั้งมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ความส�าคัญระดับรองลงมา คือ ปัจจัยด้าน

ลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญในการสร้างบรรยากาศที่สงบ ไม่มีมลพิษโดยรอบ 

มีเสียงที่เป็นธรรมชาติในขณะให้บริการ เช่น นกร้อง คลื่นทะเล น�้าตก และมีกลิ่นหอมจากผลิตภัณฑ์ เช่น 

เทียนหอม สมุนไพร ขณะให้บริการ และระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านบุคคล เนื่องจาก ผู้ใช้บริการให้

ความส�าคัญกับพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพในการให้บริการ พนักงานมีอัธยาศัยดี มี

ความกระตือรือร้นที่จะให้บริการเต็มที่ บริการรวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยรัตน์ สิทธิโชค 

(2552) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ด้านบุคลากรและด้านกายภาพ 

ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีความคิด

เห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ กันตพร ก�าเนิดศิริกุล (2559) พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด มี 2 ด้านคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 4.67) และ

ด้านบุคลากร (  = 4.61)  

ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปาฮาลาล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการสปาฮาลาล มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และ

ปัจจัยด้านบุคคล ตามล�าดับ ดังนั้น ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรที่จะต้องจัดสรรเวลาให้มีความ

เหมาะสม ตรงต่อเวลา เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้า รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพต้องค�านึงถึง

บรรยากาศภายในร้าน และสภาพแวดล้อมโดยรอบให้มีความสงบไม่มีมลพิษรบกวน เพิ่มอรรถรสโดยใช้

เสียง และกลิ่นที่เป็นธรรมชาติให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ตรงความต้องการของ

มุสลิม เช่น ห้องละหมาด ห้องอาบน�้าละหมาด ห้องน�้า ห้องนวด ห้องเปลี่ยนชุด ที่แยกชายหญิง และด้าน

บุคคล ในส่วนของพนักงานจะต้องมีฝีมือการนวดที่ดี ผ่านการเรียนรู้และการฝึก และเป็นชาวมุสลิมหรือ

เข้าใจวิถีชาวมุสลิมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในการใช้บริการสปาฮาลาล จากผลการวิจัยในช่วง

เวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุดคือ 15.01-18.00 น. ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวควรมีการจัดพนักงาน

เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และจัดโปรโมชั่นในช่วงเวลาอื่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาเข้าใช้บริการ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจสปาฮาลาลควรที่จะให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

ด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อที่จะท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอำาเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา

Adaptation Strategies for the Survival of Traditional Retail Stores             
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ

สร้างความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ด�าเนินกิจการ โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามจ�านวน 216 ร้าน 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จากค่าสถิติพื้นฐาน แล้วจึงมาเขียนข้อสรุปของการศึกษาในรูปแบบความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ทั้ง 216 ร้าน ที่อยู่รอดและยังคงด�าเนินกิจการ มีระยะ

เวลาในการด�าเนินกิจการโดยเฉลี่ยอยู่ที่มากกว่า 20 ปี กลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าขา

ประจ�า ซึ่งในแต่ละร้านอาศัยกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในด้านการบริการลูกค้าอันดับแรก รอง

มาเป็นด้านราคาขาย มีราคาที่เหมาะสม ล�าดับที่สามคือ ด้านท�าเลที่ตั้ง ร้านค้าตั้งอยู่ในจุดที่สามารถมอง

เห็นร้านได้ง่ายที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้า และล�าดับที่สี่คือ ด้านการเจาะจงในตลาด ที่มีการขายสินค้าตาม

ความต้องการของคนในชุมชน 

งานวิจัยเสนอแนะแนวทาง โดยร้านค้าควรให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การปรับตัวอื่นๆ เพิ่มเติม ใน

ด้านบรรยากาศภายในร้าน ด้านการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสื่อสารการตลาดและด้าน

ผู้น�าด้านต้นทุน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างความอยู่รอดของร้านค้าอย่างยั่งยืนต่อไป

คำาสำาคัญ : ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม, กลยุทธ์การปรับตัว, ความอยู่รอดของร้านค้าปลีก

Abstract

The purposes of this research are to study the significant level of adaptation strat-

egies for the survival of traditional retail stores in Sathing Phra District, Songkhla and to 

propose ways to build the survival of traditional retailers that operate. 216 samples who 

are the owners of traditional retailers were selected using a questionnaire as a tool for the 

study. Data analysis by using computer program and interpreted by descriptive statistics, 

percentile, mean and frequency, present by using narrative description.

The results appears that 216 traditional retail stores have been operating their re-

tail stores. Average duration of operations is over 20 years. Most of the customers are 

regular.  The strategy to adapt to survive.  Customer service is the most significant as adap-
1
  นักศึกษาสาขาการจัดการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2
  อาจารย์ประจ�าสาขาการจัดการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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tion strategies for survival of the traditional retail store, Followed by a reasonable price. 

The third is the location of the store that should be located at the point where the buyer 

is easily visible in the surrounding community. The third most important factor is the loca-

tion of the store that should be located at the point where the buyer is easily visible in 

the surrounding commun

The research recommendations that the store should give pay more attention to 

another adaptation strategies such as store atmosphere, product differentiation, marketing 

communication and cost leadership to strengthen customer satisfaction in order to be 

survival for sustainable store. 

Keywords : Traditional retail stores, Adaptation strategies, Survival of Retail Stores

บทนำา

สภาวะการแข่งขันในอดีตจากเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมได้เปล่ียนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมท่ี

สะท้อนให้เห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเปลี่ยน

เป็นร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ (วันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์, 2555) โดยเน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว หรูหรา

และทันสมัย  ส่งผลให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบจากธุรกิจขนาดใหญ่ ท�าให้ผู้ประกอบการร้าน

ค้าปลีกจ�าเป็นต้องปรับตัวไปตามการด�าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป (ชยวัฒน์ สุข

ส�าราญ, 2548)

ธุรกิจการค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านโชห่วย มีบทบาทส�าคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมา

อย่างช้านาน (จาริณี แซ่ว่อง และจตุรภัตร จันทร์ทิตย์, 2556 ) ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ลักษณะส่วนใหญ่

เป็นร้านค้าเก่าๆ ที่มีการจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ (กฤษณ์ ทัพจุฬา, 2558) และมีเวลาเปิดปิดที่ไม่

แน่นอนซึ่งไม่สอดรับกับความสะดวกของลูกค้า (อิสระ อิฐรัตน์, 2544)  อย่างไรก็ตามร้านค้าปลีกยังคงมี

ความส�าคัญต่อทุกสังคมที่มีการบริโภคสินค้าและบริการ  ส่งผลให้ภาพรวมดัชนีค้าปลีกในปี 2560 จะอยู่ใน

ช่วง 3.8-4.0% ตามการเติบโตของ GDP ประเทศ และปี 2561 น่าจะเติบโตถึง 4.5 % ซึ่งไตรมาสสุดท้าย

ของปี เศรษฐกิจจะคึกคักมากขึ้นเนื่องจากนโยบายบัตรสวัสดิการประชารัฐ และการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขายจากภาคเอกชน ท�าให้เงินหมุนเวียนเข้าระบบมากขึ้น (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, 2560)  อย่างไรก็ตาม

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบร้านค้าน้อยเมื่อเทียบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

มาก (จาริณี แซ่ว่องและจตุรภัตร จันทร์ทิตย์, 2557) ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึง

กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อผู้ประกอบการในการที่จะสามารถน�าพาธุรกิจให้ก้าวผ่านไปได้ด้วยดีในสภาวะ

เช่นนี้ ร้านค้าจ�านวนมากที่ไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของการสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้จึง

ต้องตกอยู่ในสถานะเปิดแบบรอวันปิดไปโดยปริยาย

เช่นเดียวกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ผู้

ประกอบการต้องเผชิญกับสถานการณ์การแข่งขันดังกล่าว โดยมีร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเปิดให้บริการ

ครอบคลุมทั้ง 11 ต�าบล บางร้านเปิดกิจการมานานกว่า 20 ปี และมีผู้คนเข้าใช้บริการร้านค้าอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้อ�าเภอสทิงพระยังเป็นที่ตั้งของร้านสะดวกซื้อมากมาย เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น (seven Eleven) 

เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) ซึ่งล้วนเป็นร้านค้าสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม จึงส่งผลก
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ระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีกกลุ่มนี้ ในแง่ของรายได้ที่ลดลงและอาจจะปิดตัวลงไปบ้างเพื่อตอบ

สนองต่อสถานการณ์การแข่งขันและการลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์การด�าเนินงานของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมเพ่ือสร้างความแตกต่างและสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันภายใต้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดนั้นจึงถือเป็นทางรอดของผู้ประกอบการ ดังที่ นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ 

(2552) กล่าวว่าการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดการค้าปลีกเกี่ยวข้องกับการน�าองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 

ชนิดของสินค้าและการบริการที่ผู้ค้าปลีกเสนอขาย (1) ราคาสินค้า (2) การวางผังร้านค้าและการออกแบบ

ร้านค้า (3) การส่งเสริมการตลาดและการให้ความช่วยเหลือลูกค้า (4)  การจัดแสดงสินค้าภายในร้านค้า

และ (5) ความสะดวกของท�าเลที่ตั้งร้านค้า มาก�าหนดแนวทางที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Levy and Weitz, 2004) ซึ่งจะช่วยสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

ได้อีกด้วย ส่งผลต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีก อันแสดงให้เห็นในรูปแบบของผลก�าไรจากการประกอบ

ธุรกิจและจ�านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท�าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถด�ารงธุรกิจอยู่

รอดได้จนถึงตอนนี้และเปิดกิจการมาได้อย่างยาวนาน

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การวิจัยเรื่อง “การปรับตัว

เพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

อย่างมาก ที่จะศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดการปลีกและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการร้านค้าที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้สามารถประกอบธุรกิจได้

อย่างมั่นคง ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคทั้งนี้เพื่อให้

ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอ

สทิงพระจังหวัดสงขลา

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีด�าเนินกิจการ 

อยู่ในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่ง

เป็นข้อมูลส�าคัญต่อการก�าหนดแนวทางในการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

2. ท�าให้ทราบถึงกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมอันจะน�าไปสู่

แนวทางในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้เกิดความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน

การทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามา

ก�าหนด เป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการศึกษา ได้แก่

กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ หมายถึง การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
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ผู้ประกอบการ ที่ท�าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ ท�าให้ธุรกิจเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลง สามารถ

ด�ารงอยู่ต่อไปได้ในสภาวะที่มีการ แข่งขันที่สูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  (ภูวนารถ ถาวรศิร และ วิโรจน์ 

เจษฎาลักษณ์, 2558 ) โดยใช้กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก ประกอบไปด้วยกลยุทธ์  1.กลยุทธ์

ท�าเลที่ตั้ง 2. กลยุทธ์ตัวสินค้าและบริการ 3. กลยุทธ์บรรยากาศภายในร้าน 4.กลยุทธ์การบริการลูกค้า 5. 

กลยุทธ์ราคาขาย และ 6. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด มาใช้ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบ

การ โดยประยุกต์แนวคิดมาจาก กลยุทธ์การปรับตัว ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่สูงจาก องค์กรธุรกิจ

น�้าดื่มที่มีขนาดใหญ่ โดยอาศัยกลยุทธ์การปรับตัวที่น�ามาใช้จึงควรเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

รับมือกับองค์กรธุรกิจน�้าดื่มขนาดใหญ่ ที่มีวางจ�าหน่ายอยู่ ในปัจจุบันทั่วประเทศ (สมชาย หิรัญกิตติ และ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ด้วยการน�าเอากลยุทธ์ทางการตลาด เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อความ

อยู่รอด

สันติธร ภูริภักดี (2554) ค้นพบว่า กลยุทธ์การปรับตัวมีส่วนส�าคัญ ได้แก่ ท�าเลที่ตั้ง,ความหลาก

หลายของประเภท สินค้า, นโยบายราคา,ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด, การออกแบบร้านและการจัด

วางสินค้า และ การบริการลูกค้า สามารถแข่งขันและประสบความส�าเร็จได้ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ 

กาญจนา ซือมือ (2556)  โดยพบว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านและมีราคาไม่แพง ส่งผลต่อการ

เข้าใช้บริการของลูกค้า โดยท�าเลที่ตั้งใกล้บ้านและที่ท�างานยังส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านค้า

ปลีกแบบดั้งเดิม จึงสามารถน�ามาก�าหนดสมมติฐานได้ดังนี้

H1: กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่แตกต่างกันส่งผลต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิมในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน

ขณะที่งานวิจัยของ อนุศาสตร์ สระทองเวียน (2555) โดยพบว่าธุรกิจสมัยใหม่ที่สามารถด�าเนิน

การและอยู่รอดได้นั้นมีการน�ากลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันเข้ามาใช้บริหาร เพื่อสร้างความได้

เปรียบทางการตลาดและต้นทุน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญพัฒน์ เหลาจ�าปา และฑัตษภร ศรีสุข 

(2559) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณ์โรง

พยาบาลล�าปาง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7Ps ล้วนมีความสัมพันธ์กับความ

สามารถในการแข่งขันในทุกด้าน จึงสามารถน�ามาก�าหนดสมมติฐานได้ดังนี้

 H2: กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แตกต่างกันส่งผลต่อความอยู่รอดของร้าน

ค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน

ส�าหรับการทบทวนวรรณกรรมของ ศิปภา วนิชบูณร์ (2556) ที่ได้ท�าการศึกษาความอยู่รอดของผู้

ประกอบการการตลาดไนท์บาร์ซ่า อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการอยู่รอด

ของผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้าไนท์บาร์ซ่าประกอบด้วย ก�าไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 

ต้นทุนในการซื้อเสื้อผ้าต่อเดือนและแหล่งเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ เช่นเดียวกับการศึกษาการปรับปรุง

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของ สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2555) โดยมีการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวโดยให้ความ

ส�าคัญกับการปรับปรุงจ�านวนลูกค้า การปรับปรุงยอดขาย และสภาพแวดล้อมของร้านค้า จากการทบทวน

วรรณกรรมและสมมติฐานที่ก�าหนดข้างต้น สามารถพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
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1) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก ประกอบด้วย (1) ท�าเลที่ตั้ง (2) ตัวสินค้า

และบริการ (3) บรรยากาศภายในร้าน (4) การบริการลูกค้า (5) ราคาขาย และ(6) การสื่อสารการตลาด 

2) ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย (1) การสร้างความ

แตกต่าง (2) ผู้น�าด้านต้นทุน และ (3) การเจาะจงในตลาด 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ประกอบด้วย (1) ก�าไรที่ได้จากการขายสินค้า (2) จ�านวนลูกค้าใหม่ (3) จ�านวนลูกค้าเก่า (4) ยอดขาย

สินค้า และ (5) ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 11 ต�าบล ของอ�าเภอสทิงพระ ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถหาจ�านวน

ประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เนื่องจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับ

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของรายรับจากการขายสินค้าและบริการที่ไม่เกิน 600,000 บาท 

ต่อปี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2556) ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการลงพื้นที่ส�ารวจโดยตรงและพบ

ว่ามีร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจ�านวนทั้งสิ้น 216 ร้าน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการที่มีฐานะเป็นเจ้าของร้าน 

216 คน โดยมีแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) (มีค่า 0.61)  และผ่านการ

ทดสอบความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha (ระดับ .950) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก

นั้นวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ แปรผลด้วยค่าสถิติพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย และสรุปอภิปรายผลการวิจัยในรูปแบบความเรียง

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต

อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่า อ�าเภอสทิงพระ 11 ต�าบล มีร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ทั้งหมด 216 

ร้าน ส่วนใหญ่จะมีเจ้าของร้านเป็นเพศหญิงร้อยละ 83.8 จะมีอายุอยู่ในช่วง 56 – 65  ปี เปิดกิจการมา

มากกว่า 20 ปี ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าประจ�า แต่มีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละร้านมี

ภาพลักษณ์ของร้านที่ดีต่อสายตาลูกค้า ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละร้าน 

ผลการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกต่อความอยู่

รอดของความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมจากเจ้าของ

ร้านทั้ง 216 คน มีความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31) โดยเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่าผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีกในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการบริการลูกค้า ด้านราคาขาย และด้านท�าเลที่ตั้ง ตามล�าดับ และมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 

ด้าน คือ ด้านบรรยากาศภายในร้าน และด้านสินค้าและบริการตามล�าดับ ทั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการให้

ความส�าคัญกับปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกในด้านการสื่อสารการตลาดในระดับน้อย 

ส�าหรับผลการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาในภาพรวมมีความส�าคัญอยู่
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ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.98) เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์

การเจาะจงในตลาดในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ซึ่งมีความส�าคัญอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้ส�าหรับกลยุทธ์ผู้น�าด้านต้นทุนพบว่าเจ้าของร้านค้าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย 

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของผลการศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมในเขตอ�าเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีกและ

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่ากลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกให้ความส�าคัญ

ในระดับมากประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การบริการลูกค้า ราคาขาย ท�าเลที่ตั้ง และ การเจาะจงในตลาด 

ในขณะที่กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการกลับให้ความส�าคัญน้อยได้แก่ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และกลยุทธ์

ผู้น�าด้านต้นทุนดังแสดงใน ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ใน

อ�าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ�าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
กลยุทธ์ ระดับคะแนน การแปรผล ประเภทกลยุทธ์

1 การบริการลูกค้า 3.91 มาก ส่วนประสมทางการค้าปลีก
2 ราคาขาย 3.74 มาก ส่วนประสมทางการค้าปลีก
3 ท�าเลที่ตั้ง 3.65 มาก ส่วนประสมทางการค้าปลีก
4 การเจาะจงในตลาด 3.52 มาก ความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน
5 บรรยากาศภายในร้าน 3.37 ปานกลาง ส่วนประสมทางการค้าปลีก
6 การสร้างความแตกต่างด้าน

ผลิตภัณฑ์

3.35 ปานกลาง ความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน

7 ตัวสินค้าและบริการ 3.10 ปานกลาง ส่วนประสมทางการค้าปลีก
8 การสื่อสารการตลาด 2.09 น้อย ส่วนประสมทางการค้าปลีก
9 ผู้น�าด้านต้นทุน 2.07 น้อย ความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส�าคัญเพื่ออภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 

1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา อภิปรายผลโดยเรียงล�าดับตามระดับความส�าคัญของผู้ประกอบการ ดังนี้

1.1 ด้านการบริการลูกค้า จากการศึกษาประเด็นด้านการบริการลูกค้า ถือเป็นหัวใจส�าคัญ

ของความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในบริเวณนี้ โดยร้านค้าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีและ

มีความเป็นกันเองต่อลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน (ศรินทิพย์ เขียวนิล, 2558) ส่งผลท�าให้ผู้

บริโภคพึงพอใจ ในการเข้ามาเลือกซื้อสินค้าและการบริการของร้าน (จิรารัตน์ จันทวัชรากร, 2559)

1.2 ด้านราคาขาย พบว่ามีการก�าหนดราคาที่ลูกค้าสามารถต่อรองได้เพราะการที่ลูกค้าสามารถ 
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ต่อรองได้จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการจูงใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้�า (ศุลีพร รุ่งสาคร, 2556) นอกจากนี้

ควรก�าหนดราคาที่สอดคล้องกับปริมาณสินค้า คุณภาพสินค้า และสร้างความรู้สึกให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ามี

ราคาไม่แพง (ภัทรฤทัย เกณิกาสมานวรคุณ, 2560) โดยอาจก�าหนดราคาสินค้าจากราคาตลาดหรือเท่ากับ

ร้านค้าอื่น มีการบวกเพิ่มผลก�าไรที่ต้องการจากต้นทุนของสินค้าน้อย แต่สามารถด�าเนินกิจการอยู่รอดได้

1.3 ด้านท�าเลที่ตั้ง ร้านค้าที่ประสบความส�าเร็จมักตั้งอยู่ในท�าเลที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่าง

สม่�าเสมอ ตั้งอยู่ใกล้บ้าน หรือหน้าหมู่บ้านที่คนในชุมชนสามารถเดินทางไปซื้อสินค้าได้สะดวก  (กาญจนา 

ซือมือ, 2556) พร้อมทั้งร้านค้าที่มีที่จอดรถสะดวก ดังที่ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ท�าเลที่ดีจะ

ต้องอยู่ใกล้บ้าน แหล่งชุมชน อยู่หน้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทางผ่าน และติดถนนสายหลัก มีท�าเลที่ตั้งร้านที่เข้าถึง

ได้ง่าย ยังเป็นเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคพิจารณา ในการเลือกใช้บริการ (ชื่นสุมล บุญนาค, 2555) และยังเป็น

แรงจูงใจส�าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (จิรารัตน์ จันทวัชรากร, 2559) 

1.4 ด้านการเจาะจงในตลาด ผลสรุปพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ มีการขายสินค้าตามความต้องการของ

ลูกค้าบริเวณนั้น เช่น ขนาด และมีการน�าสินค้าตามฤดูกาล มาจ�าหน่ายภายในร้าน 

2. เสนอแนวทางในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดส�าหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่อื่นๆใน

จังหวัดสงขลา  

2.1 ด้านผู้น�าด้านต้นทุน ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการสั่งซื้อสินค้า และไม่

สามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาที่มีราคาถูก นอกจากนั้น บางร้านยังมีการติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้จัดหา

วัตถุดิบในการจัดส่งสินค้าถึงร้าน ท�าให้ลดต้นทุนค่าขนส่ง ดั้งนั้นผู้ประกอบการจึงต้องบริหารจัดการต้นทุน

ของร้านค้า เพื่อที่จะสามารถวางแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจให้มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ( ธนาภรณ์ 

แสวงทอง และคณะ, 2555) ซึ่งนับเทคนิคและกลยุทธ์ที่ส�าคัญให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการร้านและให้

คงรอดอยู่ได้อย่างยั่งยืน

2.2 การสื่อสารการตลาด มีร้านค้าบางร้านที่มีการใช้กลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด เช่น มี

การจ�าหน่ายสินค้าที่มีของแถมควบคู่  มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อประจ�า ส่วนร้านอื่นๆ จึงควรที่จะหันมาให้

ความส�าคัญในด้านการสื่อสาร เนื่องจากกลยุทธ์การปรับตัวการสื่อสารการตลาดมีส่วนส�าคัญในการด�าเนิน

ธุรกิจ (สันติธร ภูริภักดี, 2554) โดยการปรับปรุงให้มีป้ายหน้าร้าน เพื่อการจดจ�า และการส่งเสริมการตลาด

ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดลูกค้า (ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ, 2558) 

บทสรุป

แม้ว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจรอบด้านอันเป็นผลให้มีร้านค้าปลีกที่ขาดการปรับตัวต้องปิดกิจการลง ในขณะที่ยัง

คงมีร้านค้าปลีกบางส่วนสามารถยืนหยัดด�าเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง การเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็น

โอกาสภายใต้วิกฤติของผู้ประกอบการต่อการน�าพาองค์กรให้มีความส�าเร็จเหนือคู่แข่งขันได้ 

ดังผลการศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์การด�าเนินงานพื้นฐานที่ผู้ประกอบการค้าปลีกจ�าเป็นต้อง

ให้กลับมาทบทวนการด�าเนินกิจการของตนเอง เช่น การบริการลูกค้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม ราคาขายที่

ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนของสินค้า ท�าเลที่ตั้งที่สามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ง่ายและการเจาะจงในตลาด

โดยการจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก

พร้อมกันนี้ผลการศึกษายังได้สะท้อนให้เห็นถึง กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการส่วนมากมองข้ามความ
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ส�าคัญทั้งที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ 

กลยุทธ์ผู้น�าด้านต้นทุน และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากผู้

ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารทางการตลาด

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

ร้านค้าควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการกับลูกค้าส�าหรับการบริหารจัดการร้านปัจจุบัน การเปิด

ร้านใหม่หรือการขยายสาขาร้านใหม่ให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับผลการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความได้

เปรียบในการอยู่รอดของร้านค้าต่อไป นอกจากนี้ผู้ประกอบการไม่ควรละเลยกลยุทธ์การเป็นผู้น�าทางด้าน

ต้นทุน เนื่องจากการบริหารต้นทุนที่ดีจะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน และควรจะ

หันมาให้ความส�าคัญในด้านการสื่อสาร โดยการปรับปรุงให้มีป้ายหน้าร้าน เพื่อการจดจ�า หรือการโฆษณา

และการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้า ที่จะส่งผลต่อความอยู่รอดของร้านค้า

ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  ควรศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามบริบทของร้านค้า ความเข้าใจดังกล่าวจะท�าให้ร้านค้า

สามารถน�ามาพัฒนาจัดหาสินค้าและออกแบบร้านค้าให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

อย่างแท้จริงอันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของกิจการต่อไป
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Adaptation Strategies for the Survival of Traditional Retail Stores 
 in Singhanakorn District, Songkhla

วิภาพร  สุวรรณขาว1 หรรษมน  เพ็งหมาน2
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่

รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาและเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ส�าหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ด�าเนินกิจการอยู่ในพื้นที่อื่นในจังหวัดสงขลา โดย

ใช้วิธีแจกแบบสอบถามจ�านวน 135 ร้าน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จากค่าสถิติพื้นฐาน แล้วจึงมาเขียน

ข้อสรุปของการศึกษาในรูปแบบความเรียง

 ผลการวิจัยพบว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ทั้ง 135 ร้านที่เปิดด�าเนินการในเขตอ�าเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา มีอายุเฉลี่ยมากกว่า5-10 ปี กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้ารายเก่า ที่จดจ�าได้

ของภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน ด�าเนินกิจการโดยอาศัยกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในด้าน การบริการ

ลูกค้าเป็นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 3.99) รองมาเป็นด้านการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการให้

ความส�าคัญกับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 3.89) การสร้างบรรยากาศภายในร้าน (ค่าเฉลี่ย 3.81) โดยมีการดูแลรักษา

ความสะอาดภายในร้านอย่างสม�่าเสมอ และด้านท�าเลที่ตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.74) ตามล�าดับ 

งานวิจัยเสนอแนะแนวทางโดยร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การปรับตัว

อื่นเพิ่มเติมในด้านตั้งราคาสินค้า กลยุทธ์ด้านการตกแต่งร้านและจัดแสดงสินค้า กลยุทธ์ตัวสินค้าและด้าน

การการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพ่ือความอยู่รอดของร้านค้าอย่างยั่งยืนต่อ

ไป

คำาสำาคัญ : ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กลยุทธ์การปรับตัว ความอยู่รอดของร้านค้าปลีก
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Abstract

The purposes of this research are to study the adaptation strategies for the sur-

vival of traditional retail stores in Singhanakorn District, Songkhla and to recommend ad-

aptation approaches to other traditional retail stores in order to survive their businesses. 

Descriptive research and survey methodology were used by respondents to fill in the 

questionnaire. Data were collected by answering the questionnaire of 135 traditional re-

tailers by using direct questionnaire to the target audience at the traditional retail store in 

Singhanakorn, Songkhla province. The study and presentation in the form. Percentage, 

mean, standard deviation and frequency. 

The research found that 135 traditional retail stores in Singhanakorn, Songkhla 

have been operated over 5-10 years, most customers are regular due to they perceived 

good store image. The survival strategies used for store operation is customer service first 

(Mean = 3.99), secondly product differentiation, customer oriented (Mean = 3.89) and 

store atmosphere (Mean = 3.81) by always keep the store clean for making good atmo-

sphere for customer, location (Mean = 3.74) which should located in business area. These 

factors facilitate customers to shopping. 

The research suggests that traditional retailers should focus on other adaptive 

strategies for example product pricing, store decoration and product display strategies. 

Product strategy and marketing promotion in order to create customer satisfaction and for 

the sustainable survival of the shop

Keywords: Traditional Retail, Adaptation Strategies, Survival of retail store
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บทนำา

 จากสภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการค้าขายของผู้ประกอบ

การร้านค้าปลีกต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก การขยายตัวที่รวดเร็วของห้างค้า

ปลีกสมัยใหม่หรือร้านสะดวกซื้อ ท�าให้กลุ่มผู้บริโภคมีช่องทางในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น       ปี 2559 มี

สาขาร้านสะดวกซื้อจ�านวน 15,325 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มจาก 14,292 แห่งในปีก่อนหรือเพิ่มขึ้น 7.2% โดย

เป็นการขยายการลงทุนจากทุกแบรนด์ น�าโดย 7-Eleven เพิ่มขึ้น 773 สาขา (8.9%) FamilyMart เพิ่มขึ้น 

50 สาขา (4.6%) และ Lawson 108 เพิ่มขึ้น 52 สาขา (11.7%) (ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรี, 2560) ดังนั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถด�ารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง

จากร้านค้าสมัยใหม่ ผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อสร้างความอยู่รอด อาทิ การน�าเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคที่

เป็นกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินค้าภายในร้านเพื่อให้สะดวกต่อการเลือกซื้อของผู้

บริโภคตลอดจนการบริหารและควบคุมต้นทุนซ่ึงต้องค�านึงถึงการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป (กฤษณ์ ทัพจุฬา, 2558; สุจินดา เจียมศรีพงษ์, 2544) 

จากการคาดการณ์สถานการณ์ทางการตลาดค้าปลีกพบว่า ในปี 2561 ร้านสะดวกซื้อมีแนวโน้ม

เติบโตได้ร้อยละ 3.0 – 3.5 เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกและปัจจัยบวกจากมาตรการ

การกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐส่งผลให้เกิดการขยายตัวจากการลงทุนขยายสาขาใหม่และปรับเปล่ียน

รูปแบบร้าน (Renovate) ในสาขาเดิมรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ให้เช่าซึ่งจะเป็นโอกาสท�าให้รายได้ของผู้

ประกอบการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2560) โดยเฉพาะร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มี

การขยายตัวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุค

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีท�าให้ธุรกิจค้าปลีกที่เก่าแก่และคุ้นเคยอย่างร้านขายของช�าที่เคยครองใจผู้บริโภคมา

อย่างยาวนานได้รับความนิยมลดลงไปโดยปริยาย

ร้านขายของช�าจึงต้องเผชิญวิกฤติในการด�าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยผลกระทบจากการ

ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซื้อจากผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-11 

ที่มียอดขายเติบโตร้อยละ 11.90 จากการใช้การสื่อสารทางการตลาดและการขยายสาขาที่มีอย่างต่อเนื่อง 

(ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน,2560) แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มีขนาดเล็กและมีระบบการ

บริหารการจัดการที่ขาดความหลายหลายในด้านสินค้าและไม่มีการจัดตกแต่งร้าน (ฐิตารีย์ ดุรงค์ด�ารงชัย,

2558) ท�าให้ต้องล้มเลิกและปิดกิจการไป ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมลดลงเหลือ

เพียง 31.6% ในปี 2561 จาก 32.4% ในปี 2560 (บริษัทกันตาร์เวิร์ลดพาแนล ไทยแลนด์, 2561) 

อย่างไรก็ตามมีร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหลายร้านที่สามารถยึดหลักและประกอบกิจการได้อย่าง

มั่นคงท่ามกลางสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีความได้เปรียบและเหนือกว่าร้าน

ค้าปลีกแบบดั้งเดิมแทบทุกด้าน อย่างร้านบิ๊กเต้” (Big Te Shop) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รังสิต เป็นร้านโชห่วยน้องใหม่ที่เปิดให้บริการได้ไม่นานนัก แต่สามารถกุมหัวใจลูกค้าได้เพราะว่าใช้การ

โฆษณาสินค้าแบบไม่เหมือนใคร เช่น เขียนสโลแกนของสินค้าแต่ละอย่างให้น่าสนใจ แปลกใหม่พร้อม

สรรหาสินค้าให้โดนใจกลุ่มลูกค้าวัยเรียนมากที่สุด (โพสต์ทูเดย์,2558) นอกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเขต

ใจกลางเมืองแล้ว ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 ต�าบล ในอ�าเภอสิงหนคร จังหวัด
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สงขลา ที่เปิดให้บริการตามชุมชน ติดถนน หน้าปากซอย ยังสามารถเปิดกิจการมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

กว่า 20 ปี แม้ว่าพื้นที่อ�าเภอสิงหนครจะเป็นที่ตั้งของร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 จ�านวนทั้งหมด 5 ร้าน ซึ่งมี

ท�าเลติดถนนใหญ่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน แต่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก็ยังคงเปิดให้บริการและเป็นที่ยอมรับ

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

สาเหตุท่ีท�าให้ร ้านค้าปลีกในรูปแบบดังกล่าวสามารถด�าเนินกิจการได้ดีเนื่องจากความมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้าน นอกจากนี้กลยุทธ์ในด้านการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ การให้ความ

ส�าคัญกับลูกค้าและการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า ยังมีส่วนส�าคัญที่ส่งผลให้ร้านเปิดกิจการมาได้อย่าง

ยาวนานและด�ารงธุรกิจอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบัน (ปณัฐฐา ภาคธูปและศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร, 2555) อีกทั้ง

การมีท�าเลที่ตั้งร้านค้าที่สะดวกต่อการเดินทาง ตัวสินค้าและบริการที่หลากหลายตามความต้องการของ

ลูกค้า การตกแต่งร้านและการจัดแสดงสินค้าให้น่าสนใจ สะดวกต่อการค้นหาสินค้า การตั้งราคาให้คุ้มค่า

กับสินค้าที่ลูกค้าได้รับและการสื่อสารการตลาดที่มีการกระจายข่าวสารหลายช่องทางยังสามารถช่วยใน

การพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้สามารถด�ารงอยู่ต่อได้  (ปัทมวรรณ เกื้อโกมลเดช, 2555)

ดังนั้น การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการท�าวิจัย เนื่องด้วยเหตุผลความเสียเปรียบและปัญหา

การคงอยู่ของธุรกิจท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การท�าความเข้าใจ

ถึงกลยุทธ์และปัจจัยท่ีท�าให้ธุรกิจสามารด�าเนินกิจการอยู่ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนั้นจึงย่อมมีส่วนช่วยให้

ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการปรับเปล่ียนและพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์

การแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคในพื้นที่ให้เกิดเป็นรายได้และผล

ตอบแทนที่มั่นคง ทั้งในปัจจุบันจนถึงอนาคต ทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการประกอบ

ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดสงขลา ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถด�าเนิน

ธุรกิจให้เกิดความส�าเร็จได้และให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปของผู้บริโภค เพื่อให้กิจการสามารถอยู่รอดได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ด�าเนิน

กิจการอยู่ในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดสงขลา

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เจ้าของกิจการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม สามารถน�าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาและปรับปรุงร้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

2. ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นด้านความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม 

สามารถน�าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้เพื่อการอ้างอิง ศึกษา และท�าการวิจัยเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจท�าให้ได้งาน

วิจัยที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3. หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบายหรือ
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มาตรการช่วยเหลือเจ้าของกิจการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของไทย ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการขยายตัวของ

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมถือเป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากที่ภาครัฐควรให้ความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้าให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีก (Retail Mix)

Levy and Weitz (2004 )ได้กล่าวว่ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีก มีองค์กระกอบส�าคัญทั้ง

สิ้น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ทำาเลที่ตั้ง (Location) ในการด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ท�าเลที่ตั้งถือเป็นปัจจัยการ

ตลาดที่ส�าคัญมากที่สุด 2.ตัวสินค้าและบริการ สินค้าที่จ�าหน่ายในร้านมีความหลากหลายในประเภทของ

สินค้า ขนาด ราคาและคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกซื้อตามความต้องการ 3.บรรยากาศภายใน คือ 

การผสมผสานลักษณะทางกายภาพของร้านให้ลงตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของร้านในใจผู้บริโภค 4.การ

บริการลูกค้า คือ การปฏิบัติและการให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน5.ราคาขาย 

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ราคาถือเป็นปัจจัยการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจ

สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนและควบคุมได้ง่าย 6.การสื่อสารการตลาด การใช้กิจกรรมสื่อสารหลาย

รูปแบบร่วมกัน 

นภัทร ไตรเจตน์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา ใน ตลาดไท ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด

เห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 

สถานที่ และกายภาพ โดยรวมอยู่ระดับมาก โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ    อธิชา สุวรรณนิตย์ และ

ชุณหชัชราชัย (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมภายใต้กระแสการขยายตัว

ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจของสินค้าในร้านสะดวกซื้อแบบดั้งเดิมมากที่สุด ดั้งนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการ

เสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะต้องเข้าใจพฤติกรรม

และความต้องการซื้อของลูกค้าที่มาใช้บริการ เช่นเดียวกับการศึกษากลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของ

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ของ ปณัฐฐา ภาคธูป

และศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร (2555) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด

ต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เนื่องจากความอยู่รอดของร้านค้าปลีกขนาดเล็กข้ึนอยู่กับ

จ�านวนของลูกค้ารายใหม่ ทั้งนี้ผลการศึกษายังแสดงว่ากลยุทธ์การสร้างบรรยากาศภายในร้านมีความ

สัมพันธ์กับการสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ส�าหรับการศึกษาของ ภาวิณี กาญจนาภา (2555) ที่ได้ศึกษาการบริหารส่วนประสมการค้าปลีก

และการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ผลวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่ประสบ

ความส�าเร็จจะมีมุมมองท่ีชัดเจนเชิงกลยุทธ์การตลาด มีการใช้กลยุทธ์การตลาดจัดการร้านค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยให้ความใส่ใจกับดูแลสินค้าภายในร้าน การบริหารการจัดวางและการจัดแสดงสินค้า

อย่างสม�่าเสมอ มีมุมมองท่ีชัดเจนเกี่ยวกับต�าแหน่งที่ต้ังของร้านค้าเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยผู้บริโภคในเชิงปริมาณที่พบว่า ปัจจัย 3 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมากที่สุด คือ ชนิดของสินค้าและบริการ การจัด

วางแผนผังร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการจัดแสดงสินค้าภายในร้านค้ารวมถึงความสะดวกของท�าเลที่ตั้ง

ของร้านค้า โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญมากที่สุดต่อพฤติกรรมด้านลักษณะสินค้าที่ซื้อมากกว่า

พฤติกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ และตราสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น (ภัทรฤทัย 

เกณิกาสมานวรคุณ, 2560) แตกต่างจากผลการวิจัยของ ปัทมวรรณ เกื้อโกมลเดช (2555) ที่พบว่าผู้ใช้

บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครฯ ให้ความส�าคัญกับท�าเลที่ตั้ง และราคามากที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดยังมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การบริการ การคัดสรรสินค้า การตกแต่งร้านและในด้านการสื่อสาร 

จากแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดตัวแปรที่ใช้ในการ

ศึกษาโดย ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) ประกอบด้วย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีก 

(Retail Mix) (ปัทมวรรณ เกื้อโกมลเดช,2555) และกลยุทธ์สร้างความอยู่รอด (ปณัฐฐา ภาคธูปและศุภรัตน์ 

เอี่ยมสมุทร,2555; นภัทร ไตรเจตน์ ,2558) ส�าหรับตัวแปรตาม (Dependent Variables) ที่ศึกษาในครั้งนี้

คือความอยู่รอดของร้านค้าที่วัดได้จาก ก�าไรที่ได้จากการขายสินค้า จ�านวนลูกค้าใหม่ จ�านวนลูกค้าเก่า 

ยอดขายสินค้า ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ (ปณัฐฐา ภาคธูปและศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร ,2555)

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม ที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำาบล ของอ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งจำานวนทั้งหมด 135 ร้านค้า 

จึงมีจำานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 135 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความเที่ยง

ตรงของเนื้อหา (IOC) (มีค่า.71)  และผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha (ระดับ .959)  โดย

คำาถามอ้างอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

สถิติ แปรผลด้วยค่าสถิติพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และสรุปอภิปรายผลการวิจัยในรูป

แบบความเรียง

อภิปรายผลและสรุปผลวิจัย

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต

อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้ง 135 ร้านค้า พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 41 – 50  ปี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต�่ากว่า รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 

10,000- 20,000 บาท เปิดด�าเนินการมาแล้วมากกว่า 5-10 ปี โดยแต่ละร้านมีภาพลักษณ์ของร้านที่ดีต่อ

สายตาลูกค้า มีผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าเก่าแต่มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เจ้าของร้านทั้ง 

135 ร้าน
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 ส�าหรับระดับความส�าคัญกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน

เขตอ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์สร้างความอยู่รอด และกลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการค้าปลีก ภาพรวมของผู้ประกอบกิจการให้ความส�าคัญต่อกลยุทธ์ดังกล่าวในการสร้างความอยู่รอด

ของธุรกิจในระดับมากทั้ง 2 กลยุทธ์ (ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 3.56 และ 3.86) ดังสรุปในตารางที่ 1 และ 

ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าความถี่และค่าร้อยละของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีก 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีก ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับ

1.ท�าเล/ที่ตั้ง 3.74 .556 มาก
2.ตัวสินค้า 3.57 .522 มาก

3.การตกแต่งร้านและจัดแสดงสินค้า 3.67 .529 มาก

4.การบริการลูกค้า 3.99 .455 มาก
5.การตั้งราคา 3.73 .496 มาก
6.การสื่อสารการตลาด 2.64 .982 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม 3.56

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีกโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาเหตุผลกลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีกแต่ละด้านพบว่ากลยุทธ์ส่วนประสม

ทางการตลาดค้าปลีกที่มีระดับมาก ได้แก่ การบริการลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือท�าเล/ที่ตั้ง ค่าเฉลี่ย 

3.74 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 ค่าความถี่และค่าร้อยละของกลยุทธ์สร้างความอยู่รอด 

กลยุทธ์สร้างความอยู่รอด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับ

1.การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 3.89 .509 มาก
2.การให้ความส�าคัญกับลูกค้า 3.89 .484 มาก
3.สร้างบรรยากาศภายในร้าน 3.81 .533 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับกลยุทธ์สร้างความอยู่รอดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เม่ือพิจารณาเหตุผลกลยุทธ์สร้างความอยู่รอดแต่ละด้านพบว่ากลยุทธ์สร้างความอยู่รอดที่มีระดับมาก 

ได้แก่ การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ การให้ความส�าคัญกับลูกค้าค่า

เฉลี่ย 3.89 ตามล�าดับ
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อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  ในเขต

อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้รับข้อมูลตอบกลับที่มีความถูกต้องและครบถ้วน จากการตอบ

แบบสอบถามของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจ�านวน 135 ร้าน ซึ่งได้รับการประมวลผลและ

วิเคราะห์ ดังรายละเอียดตามปรากฏในสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยจึงขอสรุปสาระส�าคัญเพื่ออภิปรายผล โดย

แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้

1. การศึกษาระดับความส�าคัญของกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม ในเขตอ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยร้านค้ามีการน�ากลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดและกลยุทธ์

ส่วนประสมทางการค้าปลีก (Retail Mix) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดังนี้

1.1 ด้านการบริการลูกค้า จากผลการศึกษาประเด็นด้านการบริการลูกค้าถือเป็นหัวใจส�าคัญ

ต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในบริเวณนี้เป็นอันดับแรก โดยร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่

มีการสร้างความสะดวกสบายในการช�าระเงินการให้บริการเมื่อลูกค้าขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการ

แนะน�าสินค้าที่สุด ดั้งนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของ

ลูกค้าให้มากที่สุด ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการซื้อของลูกค้าที่มาใช้

บริการ (อธิชา สุวรรณนิตย์และชุณหชัชราชัย ,2559) พร้อมทั้งให้อิสระแก่ลูกค้าในการเลือกสินค้าและให้

บริการอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจ และยินดีเข้ามาซื้อสินค้าและบริการของร้าน (จิรารัตน์ จันท

วัชรากร, 2559) 

1.2 ด้านการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามีความส�าคัญกับความอยู่รอดของ

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเช่นกัน โดยร้านค้าปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่ด�าเนินกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้าน

ผลิตภัณฑ์โดยมีการตรวจเช็คสินค้าที่ช�ารุด เสียหายหรือหมดอายุอยู่เสมอ ดังนั้นเจ้าของร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมควรให้ความส�าคัญในเรื่องของสินค้าให้มีความทันสมัย มีคุณภาพใหม่ สด สะอาด และตรวจเช็ค

สินค้าที่ช�ารุดเสียหาย (จรรยาพร โพธิ์กลิ่น,นิชชิชญา นราฐปนนท์ และ ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ,2559) 

1.3 ด้านการให้ความสำาคัญกับลูกค้า เป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้ร้านค้าอยู่รอดได้โดยการที่ร้านค้า

ด�าเนินกลยุทธ์โดยการบริการด้วยความเต็มใจและซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า การมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและมีการ

บริการที่เป็นมิตรและเอาใจใส่ลูกค้า ในด้านกระบวนการให้บริการ ต้องการกระบวนการคิดราคาและทอน

เงินได้ถูกต้องครบถ้วน(นภัทร ไตรเจตน์ ,2558) เพื่อให้เกิดความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ

และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยินดีเข้ามาซื้อสินค้าและบริการ

ของร้าน (จิรารัตน์ จันทวัชรากร, 2559)

1.4 ด้านการสร้างบรรยากาศภายในร้านที่พบว่า การให้ความส�าคัญโดยการดูแลรักษา

ความสะอาดภายในร้านอย่างสม�่าเสมอเป็นการดึงดูดลูกค้าและยังช่วยให้ ลูกค้าได้ใช้เวลากับการเลือกซื้อ

สินค้าได้มากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรให้ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศ

ภายในร้าน ด้วยการตกแต่งร้านให้สวยงาม สะดุดตา น่าเข้าไปใช้บริการ ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน

อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการใช้แสง สี เสียง ในการสร้างบรรยากาศเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการร้านค้า

และซื้อสินค้ามากขึ้น(ปณัฐฐา ภาคธูป และศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร, 2555)และการวางแผนผังร้านให้เหมาะสม 

โดยค�านึงถึงความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก การจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ท�าให้สามารถหา
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สินค้าได้สะดวก (นภัทร ไตรเจตน์ ,2558)

1.5 ด้านทำาเลที่ตั้ง จากผลการศึกษาประเด็นด้านท�าเลที่ตั้ง ร้านค้าที่ท�าการศึกษาทั้ง 135 

ร้าน โดยการมีท�าเลที่ตั้งที่เป็นย่านธุรกิจค้าปลีกง่ายต่อการเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอีกทั้งยังเดินทางไปมา

สะดวก ดังที่ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) กล่าวว่า ท�าเลที่ดีจะต้องตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน อยู่หน้าหมู่บ้าน 

เป็นทางผ่านและติดถนนสายหลักซึ่งท�าเลที่ตั้งร้านท่ีเข้าถึงได้ง่ายยังเป็นเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคพิจารณาใน

การเลือกใช้บริการ(ชื่นสุมล บุญนาค, 2555)

2. .เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดส�าหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่

อื่นๆในจังหวัดสงขลา

2.1 ด้านการตั้งราคาสินค้า เป็นเรื่องที่ต้องดูแลและควบคุมเป็นอย่างดี เพราะพบว่าร้านค้า

ปลีกแบบดั้งเดิมส่วนน้อยที่มีการใช้กลยุทธ์การต้ังราคาของสินค้าที่ราคาถูกกว่าร้านอื่นๆและพบว่าร้านค้า

ส่วนใหญ่มีการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสม ซึ่งร้านค้าควรให้ความส�าคัญในการตั้งราคาสินค้า เนื่องจากการ

ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่สามารถต่อรองราคาได้และลดราคาสินค้าให้เป็นกรณีพิเศษจะมีส่วน

ช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากกว่าการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ(ศุลีพร รุ่งสาคร ,2556)

2.2 ด้านการการตกแต่งร้านและจัดแสดงสินค้า พบว่าส่วนใหญ่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะให้

ความส�าคัญกับความสะอาดของร้านค้าทั้งบริเวณหน้าร้านและภายในร้าน การตกแต่งร้านมีความส�าคัญใน

การดึงดูดลูกค้าและยังช่วยให้ลูกค้าได้ใช้เวลาในการเลือกสินค้ามากขึ้นและโดยการตกแต่งร้านให้สวยงาม 

สะดุดตาน่าเข้าใช้บริการยังส่งผลต่อความอยู่รอดของร้านค้าอีกด้วย (Levy and Weitz, 2004; ปณัฐฐา 

ภาคธูปและศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร,2555) ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงโดยจัดรูปแบบร้านให้มี

ความน่าสนใจ

2.3 ด้านตัวสินค้า พบว่าส่วนใหญ่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีการใช้กลยุทธ์การมีสินค้าพร้อม

ขายตลอดเวลา ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าไม่ต้องเสียเวลาในการมาเลือกซื้อสินค้าและยังสร้างความพึง

พอใจ ในด้านการเลือกซื้อสินค้า ดั้งนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการเสนอสินค้าให้ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการซื้อ

ของลูกค้าที่มาใช้บริการ(อธิชา สุวรรณนิตย์และชุณหชัชราชัย ,2559)

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2.64 เท่านั้น มีการใช้กลยุทธ์การส่ง

เสริมการตลาด คือ การแถมสินค้า รองลงมาคือการลดราคาสินค้า ร้านค้าอื่นๆจึงควรหันมาให้ความส�าคัญ

ในการสื่อสารการตลาดโดยการปรับปรุงให้มีการลด แลก แจก แถม ที่หลากหลายรูปแบบและการมีป้ายชื่อ

ร้านให้ชัดเจนเพื่อการจดจ�า ทั้งนี้การสื่อสารการตลาดจะช่วยดึงดูดลูกค้าซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอด

ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้ (ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ, 2558)

บทสรุป

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามาอ�านวยความสะดวกต่อผู้บริโภคได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่นิยมซื้อสินค้าจากร้านค้าสมัยใหม่ซึ่งมีความ

สะดวกมากกว่า และตอบสนองรูปแบบการด�าเนินชีวิตได้ตรงตามความต้องการมากกว่า สถานการณ์ดัง

กล่าวจึงเป็นวิกฤติที่ร้านค้าต้องสนับสนุนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ร้านค้าด�าเนินกิจการโดยอาศัยกลยุทธ์ด้านการบริการลูกค้าเป็นล�าดับแรก ซึ่งประกอบด้วยความ
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สะดวกสบายในการช�าระเงิน ที่เป็นการสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ลูกค้า รองลงมาได้แก่ การสร้าง

ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีการมีการตรวจเช็คสินค้าที่ช�ารุดและเสียหายหรือหมดอายุอยู่เสมอเพื่อ

ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ การให้ความส�าคัญกับลูกค้า โดยการบริการด้วยความเต็มใจและซื่อสัตย์

ต่อลูกค้า การสร้างบรรยากาศภายในร้าน โดยมีการดูแลรักษาความสะอาดภายในร้านอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ

สร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ลูกค้าและด้านท�าเลที่ตั้ง โดยการตั้งท�าเลที่ตั้งที่เป็นย่านธุรกิจค้าปลีกซึ่งท�าให้ง่าย

ต่อการเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าและสะดวกในการเดินทาง

ส�าหรับประเด็นที่ร้านค้าให้ความส�าคัญน้อยได้แก่ ด้านการสื่อสารการตลาดโดยไม่ค่อยส่งเสริม

การตลาดภายในร้านโดยการลด แลก แจก แถมสินค้า ด้านตัวสินค้าไม่ค่อยมีการแบ่งขนาดบรรจุภัณฑ์ให้มี

ขนาดตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้านการตกแต่งร้านและจัดแสดงสินค้าที่ไม่มีการใช้สีภายในร้านค้า

ให้มีความเหมาะสม และด้านการตั้งราคาที่ขาดการตั้งราคาให้ราคาถูกกว่าร้านอื่นๆ ตามล�าดับ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

1.1 ผลการวิจัยแสดงถึงวิธีการปรับตัวและการใช้กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิมในเขตอ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยการบริการลูกค้ามีความส�าคัญเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น

ร้านค้าควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการกับลูกค้าส�าหรับการเปิดร้านใหม่หรือการขยายสาขาร้านใหม่ให้

มีลักษณะที่สอดคล้องกับผลการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการอยู่รอดของร้านค้าต่อไป

1.2 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านที่ละเลยประเด็นการต้ังราคาสินค้าและการตกแต่งร้าน

และจัดแสดงสินค้า ควรหันมาพิจารณาในการตั้งราคา สินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับคุณภาพสินค้า การสร้าง

ความแตกต่างของร้านให้เป็นที่น่าจดจ�าและดึงดูดใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านตัวสินค้าหรือด้านการบริการ

ที่ต้องค�านึงถึงความต้องการหรือการตกแต่งร้านค้าให้สวย สะดุดตา เพิ่มเทคนิคการสื่อสาร เช่น การตอบโต้

ลูกค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ดียิ่งขึ้น อัน

จะน�ามาซึ่งรายได้และผลก�าไรเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาถึงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมตลอดจนถึงการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อเป็น

ประโยชน์ในด้านการทราบถึงพฤติกรรมความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ท่ีสนใจเข้ามา

ประกอบกิจการธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่อไปเพื่อที่จะน�าไปพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิมของตัวเองให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆได้อย่างเท่าทัน
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเกมออนไลน์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

The Factors of marketing Mix impact on using services behavior at the 
Internet Cafe in Mueang District, Songkhla Province 

ฐิติกรอาสาสุวรรณ1 โกมลมณี เกตตะพันธ์2

Thitikorn Arsasuwan1 Komonmanee Kettapan2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อการช้บริการ

ร้านเกมออนไลน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการร้านเกมออนไลน์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา จ�านวน 250คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน การ

ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และการทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way ANOVA: F-testผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับค่าใช้จ่ายการใช้บริการขณะที่ส่ง

ผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญกับ วันที่ใช้บริการ และ สถานที่ตั้ง

คำาสำาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, เกมออนไลน์, พฤติกรรมการใช้บริการ

Abstract

The purpose of this research was to study marketing mix factors (7P’s) influencing 

on using Internet Cafe. Questionnaire was used as a tool to collect data from 250 consum-

ers in Mueang District, Songkhla Province. All collected data were statistically analyzed by 

frequency, percentage, main, standard deviation, assumption testing by t-test, and as-

sumption testing by One-Way ANOVA: F-test. A study has found that: the marketing mix 

(7P’s) significant statistical impact on service charge.Whilenon-significant statistical impact 

on date of service and Location of store. 

Keyword: The Marketing Mix, Game Online,Services Behavior
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บทนำา

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในยุคนี้มีการน�าอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วม

ในการสร้างความบันเทิง ซึ่งการสร้างความบันเทิงที่ได้รับนิยมในกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ได้แก่ การเล่นเกม

ออนไลน์ ซึ่งเกมออนไลน์เป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับการพัฒนามาจากเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมออฟไลน์ โดย

ความแตกต่างระหว่างเกมออฟไลน์และเกมออนไลน์คือ เกมออฟไลน์ไม่สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ 

ขณะที่เกมออนไลน์สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นได้ เป็นผลให้ตลาดเกมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มผู้

บริโภคได้อย่างรวดเร็ว พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากมูลค่าตลาดรวมของเกมออนไลน์ ที่พบว่าในปี 2561 มีผู้เล่นเกมออนไลน์ในประเทศไทยมากกว่า 10 

ล้านคน(สิริลักษณ์ เล่า, 2561)จะเห็นได้ว่าตลาดเกมออนไลน์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผนวก

กับในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าการเติบโตของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทยมีมูลค่าทางการตลาดสูง

ถึง 30 พันล้านบาทในปี 2561 (Marketeer, 2582) ซึ่งเป็นผลท�าให้ผู้ประกอบการหลายรายพยายามเข้าสู่

ตลาด ส่งผลต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่เขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นจ�านวนมาก ซึ่งได้แก่ สถาน

บันการศึกษา โดยมีสถานบันการศึกษาจ�านวน  แห่ง (ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, 2562)

จากสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของตลาดเกมออนไลน์ ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านเกมออนไลน์

พยายามหาแนวทาง หรือ กลยุทธ์ส�าหรับด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความอยู่รอดในตลาดเกมออนไลน์ให้กับ

ธุรกิจของตน ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจร้านเกมออนไลน์จ�าเป็นต้องทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค 

เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรด้วยเหตุนี้การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ส่งผลต่อการใช้บริการร้านเกมออนไลน์จึงเป็นแนวทางหนึ่งส�าหรับการใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเกม

ออนไลน์ในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเกมออนไลน์

อ�าเภอเมืองจังหวัดสงขลา เป็นผลท�าให้ผู้ประกอบการร้านเกมออนไลน์สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และท�าให้ผู ้ประกอบการได้ตระหนักถึงสิ่งท่ีควรต้อง

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการได้มากที่สุด

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส�าหรับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าออนไลน์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย3แนวคิด คือ1)

พฤติกรรมผู้บริโภค2) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 3)  การตัดสินใจซื้อ



521

1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะประเมินผลและ

ให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและบริการ (ฉัตรยาพรเสมอใจ, 2550) ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการ

ค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม

การซื้อและการใช้ของผู้บริโภคค�าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมโดยค�าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้

บริโภคคือ6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วยใครอยู่ในเป้าหมายใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคซื้อ

อะไรผู้บริโภคซื้อเมื่อใดผู้บริโภคซื้อท่ีไหนท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อและผู้บริโภคซื้ออย่างไรเพื่อค้นหาค�าตอบ 7 

ประการหรือ 7Os ประกอบด้วยลักษณะกลุ่มเป้าหมายบทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อแหล่งหรือช่องทางที่ผู้บริโภคไปท�าการซื้อวัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 

และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (อดุลย์จาตุรงคกุลและดลยาจาตุรงคกุล, 2550; ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ, 

2552)

2. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมการตลาดหมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน�ามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา(Price) การ

จัดจ�าหน่าย(Place) และการส่งเสริมการตลาด(Promotions) ซึ่งตัวแปรต่างๆในแต่ละ P มีรายละเอียด

ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คุณภาพการออกแบบรูปทรงตรายี่ห้อ

บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อการรับประกันขนาดและรูปร่างการบริการเป็นต้น

2) ราคาประกอบด้วยราคาสินค้าส่วนลดการรับรู้ราคาสินค้าของผู้บริโภคระยะเวลาการจ่ายเงิน

เป็นต้น

3) การจัดจ�าหน่ายประกอบด้วยช่องทางการจ�าหน่ายสถานที่จ�าหน่ายสินค้าสินค้าคงคลังการ

ขนส่งเป็นต้น

4) การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการส่งเสริมการขายการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การขาย

ตรงการส่งเสริมการขายโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่ายเป็นต้น (Kotler, 2009)

3.  แนวคิดการตัดสินใจซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision process) หมายถึงขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสอง

ทางเลือกขึ้นไปโดยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) 

และพฤติกรรมทางกายภาพการซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและทางกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

กิจกรรมเหล่านี้ท�าให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น (ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ, 

2552) ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือรับรู้ปัญหา

2) การค้นหาข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ

3) การประเมินผลทางเลือก

4) การตัดสินใจซื้อและ
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5) การประเมินผลภายหลังการซื้อ (ชูชัยสมิทธิไกร, 2556) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภคสามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆโดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจนถึงสิ่งที่อยู่ภายใน

จิตใจของผู้บริโภคประกอบด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรมปัจจัยทางสังคมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทาง

จิตวิทยา (Kotler, 2009)

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่าผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับบริการที่รวดเร็ว ฉับไว (ปริษนา มาสารี, 2555) ขณะที่ จิริฒิพา เรืองกล (2558) 

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้า รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการศึกษาของ นิชาภัทร 

อันนันนับ (2559) ที่ได้ระบุว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน

อาหารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต่อมา ณรนฤทธิ์ รัตนพิมล 

(2560) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาส่งผลอ

ย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ขณะที่บุริม โอทกานนท์ (2555) เห็นว่าปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยที่ผู้

บริโภคให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก เนื่องจากการให้บริการร้านเกมออนไลน์

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้งานวิจัยครั้งนี้คือผู้ใช้บริการร้านเกมออนไลน์ในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดสงขลากลุ่ม

ตัวอย่างคือผู้ใช้บริการร้านเกมออนไลน์ที่ยินยอมตอบแบบสอบถามจ�านวน 250 ตัวอย่าง ตามกรณีที่ไม่

ทราบจ�านวนประชากร ด้วยสมมติฐานที่ก�าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติโดยผู้วิจัยได้ใช้สูตรการ

ค�านวณตัวอย่าง Cochran, W.G. (1953) เพื่อประมาณสัดส่วนของประชากร โดยทดลองสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 100 คน พบว่ามีจ�านวนผู้ใช้บริการร้านเกมออนไลน์จ�านวน 80 คน จึงก�าหนดระดับความแปรปรวน

สูงสุดคือ P=80% หรือ 0.8 และ q=20% หรือ 0.2ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่95% และยอมรับความคลาด

เคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงเท่ากับ 246 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความผิด

พลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเป็น 250 ตัวอย่าง

แบบสอบถามถูกใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขั้นตอน

ในการสร้างแบบสอบถามดังนี้

ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดการ

ตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อก�าหนดตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการศึกษา

ขั้นตอนที่สอง เมื่อได้ตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการศึกษา ผู้วิจัยสร้างโครงร่างแบบสอบถาม โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ(Check List) 

ส่วนที่ 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

ร้านเกมออนไลน์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 

2=น้อย และ1=น้อยที่สุด มีจ�านวน 29 ข้อค�าถาม

ส่วนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการร้านเกมออนไลน์ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจรายการ(Check List) 
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และน�าข้อค�าถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิท�าการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ

ค�าถาม (IOC: Index of Item Objective Congruence)  ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) 

เท่ากับ 0.853 และหลังจากนั้นผู้วิจัยน�ามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่สาม น�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะท�าการทดลองเก็บกับ

กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Pilot Survey) จ�านวน10 ชุด เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม ผลการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ครอนบารค์อัลฟา (Cronbach’s Alpha)เท่ากับ 0.859 

จัดได้ว่ามีระดับความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ยอมรับได้ (Hair et al., 2010) หลังจากนั้นน�าแบบสอบถาม

ไปท�าการเก็บข้อมูลจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบส�ารวจ โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมข้อมูล

จากการกลุ่มตัวอย่างโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามค่าสถิติ เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา 2) สถิติเชิง

อนุมาน

1) สถิติเชิงพรรณนา ที่ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา โดยแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน ใช้ส�าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ใช้ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ โดยสถิติที่ใช้ได้แก่ 

ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) แบ่งการน�าเสนอ 3 ส่วน รายละเอียดดังตารางที่ 

1-3
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 250 ราย

จากตารางที่ 1 ชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด จ�านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 

90.0 เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน209 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 3,000-10,000 

บาท จ�านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.8 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านเกมออนไลน์ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับความพึง

พอใจ

1.ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับสิ่งอ�านวยความสะดวก 4.031 .937 มาก

2.ราคาเมื่อเทียบกับร้านอื่น 3.70 .923 มาก

3.ราคาเมื่อเทียบกับรายได้ 3.953 1.09 มาก

4.ราคาเมื่อเทียบกับความเร็วของอินเตอร์เน็ต 3.86 .916 มาก

5.คุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3.80 .999 มาก

6.จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอส�าหรับการให้บริการ 3.82 1.009 มาก

7.ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.982 .838 มาก

8.คุณภาพของอุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง เมาส์ คีย์บอร์ด 3.79 1.002 มาก

9. ความสะดวกในการเดินทางมายังร้านเกมออนไลน์ 3.56 1.202 มาก

10.สถานที่จอดรถเพียงพอส�าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 3.38 1.193 ปานกลาง

11.ขนาดของร้านมีความกว้างขวางไม่อึดอัด 3.74 .970 มาก

12.ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 3.76 1.041 มาก

13.การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางร้าน 3.2029 1.18 ปานกลาง

14.การจัดโปรโมชั่น เช่น การลดราคา แถมชั่วโมงในการเล่นเกม 3.52 1.131 มาก

15.การจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เช่น จัดงานแข่งขันเล่นเกม 3.47 1.246 ปานกลาง

16.ระบบการช�าระเงินของทางร้าน 3.85 1.025 มาก

17.การให้บริการจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวของทาง

ร้าน

3.71 1.024 มาก

18.การให้บริการแก่ลูกค้าได้ทั่วถึง 3.70 .975 มาก

19.การให้บริการมีความเป็นกันเอง 3.82 1.082 มาก

20.ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.74 1.097 มาก

21.พนักงานสามารถแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคได้เป็นอย่างดี 3.69 1.001 มาก

22.พนักงาน มีความรู้ สามารถแนะน�ารายละเอียดเกี่ยวกับเกม

ออนไลน์ได้

3.84 .910 มาก

23.เจ้าของร้านหรือพนักงาน มีความน่าเชื่อถือ 3.68 1.106 มาก

24.การแต่งกายของพนักงาน มีความเหมาะสม 3.74 1.013 มาก

25.พนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ 3.68 1.008 มาก

26.บรรยากาศภายในร้าน 3.74 1.046 มาก

27.ความทันสมัยของการตกแต่งภายในร้าน 3.66 1.082 มาก

28.การดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน 3.80 1.045 มาก

29.บุคลิกภาพของพนักงาน 3.60 1.203 มาก
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 ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการร้านเกมออนไลน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามล�าดับดังนี้ 1)ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบ

กับสิ่งอ�านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ย =4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .3972) ความเร็วในการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ย =3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .8383) ราคาเมื่อเทียบกับรายได้มีค่าเฉลี่ย =3.95 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.09และล�าดับท้ายสุด คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางร้านมีค่า

เฉลี่ย =3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.18

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเกม

ออนไลน์

ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

จ�านวน

ครั้ง

ช่วงเวลา วันที่ใช้

บริการ

ระยะเวลา

การใช้บริการ

ค่าใช้จ่ายการ

ใช้บริการ

สถานที่

ตั้ง

ประเภท

เกม

ด้านราคา 1.834 4.047** .612 6.150** 15.221** .962 2.270*

ด้านผลิตภัณฑ์ 1.786 5.117** .397 3.186* 19.285** .055 1.836

ด้านสถานที่ 1.340 2.564* .974 .642 5.401** 1.117 1.469

ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.710** 4.011** 3.515 1.820 4.467** .951 2.151

ด้านการบริการ 3.886** 2.204 1.230 1.963 12.688** .143 2.080

ด้านบุคคล 4.739** 3.163* 4.067 3.387* 26.161** .114 3.432**

ด้านลักษณะทางกายภาพ 1.834 4.047** 1.569 1.869 20.144** .054 3.512*

 

ตารางที่ 3 ช้ีให้เห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเกมออนไลน์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ รายละเอียดดังนี้

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านราคา) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01กับ 

ช่วงเวลาการใช้บริการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายการใช้บริการ และส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 กับ ประเภทของเกมขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับ วันที่ใช้บริการ และสถานที่ตั้ง

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01กับ 

ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายการใช้บริการและส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ ระยะเวลา ขณะ

ที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับ จ�านวนครั้ง วันที่ใช้บริการ สถานที่ตั้ง และประเภทของเกม

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านสถานที่) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01กับ 

ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ และส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ ช่วงเวลา ขณะที่ส่งผลอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับจ�านวนครั้ง วันที่ใช้บริการ ระยะเวลา สถานที่ตั้ง และประเภทของเกม
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- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านการส่งเสริมการตลาด) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01กับ จ�านวนครั้ง ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

กับวันที่ใช้บริการ ระยะเวลา สถานที่ตั้ง และประเภทเกม

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านการบริการ) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01กับจ�านวนครั้ง และค่าใช้จ่ายการใช้บริการขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับ ช่วงเวลา วันที่

ใช้บริการ ระยะเวลา สถานที่ตั้งของร้าน และประเภทของเกม

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านบุคคล) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01กับ 

จ�านวนครั้ง และค่าใช้จ่ายการใช้บริการ และส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ ช่วงเวลา 

ระยะเวลา และประเภทของเกม ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับวันที่ใช้บริการ และสถานที่ตั้ง

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านลักษณะกายภาพ) ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01กับ ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายการให้บริการ และส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับประเภท

ของเกม ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับ จ�านวนครั้ง วันที่ใช้บริการ ระยะเวลาและสถานที่ตั้ง

อภิปรายผล

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีส่งผลต่อการใช้บริการร้านเกมออนไลน์ในเขตอ�าเภอ

เมืองจังหวัดสงขลาพิจาณาพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส�าหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านเกมออนไลน์ของผู้ใช้บริการในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่องส่วน

ประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าส่วนประสมการตลาดบริการ (Service 

Marketing Mix หรือ 7P’s) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549)ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ�าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของ

ผู้บริโภคผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี AIDAS ของLewis (1898) ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคยินดี

จ่ายเงินเมื่อเขาพิจารณาแล้วว่าสินค้าหรือบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ เช่น

เดียวกันกับผลการศึกษาของบุริม โอทกานนท์(2555) ที่ระบุว่าปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้

ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ร้านเกมออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นลูกค้า

มักจะใช้ความรู้สึกหรือการรับรู้จากบริการที่ได้รับในการเลือกใช้บริการ ด้วยเหตุนี้การที่ผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านเกมออนไลน์จะน�ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการด�าเนินงาน ควรจะให้ความส�าคัญกับ

ราคาที่ให้บริการ เช่น ควรมีก�าหนดราคาการให้สอดคล้องกับบริการที่ลูกค้าจะได้รับ หรือ อาจก�าหนดราคา

เป็นเเพ็คเกจ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงความคุ้มค่ากับเงินที่เขาได้จ่ายไป  

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านเกมออนไลน์ในอ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้
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1) ปัจจัยด้านราคาส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ ช่วงเวลาการใช้บริการ ระยะเวลา และค่าใช้

จ่ายการใช้บริการ ประเภทของเกมขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับ วันที่ใช้บริการ และสถานที่

ตั้ง

2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายการใช้บริการ

ระยะเวลา ขณะที่ส่งผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับ จ�านวนครั้ง วันที่ใช้บริการ สถานที่ตั้ง และประเภท

ของเกม

3) ปัจจัยด้านสถานที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ช่วงเวลา 

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ จ�านวนครั้ง ช่วงเวลา และ

ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ปัจจัยด้านการบริการ จ�านวนครั้ง 

5) ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ จ�านวนครั้ง และค่าใช้จ่ายการใช้ ช่วงเวลา 

ระยะเวลา และประเภทของเกม 

6) ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายการให้

บริการ ประเภทของเกม 
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งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการเลือกซื้อข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ

ศึกษาความต้องการที่มีต่อร้านค้าข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อข้าว

เกรียบปากหม้อและสาคู การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีโดยมีอายุระหว่าง 20-23 ปีเป็นจ�านวน14 คนทั้งเพศหญิงและเพศชาย การวิจัยพบว่า
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แป้งที่ท�าให้น่ารับประทาน มีการสนับสนุนให้วางจ�าหน่ายข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูในห้างสรรพสินค้า

เป็นหลัก โดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media  คือ Facebook Instagram 

เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นและสามารถน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการค้า

สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม
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Abstract

The qualitative research is to study a demand for buying the Steamed Rice Dump-

lings and Saku of Silpakorn University student in modern trade. The objective purpose of 

this research is 1.For study a demand with retail shop of the Steamed Rice Dumplings and 

Saku 2. For study the purchasing decision of the Steamed Rice Dumplings and Saku in 

modern trade. The data collection performed by interviewed with 14 student of Silpakorn 

University, Phetburi IT campus span in age 20 – 23 years old.

The study resulted founded, the mostly student satisfaction with colorful and full 

taste of the Steamed Rice Dumplings and Saku. They are supporting for selling in the de-

partment stores and advance promoting the product on social media such as Facebook 

and Instragram for appreciate with any customer and also develop the product for selling 

in modern trade in appropriately.

Keywords: DEMAND , PURCHING DECISION

บทนำา

ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูเป็นอาหารว่างแบบไทย ๆ ที่ใครหลายคนต้องเคยได้ลองรับประทาน 

เมื่อพูดถึงข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูสิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น พริก ผักกาดแก้ว กระเทียม

เจียวหอม ๆ รับประทานเพื่อตัดความเลี่ยนของรสชาติ ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูเป็นอาหารว่างที่มีส่วน

ของน�้ามันค่อนข้างมาก หลีกเลี่ยงได้โดยไม่ใส่น�้ามันในการท�ามากเกินไป (น�้ามันที่ทาใบตอง หรือถาด) กิน

กับผักสดเราก็จะได้กากใยอาหาร นับว่าเป็นอาหารว่างไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ด้อยไปกว่าอาหา

รอื่นๆ (หมอชาวบ้าน , 2548)  ปัจจุบันร้านค้าหลายร้านเริ่มมีการขายข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูแยกกัน

เพื่อความสะดวกแก่การขาย แต่อย่างไรก็ตามร้านค้าใดมีข้าวเกรียบปากหม้อก็จะมีการขายสาคูคู่กันเสมอ 

และในยุคสมัยท่ีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตก็มีการท�าการค้าผ่านช่องทางต่างๆเริ่มเกิดขึ้นมากมาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและท�าเป้าหมายที่ชัดเจนของการท�าธุรกิจ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีขนมไทยและขนมหวานจัดจ�าหน่าย 

เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมใส่ใส้ ตะโก้ ขนมชั้น ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู ผู้วิจัยเห็น

ว่าข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไม่ได้มีการวางขายเป็นประจ�านานๆทีจะมีร้านค้ามาเปิดขาย ซึ่งต่างจาก

ตลาดนัดถนนคนเดินที่อยู่ห่างไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย จึงอยากรู้ถึงความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับข้าว

เกรียบปากหม้อและสาคูว่ามีในการตัดสินใจซื้อมาจากอะไร และมีความต้องการมากน้อยเพียงใดในการ

บริโภคข้าวเกรียบปากหม้อและคู ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูเพื่อ

พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความต้องการที่มีต่อร้านค้าข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ กลุ่มผู้ประกอบการให้รู้ถึงความต้องการของ

กลุ่มผู้บริโภคในการบริโภคข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู

การทบทวนวรรณกรรม

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The stages of the buying decision process)

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (problem/need recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภค

จะตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมา

จากความจ�าเป็น (needs) ซึ่งเกิดจาก

1.1 สิ่งกระตุ้นภายใน (internal stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน�้า เป็นต้น

1.2 สิ่งกระตุ้นภายนอก (external stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสม

ทางการตลาด (4 P’s) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริม

การตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้ เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น

2. การแสวงหาข้อมูล (information search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือ

บริการแล้ว ล�าดับขั้นต่อไปผู้บริโภค ก็จะท�าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่ง

ข้อมูลของผู้บริโภค แบ่งเป็น

2.1 แหล่งบุคคล (personal sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักที่มี

ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ

2.2 แหล่งทางการค้า (commercial sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 

พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์

2.3 แหล่งสาธารณชน (public sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้าหรือ

บริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

2.4 แหล่งประสบการณ์ (experiential sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของผู้

บริโภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาก่อน

3. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ใน

ขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท�าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก�าหนดเกณฑ์

หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริโภคจะเลือกซื้อรถยนต์จะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น ยี่ห้อ ราคา รูป

แบบ การตกแต่งภายใน-ภายนอก บริการหลังการขาย ราคาขายต่อ เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) หลังจากที่ได้ท�าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็

จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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4.1 ตรายี่ห้อที่ซื้อ (brand decision)

4.2 ร้านค้าที่ซื้อ (vendor decision)

4.3 ปริมาณที่ซื้อ (quantity decision)

4.4 เวลาที่ซื้อ (timing decision)

4.5 วิธีการในการช�าระเงิน (payment-method decision)

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (postpurchase behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ท�าการตัดสินใจซื้อ

สินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท�าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความ

พึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท�าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้า

หรือบริการที่ได้รับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจใน

สินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ�้า หรือบอกต่อ

วิจัยที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่นิยมใช้ในธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากมีรูปแบบ

กิจกรรมที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดี แต่บางกิจกรรมต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงมีความเสี่ยงที่

จะท�าให้ไม่ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ในปี 2553 วอลมาร์ทได้ใช้ “ลดราคาสินค้าจ�าเป็น

บางรายการต�่ากว่าทุน” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สร้างก�าไรให้กับ วอลมาร์ทมาตลอด (รติวัลย์ วัฒนสิน,2555)

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกทั้ง

ใช้กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายมาใช้กระตุ้นความต้องการอยู่เสมอ การเข้ามาในตลาด

ของคู่แข่งที่มากขึ้นโดยเน้นที่การแข่งขันด้านราคาหรือใช้การส่งเสริมการขายแบบลดราคา ทั้งนี้อาจเพื่อ

ดึงดูดและเพิ่มโอกาสให้ ผู้บริโภคได้ทดลองผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น (รัติยา ไกรสัย ,2554)

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและการขายสินค้า

ในตลาดนัด ปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อในตลาดนัดโดยมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมความ

ต้องการของผู้ซื้อในตลาดนัดในกระทรวงพาณิชย์ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในทุก ๆ ด้านและ

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการซื้อและขายสินค้า (ทัศนา หงษ์มา ,2555)

วิธีการดำาเนินวิจัย

1. ผู้ให้ข้อมูลและเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มี

การบริโภคข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู ซึ่งได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 14 คน จนกระทั่งข้อมูล

อิ่มตัวซึ่งเป็นไปตามเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบชนเพดาน (Data Saturation)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) เป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สมุดและ

โทรศัพท์มือถือเพื่อท�าการบันทึกเสียง 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยตรงกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ที่มีการบริโภคข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู ผู้วิจัยได้เตรียมค�าถามในการสัมภาษณ์ไว้

อย่างเป็นล�าดับและประเภทโดยแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการท�าวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บข้อมูลได้แก่ การ

สัมภาษณ์ (Interview) โดยสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก

3.2 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมค้นคว้าข้อมูลจากบทความวิจัยต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง วิเคราะห์และแยกแยะเป็นหมวดหมู่ตาม

ประเด็นต่างๆ จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descrip-

tive Analysis) เพื่อหาข้อสรุป

5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

และเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ใช้การตรวจสอบ 1 รูปแบบ คือ การ

ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลในเรื่องของบุคคลเพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าบุคคล

ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่และน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องหรือมี

ความขัดแย้งกันอย่างไร

6. การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย

ผู้วิจัยได้ค�านึงถึงจรรยาบรรณและพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ก่อนเร่ิมการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เพื่อน�ามาเป็น

ข้อมูลในการศึกษาวิจัย หากผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกจะให้ข้อมูลหรือไม่สามารถตอบในประเด็นใดก็สามารถ

ปฏิเสธได้

สรุปผลวิจัย

จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จ�านวน 14 คน ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
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1. ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลักคือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ�านวน 

14 คน 

ชื่อ  
(นามสมมุติ) เพศ อายุ อาชีพ เคยรับประทานทานและสาคู

หรือไม่
นางกอ หญิง 22 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางขอ หญิง 21 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางคอ หญิง 22 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางงอ หญิง 21 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางจอ หญิง 20 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นายฉอ ชาย 21 นักศึกษา เคย แค่ข้าวเกรียบปากหม้อ
นางชอ หญิง 20 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางฌอ หญิง 21 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางญอ หญิง 22 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นายฎอ ชาย 20 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางฐอ หญิง 22 นักศึกษา เคย แค่สาคู
นายฒอ ชาย 23 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นางณอ หญิง 22 นักศึกษา เคยทั้งสอง
นายดอ ชาย 21 นักศึกษา เคยทั้งสอง

2. ความต้องการที่มีต่อร้านค้าข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และราคา  

ผลสัมภาษณ์ถึงตัวผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูนักศึกษามีความพึงพอใจกับรสชาติที่มี

ความกลมกล่อม หวานและเค็มก�าลังพอดี ตัวแป้งไม่เละ มีความเหนียวหนึบไม่มากจนเกินไป รวมไปถึง

กลิ่นและสีจะชอบ กลิ่นใบเตย อัญชัน มากกว่าสีขาวธรรมดา เป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน และ

เครื่องเคียง เช่น พริก กระเทียม ผักกาด โดยนักศึกษามีความต้องการที่จะซื้อข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู

ที่มีปริมาณ 7-9 ชิ้น/กล่อง ในราคา 30-35 บาท เพื่อความสะดวกในการรับประทาน

2.2  ช่องทางการจ�าหน่าย 

นักศึกษาสนับสนุนให้วางจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก รองลงมาคือตลาดนัดเพราะมีความ

สะดวกสบาย หาซื้อง่ายและให้ผู้คนที่ไม่เคยรับประทานได้ลองมาเห็นและสนใจ เป็นตัวช่วยในการท�าให้คน

รู้จักข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูมากขึ้น 

2.3 การส่งเสริมการตลาด 

นักศึกษาให้มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ทาง Social Media เช่น Facebook Ins-

tagram เพื่อสะดวกกับการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น และป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนจะดึงดูดได้ดี
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2.4 การตัดสินใจเลือกซื้อ 

ครอบครัว เพื่อนหรือคนรัก มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ความ

สะอาดของอุปกรณ์และความสดใหม่ คุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งมีผลต่อการกลับมาซื้อซ�้า และส่วนใหญ่

เป็นการแนะน�าแบบปากต่อปาก (Word of mouth) เพราะมีความน่าเชื่อถือ จากการสัมภาษณ์ผลลัพธ์

จากการซื้อมารับประทานมีความพึงพอใจ ท�าให้ความคาดหวังเป็นไปในเชิงบวก  

สรุปผลการวิจัย

การท�าวิจัยครั้งน้ีพบว่านักศึกษาทั้งหมดท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์รู้จักข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู 

นักศึกษามีภูมิล�าเนาท่ีต่างกันและมีความถี่ในรับประทานข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูที่แตกต่างกัน 

นักศึกษาที่ให้สัมภาษณ์มีการสนับสนุนให้วางจ�าหน่ายข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูในห้างสรรพสินค้าเป็น

หลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตราสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานความสะอาดของ

ตัวข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู  โดยสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ทาง Social Me-

dia  คือ Facebook Instagram 

การค้าข้าวเกรียบปากหม้อและสาคู แนวทางในการวางแผนเพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า

ประกอบไปด้วยเป้าหมายทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps 

คือปัจจัยท่ีท�าให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ซ่ึงเป็นปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้

เนื่องจากเป็นปัจจัยภายใน ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ต้องสร้างความโดดเด่นโดยยังคงคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ไว้ 

ด้านราคาต้องดูความเหมาะสมทั้งตัวลูกค้า ต้นทุนของร้าน และราคาของคู่แข่งเพื่อให้ได้ราคาสินค้าที่

เหมาะสม ด้านช่องทางการจ�าหน่ายผู้ประกอบการค�านึงถึงความพร้อมทางต้นทุนหากต้องการท�าการค้า

สมัยใหม่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ตราสินค้า และด้านโปรโมชั่นต้องมีการจัดโปรโมชั่นเป็น ลด แลก 

แจก แถม ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดของ นิภาภร มีช�านาญ (2554) 

และสอดคล้องกับวิจัยของ รติวัลย์ วัฒนสิน(2555) ที่กล่าวว่า รูปแบบการส่งเสริมการขาย ต้องมีความ

เหมาะสมกับผู้บริโภค ลักษณะเฉพาะของสังคม และสถานการณ์  และยังสอดคล้องกับวิจัยของ ทัศนา 

หงษ์มา(2555) ที่กล่าวว่า ในการค้าที่จะเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคนั้นด้านผลิตภัณฑ์ ต้องการ

ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้านราคา ต้องการให้มีการ ต่อรองเรื่องราคาได้มากขึ้น

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ต้องการให้เพิ่มด้านความสะอาดของสถานที่ และการจัดส่งสินค้านอกสถานที่ 

และด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการให้ผู้ขายมีอัธยาศัยที่ดี
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งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามุมมองของผู้ใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง 

Netflix 2) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix และ 3) ศึกษาผลจากการใช้บริการ

ธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจากสาย

อาชีพที่แตกต่างกัน จ�านวน 11 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ด้านมุมมองของผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่งNetflix 

พบว่า Netflix เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งที่ทันสมัย มีซีรีส์ที่ผลิตขึ้นเอง คุณภาพของภาพในภาพยนตร์หรือซี

รีส์มีความคมชัดสูง ระบบการใช้งานง่าย และไม่มีโฆษณาระหว่างรับชมรายการ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย 2) ด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix พบว่า ผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix 

ส่วนใหญ่ลดการใช้บริการโรงภาพยนตร์ เนื่องจากรับชมรายการต่าง ๆ ของธุรกิจวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix 

ผ่านทางสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ และ 3) ด้านผลจากการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง พบว่า ผู้ใช้บริการ

ได้รับความบันเทิง สนุกสนาน และความผ่อนคลาย การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้ภาษาอังกฤษจาก

ค�าบรรยายหรือส�าเนียงของตัวละคร นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากประเภทของภาพยนตร์ที่เลือกรับชม 

และยังท�าให้เกิดสังคมใหม่ของกลุ่มคนที่ใช้บริการธุรกิจวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix
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Abstract 

The objectives of this qualitative research were to 1) study consumer perspectives 

towards Netflix Video-streaming Service, 2) study consumer behaviors towards Netflix Vid-

eo-streaming Service, and 3) study results of using a Video-Streaming Service Netflix Video-

streaming Service. The data was collected by using an in-depth interview with 11 key in-

formants different in careers. The findings of study were: 1) Netflix Consumer Perspectives: 

Netflix, an advanced video streaming service provider, its own content of series and TV 

shows with high quality sharpness of movies and series images, easy application system, 

no advertisements or pop-ups when streaming video, and its licensed movies and series; 

2) Netflix Consumer Behaviors:  going to the cinema less but streaming on television or 

smartphones more; and 3) Results of Using Netflix Services: entertaining and relaxing, im-

proving listening and speaking English skills through subtitles or characters’ accents, gaining 

knowledge from each type of movies, and also creating a new social group of people using 

Netflix.

Keywords: Consumer Perspectives, Consumer Behaviors, Results of Using, Video Stream-

ing Business, Netflix
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บทนำา

ธุรกิจบริการความบันเทิงบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น เกิดความเร็วในการ

โอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูล ท�าให้รูปแบบของบริการความบันเทิงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2558) ส�าหรับกระแสความนิยมการรับชมวีดิโอแบบสตรีมมิ่งของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่

เพิ่มสูงขึ้นและเติบโตมากที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการให้บริการในรูปแบบภาพ

และเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทดังกล่าวสามารถให้บริการได้ทุกท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ตและ

รองรับผู้ใช้งานจ�านวนมาก (July22n, 2558) ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ให้บริการวิดีโอประเภทสตรีมมิ่งหลาย

ราย ได้แก่ iflix, HollywoodHD, Primetime, Doonee, HOOQ, และ Netflix 

Netflix เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งที่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อต้นปี 2559 โดยให้บริการ

ความบันเทิงออนไลน์แบบเลือกดูตามความต้องการ ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชั่น และสารคดี โดย

ครอบคลุมหลากหลายภาษาและไม่มีโฆษณามาแทรกรายการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน

เพื่อรับชมตามแต่ละแพ็คเกจที่เลือกไว้ และสามารถรับชมหรือเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ได้ตามต้องการ จากผล

ประกอบการประจ�าไตรมาสแรกของ Netflix ในปี 2561 พบว่า จ�านวนผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นและมีก�า

ไรสุทธิกว่า 384 ดอลลาร์ (Nardpradab, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงฐานคนดูได้

กว้างและมากขึ้น อีกทั้งยังมีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

ในความหลากหลายทางสายอาชีพ เวลาและรูปแบบการใช้ชีวิตประจ�าวันที่แตกต่างกันในยุคแห่ง

การแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจ คนหลายคนจึงแทบจะไม่มีเวลาในการนั่งรับชมข่าวสาร ละคร หรือสื่อ

บันเทิงต่าง ๆ จากโทรทัศน์ และมักจะเลือกรับชมสื่อบันเทิงย้อนหลังผ่านทางสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ต 

3G 4G หรือ WIFI ด้วยเหตุนี้ คนกลุ่มนี้จึงเกิดมุมมองที่แตกต่างในการนั่งชมรายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ 

โดยเลือกใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่งผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นช่องทางใกล้ตัวและสะดวกกว่า เนื่องจาก

สามารถรับชมรายการได้ทุกเวลาและทุกที่ตามต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของ กุลธิดา ศรีสิน

สมุทร (2558) ลิขิตา โรจนทัพพะ และแอนนา จุมพลเสถียร (2560) พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีช่วง

เวลารับชมที่จ�ากัด อีกทั้งจากงานวิจัยของ Brightcove Inc. (2018) พบว่า อัตราค่าบริการมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด (53%) และรองลงมาคือ ความสนใจด้านการบริการ (31%) 

จากที่กล่าวมา ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆ ในการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการ แต่งานวิจัยของ Yi 

Cui (2010) พบว่า การด�าเนินธุรกิจสตรีมวิดีโอออนไลน์ให้ประสบความส�าเร็จนั้นจะต้องให้ความส�าคัญต่อ

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อในการออกแบบระบบสตรีมมิ่งได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องมุมมอง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และผลจากการ

ใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งในประเทศไทย กรณีศึกษา Netflix เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ด�าเนินธุรกิจผลิต

และออกแบบ รวมทั้งผู ้ให้บริการสตรีมมิ่งบนอินเทอร์เน็ตในการรับชมภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือรายการ

โทรทัศน์ ตลอดจนผู้ที่ก�าลังจะตัดสินใจใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งในอนาคต
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3. ขอบเขตด้านเวลา: เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำาเนินการวิจัย 

1. ท�าให้ทราบถึงมุมมอง พฤติกรรม และผลจากการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของผู้

ใช้บริการแต่ละสายอาชีพ

2. เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ด�าเนินธุรกิจแอพพลิเคชั่นสตรีมมิ่งบนอินเทอร์เน็ต ประเภท

ภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือรายการโทรทัศน์ ในการออกแบบผลิตและพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษามุมมอง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และผลจากการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งใน

ประเทศไทย กรณีศึกษาNetflix ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

โดยมีแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษาดังนี้

แนวคิดเกี่ยวกับมุมมองผู้บริโภค

มุมมองผู้บริโภค (Consumer Perspectives) เป็นการแสดงข้อคิดเห็น แง่คิด แง่มุม ทัศนคติ 

ทรรศนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในระดับผิวเผิน ประเมินว่าสิ่งใดดี สิ่งใดด้อย โดยจะมีความ

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งค�าที่สามารถบ่งบอกว่าข้อความนั้น ๆ เป็นมุมมอง ได้แก่ค�าว่า อาจจะ 

คงจะ น่าจะ หรือควรจะ ดังนั้น เมื่อมุมมองเป็นแค่ความคิดเห็นโดยผิวเผิน จึงยังไม่สามารถจะน�ามาอ้างอิง

ได้ เนื่องจากยังไม่ใช่ความจริง แต่เป็นความคิดของแต่ละบุคคลคนซึ่งแตกต่างกันไป โดยมุมมองนั้นแตก
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ต่างจากทัศนคติก็ตรงที่มุมมองจะเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบข้อความที่เป็นประโยคออกมา กล่าวได้

ว่า เมื่อมีคนแสดงมุมมองมาสู่เรา เราก็จะเป็นผู้แสดงทัศนคติออกไปเพื่อสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน เห็น

ด้วยหรือไม่เห็นด้วย (อรรถเดช สรสุชาติ, 2558) 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviors) เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งการ

จัดหา การซื้อ การประเมินผล การใช้หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (Schiffman and Kanuk, 1987) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคถึง

สาเหตุของการตัดสินใจ ซื้อและการเปลี่ยนแปลงการซื้อนั้นจะท�าให้รู้จักและเข้าใจถึงความต้องการของผู้

บริโภคมากยิ่งขึ้นว่ากลุ่มผู้บริโภค ต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร และมีแรงจูงใจอะไรในการซื้อ ซึ่ง

จะท�าให้สามารถหาทางแก้ไขพฤติกรรมใน การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้อง นอกจากนี้

ยังท�าให้ทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสบผลส�าเร็จสูงสุด ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ พัฒนาตลาดให้ดีขึ้น (ราช ศิริวัฒน์, 2560) 

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง

ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง เป็นธุรกิจที่ให้บริการข้อมูลภาพและเสียงผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สามารถที่จะปรับขนาดของการส่งข้อมูลให้เหมาะสมกับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้รองรับผู้ใช้

บริการจ�านวนมากและสามารถรับชมได้ทุกที่ทั่วโลก โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ

จากอินเทอร์เน็ตจนครบก็สามารถที่จะรับชมก่อนได้ (Netthailand.com, 2559) วิดีโอสตรีมมิ่งเป็นระบบ

ที่ให้บริการความบันเทิงออนไลน์แบบเลือกดูตามความต้องการ ซึ่งสามารถบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้ใน

เซิร์ฟเวอร์ได้อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสดวิดีโอผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบ Real time และเนื่องจากระบบวิดี

โอสตรีมมิ่งเป็นการท�างานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะของ Web Application จึงท�าให้สามารถ

พัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาใช้งานได้ตามความต้องการ (July22nd, 2558)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Yi Cui (2010) ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง

ออนไลน์” พบว่า การท�าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ในการสตรีมวิดีโอออนไลน์เป็นสิ่งส�าคัญในการ

ออกแบบระบบสตรีมมิ่ง เพื่อมุ่งเน้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ

ก็เป็นเรื่องยากที่จะทราบได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา จึงได้ท�าการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโดยการเข้าถึงสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์ และจัด

ประเภทพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเป็นหลายรูปแบบและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ พบว่า

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในแต่ละบุคคล ไม่เพียงแค่เลือกรับชมจากความนิยมของวิดีโอเท่านั้น แต่ยังมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการสตรีมก่อนหน้าอีกด้วย

กุลธิดา ศรีสินสมุทร (2558) ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และ

ความพึงพอใจ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อแอพพลิเคชั่น LINE TV” เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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ผู้ใช้บริการจ�านวน 300 คนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 26-35 ปี ส่วนใหญ่เปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV โดยเฉลี่ยจ�านวน 1 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด โดย

ใช้เวลาเปิดรับชมในแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยรับชมรายการประเภทละครมากที่สุด มีความพึงพอใจ

จากการเปิดรับแอพพลิเคชั่น LINE TV รวมทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจด้าน

ความบันเทิงมากที่สุด เพื่อผ่อนคลายและเพื่อได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

ลิขิตา โรจนทัพพะ และแอนนา จุมพลเสถียร (2560) ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน AIS PLAY” เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ ผลวิจัยได้พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในวัยท�างานอายุ 24-34 ปี โดยส่วนใหญ่เปิดรับวีดีโอคอนเทนต์ผ่าน

ช่องทาง YouTube บ่อยที่สุด ส�าหรับการเปิดรับแอพพลิเคชัน AIS PLAY พบว่า ผู้ใช้บริการเปิดรับ

แอพพลิเคชัน AIS PLAY เฉลี่ย 4 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 21.01-24.00 น. และ

เปิดรับรูปแบบคอนเทนต์ที่รับชมได้ตาม ความต้องการมากที่สุด ส่วนใหญ่เปิดรับคอนเทนต์ประเภท

ภาพยนตร์ต่างประเทศ และรับชมในลักษณะไม่เสียค่าบริการ

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเรื่อง “มุมมอง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และผลจากการใช้บริการ

ธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งในประเทศไทย กรณีศึกษา Netflix” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนวิธีการ

ด�าเนินงานวิจัยดังนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูล

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sam-

pling) จ�านวนทั้งหมด 11 คน จากนั้นผู้วิจัยจึงท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล คือ จะมีการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านทาง 

Netflix โดยการสัมภาษณ์แล้วให้ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์นั้นช่วยแนะน�าเพื่อน คนรู้จัก หรือผู้ที่ใช้บริการ

ความบันเทิงผ่านทาง Netflix คนอื่น ๆ ต่อ ๆ ไป และผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 ผู้วิจัย เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุด โดยเป็นผู้ด�าเนินการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

2.2 โทรศัพท์มือถือ ใช้ในการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล

2.3 ปากกาและสมุดจดบันทึก เพื่อจดบันทึกข้อมูลการสนทนาที่ส�าคัญจากการสัมภาษณ์

2.4 แนวค�าถาม (Interview Guide) ที่ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง เช่น 

สภาพสังคมและกระแสนิยมของคนไทยในปัจจุบัน ผู้ให้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง ฯลฯ

3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลทั้งแบบตัวต่อตัวและสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อเปิดเผยความคิดและมุมมองของผู้ให้

สัมภาษณ์ โดยค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นค�าถามแบบปลายเปิดที่สอดคล้องกับเรื่องที่ท�าวิจัย และเปิด

โอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบค�าถามได้อย่างเสรี โดยใช้บทสนทนาแบบธรรมชาติ เป็นกันเองและสร้างความคุ้น

เคยแก่ผู้ให้ข้อมูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.1 ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี รวมถึง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวทางและสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษา

4.2 ก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มีการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการบันทึกเสียง

การสนทนา และแจ้งกับผู้ให้ข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นจะน�าไปใช้เพื่อด�าเนินการศึกษาและ

จัดท�าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น

4.3 ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลด้วยแนวค�าถามแบบปลาย

เปิด (Open Ended Question) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบค�าถามได้อย่างเต็มที่และมีอิสระ

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกจากผู้ให้ข้อมูลมาถอดเทปแบบถอด

ข้อความค�าต่อค�า (Verbatim) แล้วน�าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปการบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

มาจัดแยกประเด็นที่ส�าคัญและตีความข้อมูลที่ได้

5.2 น�าข้อมูลท่ีได้จากการตีความที่มีลักษณะประโยคหรือความหมายใกล้เคียงกันมาจัดให้

เป็น กลุ่มหรือหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือแนวคิดในการหาข้อสรุปงานวิจัย

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษามุมมอง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และผลจากการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา Netflix ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้บริการ 

Netflix วิดีโอสตรีมมิ่ง จ�านวนทั้งหมด 11 คน จากสายอาชีพที่แตกต่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มุมมองของผู้ใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านทาง Netflix 

ผู้ใช้บริการมีมุมมองที่เหมือนและแตกต่างกันตามความหลากหลายทางสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นมุม

มองเชิงบวกหรือเชิงลบ Netflix เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งที่ทันสมัย มีซีรีส์ที่ผลิตขึ้นเองและไม่มีโฆษณา

ระหว่างการรับชม เป็นกิจกรรมยามว่างที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยัง

ช่วยเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งค�าบรรยายของตัวละครนั้นอ่านง่าย คมชัด และมีความ

กระชับ (นพมาศ กลิ่นค้างพลู และรญา ไกรพจน์) คุณภาพของภาพและเสียงมีความคมชัดสูง ระบบการใช้
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งานง่าย มีการจัดหมวดหมู่ประเภทของหนัง มีภาพยนตร์และซีรีส์มากมายหลายประเภททั้งไทย อังกฤษ 

เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่น ๆ มีความคุ้มค่า และสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์หรือซีรีส์

บางเรื่องเก็บไว้ได้ เหมาะส�าหรับคนที่มีเวลาว่างและชื่นชอบการดูภาพยนตร์แบบถูกลิขสิทธิ์ สามารถเลือก

หมวดหมู่คลิปที่ต้องการชมได้ตามต้องการและสตรีมได้จากทุกที่ทั่วโลก (อานุภาพ พรหมชนก และปิยะ

วัฒน์ สาธิตวงศ์กุล) ส�าหรับผู้ใช้บริการบางรายซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกัน คือ รู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าในการใช้

บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix เนื่องจากมีอัตราค่าบริการสูง ภาพยนตร์อัพเดทช้า และไม่สะดวกในการรับ

ชมภาพยนตร์ประเภทพากย์เสียงภาษาอังกฤษและค�าบรรยายภาษาไทย  

2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านทาง Netflix 

ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมที่มีความเหมือนและแตกต่างกันตามความหลากหลายทางสายอาชีพ โดย

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันของผู้ใช้บริการ คือ การใช้บริการโรงภาพยนตร์น้อยลง นับ

ตั้งแต่เริ่มใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งจากผู้ให้บริการ Netflix โดยจะเลือกรับชมผ่านทางสมาร์ทโฟน โทรทัศน์ 

หรืออุปกรณ์อื่น ๆ (นุชเนตร พิมแพง และนพมาศ กลิ่นค้างพลู) เพราะมีความสะดวกและประหยัดในด้าน

ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง โดยผู้ใช้บริการได้กล่าวไว้ว่า “การรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ผ่านทาง 

Netflix ถือว่าคุ้มกับเงินที่เราเสียไป” (นพมาศ กลิ่นค้างพลู) ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix มัก

ใช้เวลาในการรับชมซีรีส์หรือภาพยนตร์เฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง อันเนื่องมาจากการท�างานและการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน โดยประเภทภาพยนตร์ที่เลือกรับชมมักจะเป็นแนวแฟนตาซี ดราม่า แอคชั่น แนวสืบสวนชวนให้

คิดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรับชมซีรีส์แนวโรแมนติคคอมเมดี้เพื่อคลายเครียดจากการท�างาน 

และแนวไซไฟเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพิชิตเป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส�าเร็จใน

การด�าเนินชีวิต และส�าหรับพฤติกรรมที่แตกต่างกันในผู้ใช้บริการบางราย คือ นอกจากการเลือกรับชมหนัง

หรือซีรีส์ตามกระแสนิยมหรือรับชมตามค�าแนะน�าของเพื่อนแล้ว ยังมีการรับชมเฉพาะรายการทางเลือก

ตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคล และรับชมเพราะต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษ 

3. ผลการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix

สิ่งที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านทาง Netflix มีความเหมือนและแตกต่าง

กันตามความหลากหลายทางสายอาชีพ เช่น ท�าให้เกิดความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย

ความเครียดหรือความเหนื่อยล้าจากการท�างาน เกิดการพัฒนาทักษะการฟังและทราบถึงส�าเนียงการใช้

ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ใน Netflix (นุชเนตร พิมแพง, นพมาศ กลิ่นค้าง

พลู, จิรวรรณ เกิดลาภ, รญา ไกรพจน์, กิตติโชติ เอี่ยมวิเศษชัย และปิยะวัฒน์ สาธิตวงศ์กุล) และยังได้ทราบ

ถึงทัศนคติและแง่คิดของตัวละคร รวมถึงวัฒนธรรมการด�าเนินชีวิตของชาวตะวันตก ยิ่งไปกว่านั้นคือการ

ได้ติดต่อกับเพื่อนชาวต่างชาติอยู่เสมอ โดยหัวข้อสนทนามักจะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หรือซีรีส์ใน Netflix 

นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากประเภทของหนังที่เลือกรับชม ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ทางการแพทย์หรือภาพยนตร์

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และยังท�าให้เกิดสังคมใหม่ของกลุ่มคนที่ใช้บริการ Netflix ได้มาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ปฐวีกานต์ ประทีปช่วง) ส�าหรับผลจากการใช้บริการบางประการที่แตกต่างกัน 

คือ การใช้เวลาว่างในการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ร่วมกันกับครอบครัว ซึ่งไม่เพียงแต่ดูเพื่อความบันเทิง

หรือความสนุกเพียงเท่านั้น
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง มุมมอง พฤติกรรมของผู้บริโภค และผลจากการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง

ในประเทศไทย: กรณีศึกษา Netflix สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix แสดงมุมมองความคิดเห็นในเชิงบวกต่อ Netflix ว่า Netflix 

เป็นผู้ให้บริการวีดีโอสตรีมมิ่งที่ทันสมัยมีซีรีส์ที่ผลิตขึ้นเอง อีกทั้งมีคุณภาพของภาพและเสียงที่มีความ

ละเอียดสูง ไม่มีโฆษณาระหว่างรับชม มีภาพยนตร์และซีรีส์หลายประเภท แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น 

ถูกลิขสิทธิ์ มีระบบการใช้งานที่สะดวก และฟังก์ชันการดาวน์โหลดรายการเก็บไว้ดูในภายหลังได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตาภา จุลเสนีย์ (2553) ที่พบว่า โครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่

คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผู้ให้บริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต ราคาในการใช้บริการและความน่าสนใจ

ของภาพยนตร์ที่น�ามาให้บริการ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่น�ามาให้บริการเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่

จะท�าให้ผู้รับบริการสนใจการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของสราวุฒิ ทอง

ศรีค�า (2559, น.158) ที่พบว่า สื่อมีอิทธิพลและทรงพลังกับผู้รับสารมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้และ

มุมมองของผู้ใช้บริการได้ 

2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix แตกต่างกันออกไป ด้วยรูปแบบการด�าเนิน

ชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการใช้งาน เนื้อหาที่เลือกรับและส่งต่อ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย

เรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมเว็บวิดีโอแชร์ริ่งของปราโมทย์ เอี้ยงดิลกสกุล (2552) ที่พบว่า 

พฤติกรรมการใช้ของผุ้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความถี่ในการเข้าชมแตกต่างกันออกไป เนื่องจากเวลาในการเลิก

งานของแต่ละอาชีพท่ีแตกต่างกันและปัจจัยในด้านเนื้อหามีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกรับชมของผู้ใช้

อินเตอร์เน็ต

3. ผลจากการที่ผู้ใช้บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ได้รับ ท�าให้เกิดความบันเทิง ผ่อนคลาย เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในด้านการฝึกทักษะภาษา เรียนรู้ทัศนคติจากตัวละคร และได้รับความรู้จาก

ภาพยนตร์ที่เลือกรับชม ยังท�าให้เกิดสังคมใหม่ที่ท�าให้กลุ่มคนที่ใช้บริการ Netflix ได้มาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกุลธิดา ศรีสินสมุทร (2558), ลิขิตา โรจนทัพพะและ

แอนนา จุมพลเสถียร (2560) ที่พบว่าผู้ใช้บริการได้รับความบันเทิง ผ่อนคลายและได้รับความเพลิดเพลิน

สนุกสนานในการใช้บริการรับชมรายการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต

บทสรุป

พฤติกรรมการรับชมข่าวสาร ละคร หรือสื่อบันเทิงต่างๆ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน 

เกิดจากความหลากหลายของสายอาชีพ เวลาและรูปแบบการใช้ชีวิตประจ�าวันที่แตกต่างกันในยุคแห่งการ

แข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจ ประจวบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อมุมมอง

และพฤติกรรมที่แตกต่างในการนั่งรับชมรายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ ซึ่งในการเลือกรับชมวีดีโอสตรีมมิ่ง 

Netflix ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยมุมมองของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีแนวคิดว่า Netflix เป็นผู้

ให้บริการวีดีโอสตรีมมิ่งที่ทันสมัย การเลือกภาพยนตร์ ซีรี่ส์ที่มีความแตกต่างมาน�าเสนอ ไม่มีโฆษณา

ระหว่างการฉาย ยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพของภาพและเสียงด้วยความละเอียดสูง มีเทคโนโลยีที่ท�าให้

วิดีโอไม่กระตุกและฟังก์ชันการดาวน์โหลดรายการเก็บไว้ดูในภายหลัง แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ  
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1 ราย ถึงแม้ค�าบรรยายภาพยนตร์เป็นภาษาไทยแต่มีเสียงพากย์เป็นภาษาอังกฤษจึงท�าให้ผู้ใช้บริการดัง

กล่าวไม่สะดวกในการรับชม และอัตราค่าบริการสูง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการข้างต้นยกเลิกใช้

บริการ แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการที่ยังเห็นคุณค่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังต่อไปนี้  ผู้ใช้บริการไม่

กลับไปใช้บริการโรงภาพยนตร์อีกหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์จาก Netflix ผ่านทางสมาร์ทโฟน โทรทัศน์ 

หรืออุปกรณ์อื่นๆ นอกจากการเลือกรับชมเนื่องจากชื่นชอบ จากที่เพื่อนแนะน�าหรือเป็นกระแสแล้ว ยังรับ

ชมเนื่องจากต้องการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ จากผลการวิจัยผู้ใช้บริการ Netflix ที่ยังคงใช้บริการอย่าง

ต่อเนื่องสรุปได้ว่า การรับชมวีดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ท�าให้เกิดความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อน

คลาย เกิดการพัฒนาทักษะการฟัง การใช้และส�าเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากการรับชมภาพยนตร์จาก 

Netflix ได้เรียนรู้ทัศนคติจากตัวละครในภาพยนตร์ และท�าให้เกิดสังคมใหม่ที่ท�าให้กลุ่มคนที่ใช้บริการ 

Netflix ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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ปัจจัยที่มีความสำาคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคลำาโพงอัจฉริยะ
IMPORTANT FACTORS TOWARD CUSTOMER BRAND LOYALYU OF SMART 

SPEAKERS

ภัทรชนน วิริยะเสถียรจินดา1 อริสสา สะอาดนัก2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค

ล�าโพงอัจฉริยะ การวิจัยเชิงปริมาณนี้ส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อล�าโพงอัจฉริยะ จ�านวน 159 ราย เครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.859 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 90.5), อายุระหว่าง 

18-29 ปี (ร้อยละ 51.38), วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 74.7), อาชีพพนักงานบริษัท (ร้อยละ 

42.4), รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 38.6), ผู้บริโภคนิยมซื้อล�าโพงอัจฉริยะยี่ห้อ 

JBL (ร้อยละ 35.4) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีความส�าคัญต่อ

ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ อย่างมีนัยส�าคัญ 0.05 

คำาสำาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ์, ความภักดีต่อตราสินค้า, ล�าโพงอัจฉริยะ

Abstract

The purpose of this research was to study the important factors toward customer 

brand loyalty of smart speakers. This quantitative research using a sample of 159 custom-

ers who purchase the smart speakers. The research instrument was a questionnaire with 

reliability 0.859. The data was analyzed by One way ANOVA analysis. The results showed 

that the majority of samples were male (90.5%), Aged 18-29 years (51.38%), Bachelor de-

gree (74.7%), Company officers (42.4%). , The average income per month 10,001-20,000 

baht (38.6%), and The popular brand of speaker JBL (35.4%). Factors of marketing mix and 

brand image are important to the brand loyalty of consumers smart speakers. The signifi-

cance level of 0.05

Keywords:  Marketing mix, Image, Brand Loyalty, Smart Speakers
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บทนำา

การประกอบธุรกิจให้สามารถเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ 

ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพ การออกแบบ หรือชื่อเสียงของตราสินค้าที่ครองส่วน

แบ่งทางการตลาดมอย่างยาวนาน ปัจจัยดังกล่าวสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อลูกค้ามี

ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของธุรกิจ ย่อมมีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ�้า หรือแนะน�าให้ผู้อื่นมาซื้อ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจอีกในครั้งต่อๆ ไปได้ การครองใจลูกค้าอย่างยาวนานจนก่อเกิดเป็นความ

ภักดีในตราสินค้านั้น ย่อมส่งผลต่อความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในยุค 4.0 ต่อไป 

(Assael, 1998 และ Aaker, 1991)

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ท�าให้สภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคโลกาภิวัฒน์ ท�าให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น การรับ

ข้อมูลข่าวสารง่ายขึ้น เทคโนโลยีในการสื่อสารมีมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตาม

แต่ประโยชน์การใช้งาน กระแสความนิยมของผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้มการบริโภคความบันเทิงเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดหรือบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการประกอบภารกิจในชีวิต

ประจ�าวันได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี ท�าให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น 

รายงาน PwC’s Global entertainment and media outlook 2018-2022 ได้ท�าการส�ารวจ

ทิศทางอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงท่ัวโลกว่า รายได้จากสื่อดิจิทัลจะมีบทบาทส�าคัญต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทยในอนาคต โดยผลส�ารวจคาดการณ์ว่า ในปี 2565 มูลค่าการใช้จ่ายผ่าน

อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทยจะอยู่ที่ 478,355 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 ปีข้าง

หน้า (2561-2565) อยู่ที่ร้อยละ 6.5 (Mamaelle, 2018)

รายงานจากเว็บไซต์ Startup Thailand (2018) กล่าวว่า บริษัทแห่งหนึ่งได้ริเริ่มนวัตกรรมล�าโพง

อัจฉริยะ(Smart Speaker) และประสบความส�าเร็จจากการครองตลาดล�าโพงในอเมริกา ร้อยละ 63 และ

จากการส�ารวจของ Strategy Analytics เมื่อเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ปี 2018 นั้น พบว่าชาวอเมริกัน

ประมาณ 1,000 กว่าคนที่มีล�าโพงอัจฉริยะไว้ใช้งานในบ้าน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้งานล�าโพง

เหล่านี้ และร้อยละ 58 มีการใช้งานล�าโพงหลายตัวภายในบ้านหลังเดียวกัน 

สถานการณ์ธุรกิจเครื่องเสียงปัจจุบันนี้มีสินค้าที่มาจากประเทศจีนมากขึ้น บริษัทผลิตเครื่องเสียง

รายใหญ่หลายรายต่างปรับเปลี่ยนเจ้าของกิจการ ท�าให้ผู้ประกอบการเริ่มที่จะสร้างความแตกต่างจาก

ตราสินค้าของคู่แข่ง (Victor H., 2016) ซึ่งอาจท�าให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลในการเลือกซื้อ กอปรเป็น

สินค้าประเภทที่มีราคาแพง และสามารถใช้ได้ในระยะยาว ท�าให้ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงปัจจัยในการ

เลือกซื้อหลายอย่างประกอบกัน 

จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นผู้วิจัยจึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสรตร์ ด้านส่วน

ประสมทางการตลาด และด้านภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้

บริโภคในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค

ล�าโพงอัจฉริยะ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค

ล�าโพงอัจฉริยะ

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู ้บริโภคล�าโพง

อัจฉริยะ

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค

ล�าโพงอัจฉริยะ

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้  อาชีพ ระดับการศึกษา ส่วน

ประกอบเหล่านี้ นิยมน�ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส�าคัญ

ช่วยในการก�าหนดตลาดเป้าหมาย และมีประสิทธิผลต่อการก�าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด

มากกว่าตัวแปรอื่น

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า Assael (1998) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสิน

ค้าเป็นสิ่งท่ีผู ้บริโภคมีทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้า ซ่ึงส่งผลให้ผู ้บริโภคเกิดการซ้ือสินค้านั้นซ�้าอีกครั้ง 

เนื่องจากผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่าสินค้าของตราสินค้านั้นสนองตามความต้องการและท�าให้ผู้บริโภคเกิดความ

พึงพอใจ และ Aaker (1991) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ทัศนคติหรือสิ่งที่ผู้บริโภคแสดงออก

ถึงความเชื่อมั่น ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นพื้นฐานอันส�าคัญของคุณค่าตราสินค้า หากผู้บริโภคมีความ

ภักดีต่อตราสินค้า ย่อมเกิดการบริโภคสินค้าซ�้าอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนของ

ธุรกิจได้ และท�าให้ธุรกิจมีอ�านาจในการต่อรองกับธุรกิจต่างๆ ซึ่งท�าให้การแข่งขันของคู่แข่งไม่สามารถตาม

ทันได้ ซึ่งจะท�าให้เห็นถึงคุณค่าของตราสินค้านั้นๆ ซึ่ง Jagdish Shetz and Andrew Sobel, (2004) กล่าว

ว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงความภักดีที่ธุรกิจมีให้ ก็จะไปตอกย�้าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีงามและช่วย

เสริมให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ เมื่อเกิดความไว้วางใจมากก็จะใช้บริการซ�้า ซึ่งท�าให้เกิดความภักดีในการใช้

บริการต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด Kotler, (1997, p. 98) ได้นิยาม ส่วนประสม

การตลาด (marketing mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน�ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จ�าหน่าย และ

การส่งเสริมการขาย และ Boone and Kurtz, (1989, p. 9) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดถือว่าเป็น

เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้และต้องใช้การบูรณาการร่วมกัน วัตถุประสงค์ที่ใช้เพื่อ



554

สนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ การใช้ส่วนประสมทางการตลาดจะส่งผลต่อ

การน�าเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภค ซึ่งธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าในระยะยาว ดัง

นั้น การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในระยะสั้น จะท�าให้สามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์ทางการตลาดได้ และ

ในมุมของผู้บริโภคเครื่องมือทางการตลาดนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของ ผู้บริโภคได้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า Kotler, (2000, p.296) กล่าวว่า ภาพลักษณ์

ในปริบทของการตลาด เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และภาพลักษณ์

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการภายใต้การควบคุมของธุรกิจ และอาจจ�ากัดขอบเขตประเภท

ของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจน และ ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) อธิบายว่า 

ภาพลักษณ์เป็นภาพที่ปรากฏภายในใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง จนฝัง

รากฐานมั่นคงแน่นหนาอยู่ในจิตใจ ซึ่งอาจเกิดเป็นมุมมองในด้านที่ดี หรือด้านลบก็เป็นได้ ในทางธุรกิจภาพ

ลักษณ์เป็นสื่งที่สร้างขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน

การสื่อสาร การสร้างชื่อเสียง การถือครองใจลูกค้าจนเกิดความเชื่อถือความชื่นชม และมีผลต่อความภักดี

ในตราสินค้า ซึ่งภาพลักษณ์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ

ได้ 

สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงตัวสินค้าและบริษัท ให้ทราบถึง

ความมีชื่อเสียงของสินค้า หรือบริษัท ที่สื่อสารต่อตลาดเป้าหมายเพื่อความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง 

รวมถึงคุณภาพของสินค้า ที่ผู ้บริโภคสามารถรู ้สึกได้ถึงความมีประสิทธิภาพและความสามารถของ

ผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง และท�าให้ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างคู่แข่ง และความสามารถด้านการออกแบบ

ท�าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�าตราสินค้าได้ง่ายขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะนั้น ได้มีงานวิจัยของ ชล

นที ราชรุจิทอง (2560) ที่ศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และดิเอ็มโพเรี่ยม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีอิทธิพลต่อ

ความภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และ ดิเอ็มโพเรี่ยม และ ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) ที่

ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความส�าคัญความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพ

สินค้า พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า และ ดิฐ

วัฒน์ ธิปัตดี (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าน�้าดื่มบรรจุขวดตราสิงห์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าน�้าดื่มบรรจุขวดตราสิงห์มีความสัมพันธ์กับความ

ภักดีในตราสินค้าน�้าดื่มบรรจุขวด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  ลักษณะประชากรณศาสตร์

  -เพศ

  -อายุ

  -การศึกษา

  -อาชีพ

  -เงินเดือน

  ภาพลักษณ์ตราสินค้า

  1.ด้านตราสินค้า

  2.ด้านคุณภาพของสินค้า

  3.ด้านการออกแบบ

  ส่วนประสมทางการตลาด 4p

  -ด้านผลิตภัณฑ์

  -ด้านราคา

  -ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

  -ด้านส่งเสริมการตลาด

    ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

    (ประเภทเครื่องเสียง)

    (R)
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วิธีดำาเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรื่องการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อ

ตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้ที่ซื้อและใช้งานล�าโพงอัจฉริยะด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จ�านวน 159 ชุด โดยค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่อยู่ที่ 0.859 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

ลักษณะของค�าถามปลายปิด เลือกตอบได้เพียงหนึ่งข้อ ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา

และรายได้

ส่วนที่ 2: ค�าถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องเสียงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด

ส่วนที่ 3: ค�าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าเครื่องเสียง ได้แก่ ด้านชื่อเสียงของตราสินค้า ด้าน

คุณภาพของสินค้า ด้านการออกแบบ

ส่วนที่ 4: ค�าถามเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าเครื่องเสียง ได้แก่ การเลือกตราสินค้า ความตั้งใจ

ซื้อซ�้าการความภูมิใจที่ใช้ตราสินค้า ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า

ส่วนที่ 5 ค�าถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์การ

ใช้งานล�าโพงอัจฉริยะ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่

ระดับคะแนน 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 4 = เห็นด้วย ระดับคะแนน 3 = เฉยๆ

ระดับคะแนน  2 = ไม่เห็นด้วย      ระดับคะแนน  1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยน�้าหนักค�าตอบ ได้แก่  

4.21 – 5.00 = มากที่สุด 3.41 – 4.20 = มาก 2.61 – 3.40 = ปานกลาง 1.81 – 2.60 = น้อย 

1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลทางสถิติ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ได้จาก ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการภักดีต่อตราสินค้า

สรุปผลการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยมีผลดังนี้ 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 90.5 อายุระหว่าง 18-29 ปี คิด

เป็นร้อยละ 51.38 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.7 อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อย

ละ 42.4 รายได้ส่วนบุคคล (บาทต่อเดือน) 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.6 ผู้บริโภคนิยมซื้อ

หรือชื่นชอบสินค้าประเภทเครื่องเสียงยี่ห้อ JBL คิดเป็นร้อยละ 35.4
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2.ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคล�าโพง

อัจฉริยะ 

ตารางที่ 1 ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า 

ปัจจัยที่มีความสำาคัญความภักดีต่อตราสินค้า S.D.
ระดับความ

สำาคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.2028 0.50876 มาก

ด้านราคา 4.0786 0.62525 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.0776 0.74270 มาก

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.8239 0.89207 มาก

รวม 4.0561 0.52675 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ

ความส�าคัญอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0561 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงล�าดับจากค่า

เฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความส�าคัญในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย

ระดับเท่ากับ 4.2028 ด้านราคาความส�าคัญในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยระดับเท่ากับ 4.0786 ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย มีความส�าคัญในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยระดับเท่ากับ 4.0776 ด้านส่งเสริมการตลาดความส�าคัญ

ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยระดับเท่ากับ 3.8239 ตามล�าดับ

ปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ เมื่อจ�าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล ตราสินค้าที่ชื่นชอบ พบว่า ระดับการศึกษา ส่งผลต่อความ

ภักดีในด้านความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า และด้านการแนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า รวมไปถึง รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ส่งผลต่อความภักดีในด้านการแนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่งผลต่อความภักดีในด้านการเลือกตราสินค้านี้เป็นอันดับแรก ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความภักดีในด้านความตั้งใจซื้อซ�้า ต่อมาพบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความภักดีในด้าน

ความภูมิใจที่ใช้ตราสินค้า ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการ

จ�าหน่าย ส่งผลต่อความภักดีในด้านความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า และพบว่า ปัจจัยด้านการผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งแสริมการตลาด ส่งผลต่อความภักดีในด้านการ

แนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ จ�าแนกตามส่วน

ประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์

ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการ

จำาหน่าย

ด้านการส่งเสริม

การตลาด

การเลือกตราสินค้านี้ 

เป็นอันดับแรก

5.350 6.210 2.650 2.010

sig 0.000* 0.000* 0.004* 0.027*

ความตั้งใจซื้อซ้�า 5.299 5.759 1.278 3.473

sig 0.000* 0.000* 0.243 0.000*
ความภูมิใจที่ใช้

ตราสินค้า

6.208 5.226 1.240 2.236

sig 0.000* 0.000* 0.266 0.013*
ความซื่อสัตย์ต่อ

ตราสินค้า

3.472 8.318 2.716 1.287

sig 0.001* 0.000* 0.003* 0.232
แนะน�าผู้อื่นมาซื้อ

ตราสินค้า

4.052 4.837 1.957 2.218

sig 0.000* 0.000* 0.037* 0.014*

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*

จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ เมื่อ

จ�าแนกตาม ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านตราสินค้า ด้านคุณภาพของสินค้า ด้านการออกแบบ 

พบว่า ปัจจัยด้านตราสินค้า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่งผลต่อความภักดี

ในด้านการเลือกตราสินค้านี้เป็นอันดับแรก ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านตราสินค้า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า 

และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่งผลต่อความภักดีในด้านความตั้งใจซื้อซ�้า ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ

ของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่งผลต่อความภักดีในด้านความภูมิใจที่ใช้ตราสินค้า ต่อมาพบว่า 

ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่งผลต่อความภักดีในด้านความซื่อสัตย์ต่อ

ตราสินค้า และพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่งผลต่อความภักดีในด้าน

การแนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีความส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคล�าโพงอัจฉริยะ จ�าแนกตามภาพ

ลักษณ์ตราสินค้า 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านตราสินค้า ด้านคุณภาพของ

สินค้า

ด้านการออกแบบ

การเลือกตราสินค้านี้เป็น

อันดับแรก

2.119 3.532 7.685

sig 0.037* 0.005* 0.000*

ความตั้งใจซื้อซ้�า 4.350 3.021 3.706

sig 0.000* 0.012* 0.000*
ความภูมิใจที่ใช้ตราสินค้า 0.936 5.852 3.184

sig 0.498 0.000* 0.000*
ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า 1.361 5.899 4.653

sig 0.218 0.000* 0.000*
แนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า 1.130 5.424 2.825

sig 0.346 0.000* 0.004*

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 

 

อภิปรายผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

90.5 อายุระหว่าง 18-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.3 8 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.7 

อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 42.4 รายได้ส่วนบุคคล (บาทต่อเดือน) 10,001 - 20,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 38.6 ผู้บริโภคนิยมซื้อหรือชื่นชอบสินค้าประเภทเครื่องเสียงยี่ห้อ JBL คิดเป็นร้อยละ 35.4

จากการศึกษาผลวิจัยครั้งนี้พบว่า ระดับการศึกษา ส่งผลต่อความภักดีในด้านความซื่อสัตย์ต่อ

ตราสินค้าและด้านการแนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า และรายได้ส่วนบุคคลส่งผลต่อความภักดีในด้านการ

แนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า รายได้และ

ระดับการศึกษา เป็นตัวแปรส�าคัญที่ก�าหนดเป้าหมายตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล ซึ่ง

จะท�าให้เห็นถึง รูปแบบการด�ารงชีวิต ค่านิยม ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนที่สอดคล้องกันสามารถแบ่งกลุ่มได้

ชัดเจน 

ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อ

ความภักดีในด้านการเลือกตราสินค้านี้เป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Antik (2011, P. 91) 

ได้ศึกษาเรื่องความภักดีของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการบริการภายในร้านเคนดั๊กกี้ฟรายด์ชิกเก้น เมือง

ยอร์กจาการ์ต้า ประเทศอินโดเนียเซีย พบว่า การผสมผสานด้านการตลาด ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ

ความภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยส�าคัญ
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 ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อ

ความภักดีในด้านความตั้งใจซื้อซ�้า ด้านความภูมิใจที่ใช้ตราสินค้า ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจ�าหน่าย ส่งผลต่อความภักดีในด้านความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า และ 

ในด้านการแนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของชลนที ราชรุจิทอง (2560) ด้านการส่ง

เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม และ ดิ เอ็มโพเรี่ยมผล พบ

ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัลชิดลม และ ดิ เอ็มโพเรี่ยมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านตราสินค้า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่ง

ผลต่อความภักดีในด้านการเลือกตราสินค้านี้เป็นอันดับแรก (ภาพลักษณ์) ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

เขมกร (2554, น. 111) ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสมุทรสาคร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

ของธนาคารออมสินกับความภักดีของลูกค้าต่อธนาคารโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 

ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านตราสินค้า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่ง

ผลต่อความภักดีในด้านความตั้งใจซื้อซ�้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่อฤกษ์ ละอองกุล (2559) พบว่า ผู้

บริโภคให้ความส�าคัญกับตราสินค้าที่มีชื่อเสียง ควบคู่กับความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ในด้านการออกแบบหู

ฟังที่สวยงามวัสดุที่ใช้ในการผลิตคุณภาพดีท�าให้ผู้บริโภคตตัดสินใจที่จะกลับมาซื้อซ�้าในอนาคต 

ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่งผลต่อความภักดีในด้าน

ความภูมิใจที่ใช้ตราสินค้า ต่อมาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ ส่งผลต่อ

ความภักดีในด้านความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า และพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า และปัจจัยด้านการ

ออกแบบ ส่งผลต่อความภักดีในด้านการแนะน�าผู้อื่นมาซื้อตราสินค้า
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อลูกค้าร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

มหาชัย มีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อศึกษาการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคร้านค้าในห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัล มหาชัย 2.)เพื่อศึกษาการรับรู้อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อผู้บริโภคร้านอาหารในห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย ผ่านส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค 4C’s 3.) แนวโน้มการเข้าใช้

บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ และ 4.) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยการศึกษาเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Data) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ในการ

วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Prod-

uct Moment Correlation Coefficient)

จากผลการวิจัยพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ส่วนบุคคล 10,001 – 30,000 บาท 2.ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารกับการรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.576 3.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูล

ร้านอาหารกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูล

ผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.073 4.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับร้าน

อาหารกับแนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.572
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Abstract

The study of the influence of social media results in a customer restaurant at the 

CentralPlaza Mahachai department store. The study aims firstly, to study the social media 

exposure of the customer restaurants at the CentralPlaza Mahachai department store. 

Secondly, to study the influence recognition of social media to the customer restaurants 

at the CentralPlaza Mahachai department store by using marketing mix on customer deci-

sion 4C’s and to study trend of using service restaurants at the CentralPlaza Mahachai 

department store after receiving information through social media. Finally, to study restau-

rants’ customer behaviors at the CentralPlaza Mahachai department store. This quantita-

tive study using the questionnaire as a tool to collect data from a sample group and the 

statistic which use to analysis are average, standard deviation and Pearson’s Product Mo-

ment Correlation Coefficient. 

The findings discover firstly, most are female between 26 - 30 years old, an educa-

tion level is bachelor degree and personal salary is 10,001 – 30,000 Bath. Secondly, Rela-

tionship between information exposure about restaurants at the CentralPlaza Mahachai 

department store after receiving information through social media has correlation coeffi-

cient as 0.576. Additionally, Relationship between information exposure restaurants and 

using service behavior at the CentralPlaza Mahachai department store have correlation 

coefficient as -0.073. Ultimately, Relationship between recognition about the restaurants 

and using service trend at the CentralPlaza Mahachai department store after obtaining in-

formation through social media have correlation coefficient as 0.572. 

Keyword: Information exposure, Recognition, Social Media, Department store
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บทนำา

ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตแทนการซื้อ

จากร้านของช�า โดยผลส�ารวจจากนิด้าโพลเผยการเข้าใช้บริการของผู้คนไว้ดังนี้ อันดับแรก ร้อยละ 52.04 

ใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัส อันดับที่สอง ร้อยละ 37.29 ใช้บริการห้างบิ๊กซี อันดับที่สาม ร้อยละ 11.67 

เซ็นทรัล อันดับที่สี่ ร้อยละ 5.88 ใช้บริการห้างแม็คโคร และร้อยละ 4.29 ใช้บริการห้างเดอะมอลล์ (NIDA 

Poll, 2560) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

เซ็นทรัลมหาชัยเป็นห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นทางผ่านเข้าสู่ภาค

ใต้ ซึ่งมีผู้สัญจรไปมาประมาณ 1.3 ล้านคนต่อปี โดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมหาชัยดึงเอกลักษณ์ของ

จังหวัดสมุทรสาครคือ อาหารทะเล เพื่อตอบสนองลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมา และลูกค้าที่ต้องการซื้ออาหาร

ทะเล (Brand Buffet, 2560) ผู้ใช้บริการ เซ็นทรัล มหาชัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เข้ามารับประทาน

อาหารในห้าง

สอดคล้องกับการใช้โซเชียลมีเดียของประชากรไทยนั้นมากขึ้น การใช้อินเตอร์เน็ตของประชากร

ไทยสูงถึง 51 ล้านคน มีการใช้โซเชียลมีเดียผ่านทางสมาร์ทโฟน 46 ล้านคน และใช้เวลาในการเข้า

อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 4.56 นาทีต่อหนึ่งวัน โดยล�าดับการใช้โซเชียลมีเดียของประชากรไทย อันดับ 1 คือ 

Facebook ส่วนเว็บไซต์อันดับ 1 ที่ประชากรไทยนิยมใช้คือ Google (Hootsuite and We are social, 

2018) นอกจากนี้การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาร้านอาหารนั้นเป็นที่นิยมมากที่สุด ประมาณร้อยละ 80 

เนื่องจากพฤติกรรมของประชากรไทยจะเน้นการให้ความส�าคัญกับอาหาร (Smart SME, 2016)

จากการใช้โซเชียลมีเดียของประชากรไทยเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ 

และการเข้าไปใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย จึงมีความจ�าเป็นต้อง

ศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อผู้บริโภคร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย เนื่องจากโซ

เชียลมีเดียเข้าถึงทุกธุรกิจและชีวิตประจ�าวันของประชากรไทย และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ของผู้บริโภคร้านค้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

มหาชัย

2. เพื่อศึกษาการรับรู้อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อผู้บริโภคร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล มหาชัย ผ่านส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค 4C’s

3. แนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อทราบถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ว่าส่งผลต่อลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัล มหาชัยอย่างไร

2. เพื่อทราบถึงทราบถึงแนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
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3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูล

การรับข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีของสื่อ และข้อมูลที่ก้าว

ไกลจากอดีต ดังนั้น ผู้รับสารจึงมีกระบวนการเลือกสาร โดยสาเหตุในการเลือกเปิดรับสารจะแตกต่างกัน

ออกไป เพราะผู้รับสารแต่ละคนจะมีความคิด ทัศนคติ ความเชื่อที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

จะแตกต่างกัน เกิดขึ้นจาก ประโยชน์ใช้สอย และจากสื่อที่กระตุ้นให้ผู้รับสารมีความต้องการที่จะเปิดรับ

ข้อมูล (พีระ จีรโสภณ, 2529)

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร โดยเชื่อมต่อผ่านทาง

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก น�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

และข้อความในเวลาเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ แก่ผู้บริโภค โดยสื่อออนไลน์ใน

ปัจจุบันที่มีความนิยมได้แก่ Google Facebook Instagram Youtube Line Twitter เป็นต้น (พรจิต 

สมบัติพาณิชย์, 2547 และBurnett&Marshall, 2003)

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้

การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้เลือกจัดประเภท และแปลความหมายของสิ่งเร้าจากสิ่ง

แวดล้อมที่กระตุ้นประสาทการรับสัมผัสและน�าไปสู่การกระท�าที่มีความหมาย ซึ่งพฤติกรรมจะตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าได้จะขึ้นอยู่กับกระบวนการรับรู้นี้(กรรณิการ์ สุวรรณโคตร, 2528) โดยกระบวนการรับรู้จะคาบ

เกี่ยวระหว่างความรู้สึก ความเข้าใจ การคิด การเรียนรู้ การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม (สุภัทรา เฮง

วาณิชย์, 2541)

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค 4C’s

ส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค หรือ 4C’s พัฒนาต่อเนื่องจากทฤษฎีส่วนประสม

ทางการตลาด 4P’s แต่เมื่อการใช้ทฤษฎี4P’s มากขึ้นจนผู้ผลิตหลายๆ แห่งมีการใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันมาก

ขึ้นจึงท�าให้เกิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค 4C’s ขึ้นมา (บุริม โอทกานนท์, 2555) 

โดยทฤษฎี 4C’s จะเน้นการศึกษาที่ตัวของผู้บริโภคว่ามีความต้องการอย่างไร ก่อนการบริโภคสินค้า 

ระหว่างการบริโภคสินค้า และหลังบริโภคสินค้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไร มีพฤติกรรมการใช้บริการ

บ่อยครั้งหรือไม่ แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าและบริการคืออะไร รวมไปถึงการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค

(Kotler, 1997) โดย Borden (1994) ได้แบ่งทฤษฎี 4C’s ดังนี้

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Customer Wants and Needs)2. ต้นทุนของผู้บริโภค  

(Consumer’s Cost  to Satisfy) 3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) 4. การสื่อสาร 

(Communication) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อุไรรัตน์ มากไมตรี (2558) อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษา

ธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเรื่องการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ

เบเกอรี่ โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ด้านความต้องการขอผู้บริโภค ด้านความรู้สึก

คุ้มค่าของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร โดยมีผลการศึกษาด้านการเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอรี่ระดับสูงปานกลาง การรับรู้เกี่ยวกับ

สินค้าเบเกอรี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าหลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ระดับต�่า และการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอร่ีหลังเปิดรับข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์มี

ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตสูงมาก

นราภรณ์ วิชิตรัตนะ (2559) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างเซ็นทรัล 

พระราม 2 มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าใช้บริการห้างเซ็นทรัล พระราม 2 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 

– 30 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และพบว่าความถี่ที่ผู้เข้าใช้บริการห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 คือ 2ครั้งต่อเดือน นิยมเข้าใช้บริการในวันเสาร์

กรอบแนวคิด

 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. อาชีพ

5. รายได้ส่วนบุคคล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูล

1. การเปิดรับข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

มหาชัยผ่านสื่อออนไลน์

2. การเข้าใช้บริการร้านอาหารร้านอาหารในห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัล มหาชัยผ่านสื่อออนไลน์

3. แนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล มหาชัยผ่านสื่อออนไลน์หลังเปิดรับข้อมูล

4. พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล มหาชัยผ่านสื่อออนไลน์หลังเปิดรับข้อมูล

 การรับรู้อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่ส่งผล   

 ต่อลูกค้าร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า 

 เซ็นทรัล มหาชัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1  ประชากร การศึกษาในครั้งนี้ใช้ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหาร

ในเซ็นทรัล มหาชัย ช่วงอายุ 18 – 40 ปี

1.2  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีขนาดประมาณ 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการค�านวณแบบไม่

ทราบจ�านวนประชากร ดังนี้

                                  n = 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบการส�ารวจ (Sur-

vey Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ดังนี้

ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคล โดย

เป็นค�าถามลักษณะให้เลือกตอบ

ส่วนที่ 2 คือ การเปิดรับข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ

ประเภทมาตราส่วนในการประเมินค่า (Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 

ระดับ

ส่วนที่ 3 คือ การรับรู้ข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านส่วนประสมทางการ

ตลาดมุมมองผู้บริโภค 4’Cs และใช้เครื่องมือประเภทมาตราส่วนในการประเมินค่า (Rating Scale) ของ ลิ

เคิร์ท (Likert) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

ส่วนที่ 4 คือ การเข้าใช้บริการร้านอาหารหลังจากเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ โดยเป็นค�าถาม

ลักษณะปลายเปิด และค�าถามลักษณะเลือกตอบ

ส่วนที่ 5 คือ แนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ในอนาคต 

โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตราส่วนในการประเมินค่า (Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ระดับ

การแปลผลข้อมูล 

ค�านวณจากสูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้นได้ดังนี้

อันตรภาคชั้น   =   =  (5 – 1)/5 =  0.80 

  ช่วงชั้นของค่าคะแนน    การแปลผล    

  1.00–1.80       ระดับน้อยที่สุด    

  1.81–2.61       ระดับน้อย    

  2.62–3.42       ระดับปานกลาง    
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  3.43–4.23       ระดับมาก    

  4.24–5.00       ระดับมากที่สุด 

 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยเพื่อค�านวณค่าสถิติ และทดสอบสมมติฐาน คือสถิติเชิงพรรณนา เพื่อ

อธิบายผลการเปิดรับ การรับรู้ และแนวโน้มการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ในอนาคต 

โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ51.5 ที่

มีอายุระหว่าง 26 – 32 ปี ร้อยละ 37.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 71 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

10,001 – 30,000 บาท

2. การเปิดรับข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

การเปิดรับข้อมูลโดยความถี่ในการเปิดรับข้อมูลจาก Facebook มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 มีเวลา

การใช้งาน 3 – 4 ชั่วโมงต่อวันมากที่สุด และช่วงเวลาการใช้งานตั้งแต่ 00.01น. – 04.00น. มากที่สุด โดย

เหตุผลส่วนใหญ่ในการใช้สื่อออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า คือ สื่อออนไลน์มี

การใช้งานง่ายและรวดเร็ว ลักษณะข้อมูลร้านอาหารที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับที่มากที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ

ราคาอาหาร เช่น ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพอาหาร และการใช้งานสื่อออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลร้านอาหาร

ในห้างสรรพสินค้าโดยการค้นหาข้อมูลร้านอาหารมากที่สุด

3. การรับรู้ข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์  

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู้ข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์

ส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค (4C’s) S.D. แปลผล

ด้านการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 3.7200 .31019 มาก

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 3.7717 .33137 มาก

ด้านความสะดวกในการซื้อ 3.7775 .36016 มาก

ด้านการสื่อสาร 3.9625 .27438 มาก

จากตารางดังกล่าวพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการตอบสนองต่อการรับรู้ด้านการส่ือสารมากเป็น

อันดับ 1 ด้านความสะดวกในการซื้อเป็นอันดับ 2 รองลงมาคือด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความ

จ�าเป็นและความต้องการของผู้บริโภคมีระดับการตอบสนองน้อยที่สุด

4. การเข้าใช้บริการร้านอาหารหลังจากเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
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ตารางที่ 2    แสดงความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านอาหารหลังจากเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
จ�านวนครั้ง/เดือน จ�านวน (คน) ร้อยละ

1-3

4-6

215

185

53.75

46.25

รวม 400 100.00

ค่าเฉลี่ย 3.58 หรือ 4 ครั้งต่อเดือน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.359 ครั้งต่อเดือน

 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล มหาชัย หลังเปิดรับข้อมูลอันดับที่ 1 คือ 1-3 ครั้งต่อเดือน โดยส่วนใหญ่จะเลือกเข้าใช้บริการร้าน

อาหารที่เข้าใช้เป็นประจ�า ประเภทของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้บริการมากที่สุด

คือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยมีเหตุผลหลักในการเข้าใช้บริการคือบริโภคอาหารมื้อหลัก และมีลักษณะการ 

เข้าใช้บริการมากที่สุด คือ ซื้อและรับประทานในร้านอาหาร

5.  แนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์

กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อันดับ 1 คือ ต้องการเปิดรับข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่อ

ไป มีค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือ ต้องการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าในห้างสรรพสินค้าหลัง

เปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.94 และอันดับสุดท้ายคือ ต้องการแนะน�าผู้อื่นให้เข้าใช้

บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.72 

การทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 1 การเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยผ่านสื่อ

ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับ

ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

 

ตารางที่ 3 แสดงสมมติฐานที่ 1 

ตัวแปร
การเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัล มหาชัยผ่านสื่อออนไลน์
การรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

R = 0.576

P-Value = 0.000**

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย หลังเปิดรับสื่อ

ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมหาชัยหลัง
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เปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 

ตารางที่ 4 แสดงสมมติฐานที่ 2

ตัวแปร

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัลมหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อ

ออนไลน์
การรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

R = -0.073

P-Value = 0.143**

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูล

ผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย

หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

 

ตารางที่ 5 แสดงสมมติฐานที่ 3

ตัวแปร
การรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

แนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อ

ออนไลน์

R = .572

P-Value = .000**

 

อภิปรายผล

1. การเปิดรับข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ จากผลการวิจัยพบว่า โดยส่วน

ใหญ่มีระยะการใช้งานสื่อออนไลน์ที่ 3 – 4 ชั่วโมงต่อวัน และสื่อออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับมาก

ที่สุดคือ Facebook ซึ่งสอดคล้องกับ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561) โดย Facebook 

เป็นโซเชียลมีเดียที่ติดสามอันดับสื่อออนไลน์มีผู้ใช้งานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96 

2. การรับรู้ข้อมูลร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ โดยการรับรู้ส่วนประสมทางการ

ตลาด 4C’s จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภครับรู้ด้านการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือด้านความสะดวกใน

การซื้อ อันดับต่อมาคือด้านต้นทุนผู้บริโภค และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความจ�าเป็นและความต้องการของผู้

บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี (2556) คือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีการบริการ

และพนักงานที่ดี และมีสถานที่ตั้งที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านต้นทุนของผู้บริโภคและการ

สื่อสารสอดคล้องกับแนวคิดของ Borden (1964) เนื่องจากผู้ผลิตต้องตั้งราคาโดยค�านึงถึงค่าใช้จ่ายที่

บริโภคต้องเสียไปก่อนบริโภคสินค้า และการสื่อสารจะเป็นสื่อที่กระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค

3. การเข้าใช้บริการร้านอาหารหลังจากเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า 1 – 3 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่จะเลือกรับ

ประทานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และจะนั่งทานที่ร้านมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วย เพราะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

จะมีราคาที่ต�่ากว่าร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านอาหารเกาหลี สามารถน�าไปรับประทานได้ง่ายเพียงใช้เวลาไม่

นาน และสามารถน�ากลับไปรับประทานที่บ้านได้สะดวกกว่าร้านอาหารประเภทอื่นๆ สอดคล้องกับงาน

วิจัยของนราภรณ์ วิชิตรัตนะ (2559) คือ ราคาค่าสินค้านั้นมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ

และปริมาณที่ได้รับ 

4. แนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยหลังเปิดรับข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์ จากผลการศึกษาพบว่าโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการเข้าใช้บริการร้านอาหารในระดับ

มาก โดยผู้วิจัยมีความเห็นด้วยเนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และทางร้านค้ามีกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ณักษ์ กุลิสร ภัทร

าพร จิตสร้างบุญ และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ (2560) คือ เมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการจับจ่ายใช้สอย

ในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น

บทสรุป

อิทธิพลของสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้เข้าใช้บริการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย 

เนื่องจากตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการในห้างสรรพสินค้า โดยมีการสื่อสารหรือการ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์มาก ผู้บริโภคจึงเปิดรับข้อมูลและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร ท�าให้เกิด

ความสนใจที่จะใช้บริการรวมถึงความสะดวกสบาย เพราะภายในห้างสรรพสินค้ามีร้านอาหารที่หลาก

หลายให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร ทั้งร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่เดิม ร้านอาหารที่มีการรีวิวจากสื่อออนไลน์ และ

ร้านอาหารเปิดใหม่ที่น่าสนใจ สถานที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัยยังตั้งอยู่ในตัวเมืองที่สามารถ

สัญจรไปมาได้สะดวก นอกจากนี้ ราคาอาหารในห้างสรรพสินค้ายังมีราคาที่คุ้มค่าทั้งด้านรสชาติอาหาร 

และการบริการ ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคต้องเสียไปก่อนเข้ามาใช้บริการ

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มในการเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

มหาชัยต่อไปหลังจากเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
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ส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
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บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน  #HOWTOPERFECT  บนทวิตเตอร์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ใช้ทวิตเตอร์จ�านวน 400 คนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท 2.ปัจจัยส่วนผสม

ทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคของผู้ใช้ทวิตเตอร์ ในด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3.ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้ทวิตเตอร์ ในด้านความสะดวกในการซื้อ ความต้องการของผู้บริโภค 

ต้นทุนของผู้บริโภค และการสื่อสาร ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้ Twitter 

ผ่าน  #HowtoPerfect  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรชนิดอื่นเพิ่มเติม เช่น การศึกษาความพึง

พอใจในการซื้อสินค้าผ่านแฮชแท็คในโซเชียลมีเดียอื่น และควรศึกษากลุ่มเป้าหมายเพศชายเพิ่มเติม
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Abstract

This study aims to study the Marketing Mix 4C’s to purchase decision of beauty 

product through #HOWTOPERFECT on Twitter by using the questionnaire to collect data. 

A sample group were people who use Twitter about 400 people. Statistic to analysis is 

descriptive statistics that are composed of frequency, percentage and standard deviation 

and Multiple Linear Regression significant level as 0.05. 

The findings discover firstly, most of the respondents are female between 20 – 30 

years old as for an education level were bachelor degree. Next, their career is a student 

and average income per month is lower 10,000 Bath. The factors of the Marketing Mix 4C’s 

of people using Social Media like Twitter found. Firstly, in term of the level of opinion 

about a customer cost is at the highest level. Secondly, the level of opinion in term of the 

need of a customer, convenience purchase and communication are all also at a high 

level. In conclusion, all the factors of the Marketing Mix 4C’s to a purchase decision beau-

ty merchandise have an influence to make a decision to buy the beauty goods of twitter 

users by #HOWTOPERFECT.

Keywords : Marketing Mix 4C’s, Purchase decision, Beauty product, Twitter

บทนำา

ข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยตลอดปี 2017 ที่ผ่านมาสรุปว่า Twitter เป็นโซเชียลมี

เดียที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดของประเทศไทย ผู้ใช้งานมากถึง 12 ล้านราย โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่

เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัย 16-24 ปี เนื่องจากโซเชียลมีเดียอื่นเริ่มเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง พ่อแม่  และ

ผู้ใหญ่  วัยรุ่นที่ต้องการความเป็นส่วนตัวจึงต้องการใช้งานโซเชียลมีเดียอื่นทดแทน ท�าให้สัดส่วนการใช้งาน 

Twitter ของวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก ช่วงเวลาที่คนไทยนิยมใช้งาน Twitter มากที่สุด คือ 

สองทุ่มถึงเที่ยงคืน และภายในปีนี้ระยะเวลาการใช้งานอาจนานไปถึงช่วงเวลาตีหนึ่งของวัน การใช้งาน 

Twitter ของวัยรุ่นในช่วงเวลาดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการนอนดึกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นธุรกิจที่มีการขายสินค้าและบริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้ช่องทางนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ

ธุรกิจได้ (ปณชัย  อารีเพิ่มพร, 2561)

การค้นหาข้อมูลที่สนใจผ่านแฮชแท็กไม่ใช่แค่เฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น หรือพูดคุย ค้นหาแลก

เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อละครเพียงเท่านั้น แต่ส�าหรับร้านค้าขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามทวิต

เตอร์ยังมีการคิดค้นค�าหรือหัวข้อเฉพาะส�าหรับไว้แนะน�า รีวิวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหรือเครื่องส�าอาง รวม

ถึงบอกสถานที่หรือช่องทางที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย โดยมีแฮชแท็ก #HowtoPerfect ที่มี

การแชร์ข้อมูลในรูปแบบตัวอักษรพร้อมแนบรูปภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหรือเคร่ืองส�าอาง 

พร้อมกับบอกข้อมูลและสรรพคุณของสินค้าดังกล่าวที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ซ่ึงเป็นเจ้าของโพสต์ได้ลองใช้แล้วรู้สึก

ประทับใจ  เพื่อเป็นการบอกต่อให้กับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้า หรือผู้ที่สนใจอยากลองใช้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในข้อความผู้โพสต์จะระบุราคาของสินค้าและร้านค้าท่ีจ�าหน่ายเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง 
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(วงใน,2558)  สถิติการผู้เข้าใช้แฮชแท็ก #HowtoPerfect ในทวิตเตอร์ปัจจุบันเท่ากับ 17,952 บัญชี โดย

ในทุกๆ 7 นาที จะมีการทวีตถึงแฮชแท็กนี้ประมาณ 100 ข้อความ และช่วงเวลาที่ผู้คนเข้าใช้มากที่สุดใน

ช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2562 คือ ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00น. – 15.00น. โดยในแฮชแท็กจะมีการแบ่งปัน

รูปภาพและข้อมูลของผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าหรือเครื่องส�าอาง แบ่งปันช่องทางในการซื้อ ซึ่งท�าให้เกิด

ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าใช้แฮชแท็กในการค้นหาผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าและเครื่องส�าอางที่เหมาะกับ

ตนเอง (TweetReach, 2562)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาอิทธิพลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน #How-

toPerfect ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ อันปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  เนื่องจาก

แฮชแท็คมีส่วนส�าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าและมีบทบาทต่อการใช้ทวิตเตอร์ อีกท้ังยังเป็น

แนวทางให้กับแต่ละแบรนด์ได้ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มเติมและน�าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดี

ขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับ

ความสวยงามผ่านฮาวทูเพอร์เฟ็ค (#HowtoPerfect) ของผู้ใช้ Twitter

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมความงามของผู้บริโภคในทวิตเตอร์

2. สามารถน�างานวิจัยไปปรับปรุงรูปแบบการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพื่อให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภค

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  4C

Robert F. Lauterborn  (1990) ได้เสนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่

เปลี่ยนจากมุมมองของผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เป็นมุมมองของผู้บริโภคที่มีการ

มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นหลัก  โดยแนวคิดรูปแบบส่วนประสมทางการตลาด 4C ประกอบด้วย

ความต้องการของผู้บริโภค (Customer Wants and Needs) ในการผลิตสินค้า ออกจ�าหน่ายไม่

ควรคิดเพียงแค่ว่าจะผลิตสินค้าใดก็ได้ แต่ควรค�านึงด้วยว่าสินค้าเหล่านั้นต้องสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ อีกทั้งควรเป็นสินค้าที่สามารถแก้ไขปัญหาในการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคได้  

ต้นทุนของผู้บริโภค (Customer’s Cost to Satisfy) ในการตั้งราคาส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้า 

ควรพิจารณาเรื่องต้นทุนของผู้บริโภคหรือราคาที่ผู้บริโภคจะมีก�าลังในการจับจ่ายซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะคิด

เสมอว่าเงินที่จ่ายไปส�าหรับซื้อสินค้าหรือบริการนั้นมีความคุ้มค่ากับสินค้าหรือบริการหรือไม่ ดังนั้นควร

มองกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นส�าคัญ เช่น ถ้าหากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง ก็สามารถตั้งราคา

ขายสินค้าได้ในราคาสูง

ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) ในปัจจุบันช่องทางส�าหรับการจัดจ�าหน่ายสินค้า
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ควรมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากในขณะที่

ผู้บริโภคก�าลังตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะค�านึงถึงช่องทางที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวกสบาย  

เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้าหรือบริการ

การสื่อสาร (Communication) ผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายควรให้ความส�าคัญในเรื่องของการสื่อสาร

โดยการสร้างเรื่องราวให้ผู ้บริโภครู ้สึกประทับใจ ท�าให้ผู ้บริโภครู ้สึกว่าสินค้านั้นเหมาะสมกับตนเอง  

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับสินค้า และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจผ่าน

ทางสื่อให้กับผู้บริโภค แม้ว่าผู้บริโภคจะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าทันที แต่ในภายหลังเมื่อผู้บริโภคต้องการ

ซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะนึกถึงแบรนด์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคเป็นตัวเลือกอันดับแรก 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้เสนอแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วย  5 

ขั้นตอน ดังนี้

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) ผู้บริโภคจะเริ่มมีกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อเมื่อมีความรู้สึกต้องการ อาจเป็นความต้องการจากภายในร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย หรือ

เมื่อมีสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น การพบเห็นโฆษณาสินค้าหรือบริการแล้วเกิดความต้องการสินค้าหรือ

บริการนั้นๆ   

2. การค้นหาข้อมูล (Search) หลังจากที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจนถึงจุดหนึ่ง ผู้บริโภคจะค้นหา

วิธีการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทันที บางครั้งอาจไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการได้ทันที แต่ความต้องการเหล่านั้นจะถูกจดจ�าไว้ เพื่อค้นหาวิธีการตอบสนองความต้องการใน

ภายหลัง และเมื่อความต้องการถูกสะสมไว้ในปริมาณมากจะก่อให้เกิดความตั้งใจสนองความต้องการ โดย

การพยายามสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น

3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะประเมินทางเลือก

ที่เป็นไปได้ก่อนตัดสินใจ โดยการก�าหนดกฎเกณฑ์ส�าหรับพิจารณา อาจพิจารณาเหตุผล เช่น ราคาของ

สินค้า  ความเหมาะสม ความคงทนของสินค้า ความเหมาะสม เป็นต้น หรือความพึงพอใจส่วนบุคคล  เช่น  

ชื่อเสียงตราสินค้า เกณฑ์ที่ผู้บริโภคก�าหนดจะท�าให้ผู้บริโภคทราบแนวทางเลือก  และเลือกทางเลือกที่ดี

ที่สุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

4. การซื้อ (Purchase) หลังจากประเมินทางเลือกและพิจารณาทุกอย่างแล้ว  หากผู้บริโภคมีผล

การประเมินทางเลือกที่เป็นน่าพึงพอใจ กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นทันที โดยในขั้นการตัดสินใจซื้อที่ผู้

บริโภคจะพิจารณาเป็นล�าดับต่อไป คือ สถานที่ซื้อ สีสัน ราคา เป็นต้น

5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation) หลังจากผู้บริโภคซื้อสินค้าและใช้

สินค้าไปแล้ว จะมีการประเมินสินค้าเกิดขึ้น ความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสินค้าเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะจะส่งผล

ต่อการซื้อสินค้าซำ้ารวมถึงการแนะนำาบุคคลใกล้ชิด 

ข้อมูลเกี่ยวกับ  #HowtoPerfect

#HowtoPerfect  เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์เสริมความ

งาม  ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกาย และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ�ารุงร่างกาย ผ่านการใช้หัวข้อดังกล่าวทางทวิต
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เตอร์ โดยในแฮชแท็คดังกล่าวจะมีการแนะน�าผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิว  

หรือผู้ที่ก�าลังค้นหาผลิตภัณฑ์เสริมความงามใหม่ๆ รวมถึงเคล็ดลับการบ�ารุงผิว โดยสินค้าที่ถูกกล่าวถึงจะมี

ตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพง โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นสินค้าที่มีราคาถูกและคุณภาพดี เพื่อให้ผู้ใช้ทวิต

เตอร์ทุกคนสามารถเลือกซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีการบอกสถานที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ส�าหรับผู้ใช้ทวิต

เตอร์ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามให้ทราบ และในบางข้อความที่มีการแนะน�าหรือกล่าวถึง

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจะมีร้านค้าท่ีมีสินค้าดังกล่าวจ�าหน่ายมาตอบข้อความโดยระบุว่าร้านค้าของตนมี

ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆจ�าหน่ายอยู่ พร้อมกับระบุราคาของสินค้า และระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าหรือพรีออ

เดอร์ หากเป็นสินค้าที่ทางร้านไม่ได้มีการเก็บไว้ในคลังสินค้า (มาเก็ตติ้งอุ๊บส์,2558)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s 

และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้

หญิงวัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s ที่

มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท�างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s ต่อแนวโน้มพฤติกรรม

การซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ระดับปาน

กลาง ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ0.01

กฤตินา จันทร์หวร  (2559) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟ

ช็อปผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ปัจจัยความไว้วางใจ และ

ปัจจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทางแอปพลิ

เคชันอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความสะดวกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทางแอป

พลิเคชันอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05  และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความต้องการของผู้บริโภค 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านการสื่อสารไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิ

เคชันอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน #HowtoPerfect บนทวิตเตอร์ โดยผู้วิจัยมีวิธีการดำาเนินงานวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ 

กลุ่มตัวงานที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive  Sampling) โดยเลือกถามเฉพาะผู้เล่น Twitter เท่านั้น เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่
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แน่นอนที่ศึกษาจึงค�านวณโดยใช้วิธีค�านวณขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ�านวนประชากร มีสูตรการค�านวณ

ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557)  

    n  =    

 

  โดยที่  n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

   Z คือ ต่ามาตรฐานท่ีได้จากการแจกแจงปกติท่ีระดับนัย

สำาคัญ  0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96

   E คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง 

ทางสถิติที่ยอมรับได้ 5% = 0.05

 ดังนั้น  n  =    = 384.16 ≈ 385

 

 การเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 385 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในแบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะเป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ลักษณะเป็นค�าถามปลาย

ปิด ค�าตอบย่อยแบ่งเป็น 5 ระดับ

ส่วนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด ค�า

ตอบย่อยแบ่งเป็น 5 ระดับ

การรวบรวมข้อมูล  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

400  ชุด  ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเก็บแบบสอบถาม คือ เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยส่งแบบสอบถาม

ให้กับผู้ใช้งานผ่าน Twitter เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยมีผู้ด�าเนินงานวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความ ทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เดี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้กำาหนดค่าสถิติสำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ส�าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องดังนี้ ตัวแปรด้านลักษณะของ

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นข้อมูลมาตรวัดนามบัญญัติ  

เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดค่าได้ สถิติที่เหมาะสมคือ ความถี่(จ�านวน) และค่าร้อยละ (กัลยา วานิชย์
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บัญชา, 2557)  ตัวแปรความคิดเห็น ได้แก่ ข้อมูลส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน #HowtoPerfect บนทวิตเตอร์ เป็นข้อมูลมาตรวัดอันตรภาคชั้น 

สถิติที่เหมาะสมคือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557)

2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ส�าหรับวิเคราะห์สมติฐาน ดังนี้ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบการส่งผลต่อกัน

ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ ส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค

ชั้นกับตัวแปรตามหนึ่งตัว คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน #HowtoPerfect บนทวิต

เตอร์ และทดสอบความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระแต่ละตัวดังกล่าวมีผลต่อตัวแปรตาม ดังนั้น สถิติที่ใช้ คือ 

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบถามทั้งหมดจ�านวน 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 373 คน คิดเป็นร้อยละ  0.93 

มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ�านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ�านวน 203 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 เป็นนักเรียนและนักศึกษา 342 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ  0.72

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคของผู้ใช้ Twitter ผ่าน #HowtoPer-

fect

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคของผู้ใช้ 

Twitter ผ่าน  #HowtoPerfect  

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดใน

มุมมองของผู้บริโภค
S.D. แปลผล

ความต้องการของผู้บริโภค  3.99 0.569 มาก

ต้นทุนของผู้บริโภค  4.18 0.607 มากที่สุด

ความสะดวกในการซื้อ  3.68 0.540 มาก

การสื่อสาร  3.92 0.543 มาก

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในเรื่องต้นทุนของผู้บริโภคมากเป็นอันดับ 1  

รองลงมา คือ ความต้องการของผู้บริโภค การสื่อสาร ตามล�าดับ และความสะดวกในการซื้อ เป็นสิ่งที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญน้อยที่สุด

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้ Twitter ผ่าน #HowtoPerfect
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้  

Twitter ผ่าน #HowtoPerfect   

การตัดสินใจซื้อ S.D. แปลผล

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 3.95 0.346 มาก

ด้านการค้นหาข้อมูล 3.65 0.687 มาก

ด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ 3.92 0.524 มาก

ด้านการซื้อ 3.94 0.725 มาก

ด้านการประเมินผลหลังการซื้อ 3.78 0.508 มาก

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อให้การตัดสินใจซื้อใน

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นด้านการซื้อ ด้านการประเมินผลทาง

เลือกต่างๆ ด้านการประเมินผลหลังการซื้อ และด้านการค้นหาข้อมูล ตามล�าดับ

4. การทดสอบสมติฐานในเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้ Twitter ผ่าน #HowtoPerfect  

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้ Twitter ผ่าน #HowtoPerfect   

ตัวแปรอิสระ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

B S.E. Beta T Sig

ความต้องการของผู้บริโภค  0.509 0.043 0.867 11.768 0.000*

ต้นทุนของผู้บริโภค  0.180 0.026 0.293 6.843 0.000*

ความสะดวกในการซื้อ  -0.211 0.029 -0.034 -7.270 0.000*

การสื่อสาร  -1.24 0.035 -0.225 -3.515 0.000*

 

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบหรือค่าจริง

Y = 2.403 + 0.509*C1 - 0.124*C2 - 0.211*C3 + 0.180*C4

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย

พบว่า ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อและการสื่อสาร  น้อยกว่า

ระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้ 

Twitter ผ่าน #HowtoPerfect  
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อภิปรายผล

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมความ

งามของผู้ใช้  Twitter ผ่าน #HowtoPerfect  

ด้านความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้  Twit-

ter ผ่าน #HowtoPerfect จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน  #How-

toPerfect เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท รวมถึงมีรูปแบบของสินค้าที่ตรงตามความ

ต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งมีรายละเอียดของสินค้าและข้อแนะน�าในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี (2557) ที่ว่าผู้ใช้บริการสนามหญ้าเทียมในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้

ใช้บริการได้ เนื่องจากมีบรรยากาศและบริการที่ดี รวมถึงรูปแบบและที่ตั้งของสถานที่ตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ(2554) ที่ว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์

จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เอส.บี.ดีไซน์สแควร์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแบบ มีคุณภาพ และมีสามารถดึงดูด

ความสนใจให้กับผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าได้

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้  Twitter  ผ่าน 

#HowtoPerfect ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้ Twitter ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงให้

ความส�าคัญในเรื่องของราคาที่ต้องมีความเหมาะสมกับรูปแบบของสินค้าและคุณภาพของสินค้า และผู้

บริโภคยังมีการเปรียบเทียบราคาของสินค้าชนิดเดียวกันจากร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าผ่าน #HowtoPer-

fect สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวิธ เสนาวัตร (2555) รูปแบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของสนาม

ฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในเรื่องของราคาส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มเขตกรุงเทพมหานคร

ด้านความสะดวกในการซื้อ ส ่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู ้ใช ้ 

Twitterผ่าน #HowtoPerfect จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าผ่านทางทวิตเตอร์เพราะสา

มารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีความสะดวกสบาย และร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าผ่าน  

#HowtoPerfect มีช่องทางในการช�าระเงินหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤตินา จัน

ทร์หวร (2559) ที่ว่าการซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทางแอพลิเคชั่นอินสตาแกรมช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้

บริโภค 

ด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้ใช้ Twitter ผ่าน  #How-

toPerfect จากการศึกษาพบว่าร้านค้าบนทวิตเตอร์ที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจจะช่วยกระตุ้

นให้เกิดการใช้บริการ เช่น การจัดกิจกรรมซื้อผลิตภัณฑ์สองชิ้นถูกกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียว  หรือ

การซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ภายในร้านแล้วมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลจากทางร้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของอ

นุสรา มู่ฮัมหมัด (2557) ที่ว่าผลิตภัณฑ์ตราเลอแปงมีการสื่อสารการตลาดที่โดดเด่นอย่างการการจัด

กิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้โดยตรง และยังถือเป็นวิธีการในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและ

รวดเร็ว และสอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ (2554) ที่ว่าศูนย์จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เอส.

บี.ดีไซน์สแควร์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างการลดราคาสินค้า การผ่อนช�าระค่าสินค้า หรือการ 
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ช�าระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต เป็นจุดที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ เพราะเป็นการอ�านวยความสะดวก

และสร้างความสบายใจให้กับลูกค้า

ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจมีผลกับตัวแปรที่ศึกษาอยู่ เช่น การศึกษาความพึงพอใจในการซื้อ

สินค้าผ่านแฮชแท็คทางทวิตเตอร์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น Facebook หรือ Instagram

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท�าให้ทราบข้อมูลความต้องการและความคิดเห็น

ของเพศหญิงเป็นหลัก การวิจัยในครั้งต่อไปอาจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเฉพาะเพศชาย เพื่อให้ได้ข้อมูล

ความต้องการและความคิดเห็นของเพศชาย เพื่อขยายตลาดเป้าหมาย 

บทสรุป 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

ความงามของผู้ใช้ Twitter ผ่าน #HowtoPerfect พบว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์ให้ความส�าคัญด้านความต้องการ

ของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อและด้านการสื่อสาร กล่าวคือ #Howto-

Perfect มีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท มีรูปแบบของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ มีรายละเอียดของ

สินค้าและข้อแนะน�าในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ราคาของ

สินค้ามีความเหมาะสมกับรูปแบบของสินค้าและคุณภาพของสินค้า อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเปรียบเทียบ

ราคาของสินค้าชนิดเดียวกันได้ภายใน #HowtoPerfect การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านแฮชแท็คดัง

กล่าวยังช่วยอ�านวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อ

สินค้าด้วยตนเอง นอกจากนี้ร้านค้าบนทวิตเตอร์ที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่าน#HowtoPerfect 

ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้บริการแก่ผู้ใช้ทวิตเตอร์
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	โกลัญญา ทองมี ชุติกาญจน์ จินดามณีพล1  ปวิชญา พวงสอน1 พัชราภรณ์ กาญจนสมบูรณ์1              อารียา คงกิ่ง1  ศศิวิภา พรหมสุวรรณุ์1 อภิญญา คงสังข์1  ธีรศักดิ์  จินดาบถ
	 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดสดบน    เฟซบุ๊ก (Facebook Live) ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
	กุลภัสสร์ เส็มหมัด รุสนัน ตามาโระ1 ฐิติรัตน์ ประสมพงค์1 ฮานันท์  เจะยอ1 
 นริศรา หมะจิ1 พิชญา จันทรัตน์1  ไฮฟะ สแตปูเตะ1 ธีรศักดิ์ จินดาบถ
	 นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านขนมบ้านโกไข่ของ  ผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
	จุฬาศิณี ขาวเขียว เจนจิรา ชูบัวทอง1 พนิตสุภา รัตนวิบูลย์1 
ภูริศรา สุวรรณ1 สุชัญญา มุสิกภาชน์1 ณัฐฐา โชติสังข์1
ธนวรรณ ไกรนุกูล1 นนทวัฒน์ คีรี1 ธีรศักดิ์ จินดาบถ

	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
	ขวัญฤดี ศรีสงสาร เฉลียววรรณ ช่วยคง1 รัยฮาน อิสลามวัฒนา1 
ติชิลา เอี้ยวสกุล1 นทสรวง ชังเจริญสุข1
นูเราะห์ หะยีสะอ1 พิมพิศา ชาญชัยชูจิต1 อุษณีย์ แดงประดับ1 ธีรศักดิ์ จินดาบถ2 
	นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการร้านชาบูในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
	ภูมิ พันธ์เลิศธรรม วุฒิชัย ช่วยแท่น¹ ศุภชัย เชาวน์วุฒิกุล¹ ธนธรณ์ สวัสดิ์ทวี¹ พงศกร แซ่หลี¹
 วงศธร  ว่องกิตติสิน¹ ธีรศักดิ์ จินดาบถ2
	นักศึกษาปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Bachelor Student, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai Campus

	แนวทางการสร้างการตระหนักรู้ตราสินค้า ธุรกิจไอศกรีมนมแพะ บายใจ
	ธัญวรัตม์ โกมินทร์ ปิยะพร แซ่ตั้ง1 รัตนภรณ์ สุทธปัญญา1 ศุภนิจ สิทธิการ1 
นัชา จิตรแก้ว1 ปฏิพล หมัดยะมา1 ภัทรพล ซ้ายหนู1 ภาณุวิชญ์ สุพงษ์1  ธีรศักดิ์ จินดาบถ2 
	นักศึกษาปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 Bachelor Student, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University

	อิทธิพลของความใส่ใจสุขภาพต่อการรับรู้คุณค่าอาหารขยะ (Junk food) ของผู้บริโภค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
	ชัชวาล โพธิยก นัทธกฤต ชูไกรไทย1 ปรัชญาภรณ์ ดาวมณี1 พลพล ศรีเนตร1 วรินทร กองผกา1 
 ยศกฤต บริบูรณ์1 ธีรศักดิ์ จินดาบถ
	นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

	ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการขับเคลื่อนแบรนด์สัมพันธ์กับการวัดมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด
	ณัฐริกา อนันต์จรรยา  ธิดาทิพย์ ปานโรจน์
	นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าตาลโตนด 
	รณฤทธิ์ ละริน ธิดาทิพย์ ปานโรชน์
	นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

	ความสัมพันธ์ของรูปแบบสื่อสารตลาดกับการรับรู้ตราสินค้า BNK48 ของแฟนคลับในประเทศไทย  
	ณัฐวัฒน์ วิเชียรบุตร วรวัตร ศรีชาติ1 เสริมศักดิ์ ขุนพล
	นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
Bachelor Student, Communication Arts  Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University.

	ทัศนคติต่ออาหารไทยสำเร็จรูปและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออาหารไทยสำเร็จรูปของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	กิตติกาญจน์ ว่องธนสาร กุลธิดา สลับลึก1 ธนัญญา กาญจนกุล1 เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์
	นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

	กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึกกรณีศึกษา : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	กฤศนรัตน์ สุคันธวิภัติ ศุภณัฐ ยิ่งนคร1 รุ่งนภา ชีวรัศมี2
	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,

	ปัจจัยการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกใหม่
	ณัฐวัตร  เจริญญาณพันธ์ โกมลมณี  เกตตะพันธ์
	นักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Bachelor Student, Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla Campus

	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าพรีออเดอร์ผ่านทางออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
	ชฎาธาร วงษ์สวัสดิ์ กรีซติน่า ดอห์ล1 ชินวัฒน์ นิลโมจน์
	นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

	ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
	อัสมาวาตี ฮาแว หรรษมน เพ็งหมาน
	นักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

	ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน              แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของสตรีวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
	อรทัย ทิพย์กล่อม หรรษมน เพ็งหมาน
	นักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

	ผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
	กชพร วงษ์ปัญญา เจนจิรา เย็นเศรณี1 ชนัญชิดา พรหมดนตรี1 สุคนธา สมใจ
	  นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี 
   ฺBachelor Student, School of Business Management and English Major, Faculty of Management Science, Silpakorn University

	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิค
ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
	อรวรรณ พลฤทธิ์  ณัฐกิตติ์  อานันท์สันติ1  ณัฐวัตร เหล่าตระกูลงาม1  ชาคริต โคจรนา1
ธนกฤต รัตนสิมานนท์1  นวลรัตน์ วัฒนา
	นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
Bachelor Student, Faculty of Management Science, Suandusit University, Trang Center

	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ ของผู้ประกอบการและพนักงานในตลาดนัดจตุจักร
	โกสินทร์ แก่นบุตร นพดล โตวิชัยกุล
	 สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

	องค์ประกอบการบริการร้านอาหารสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
	ธรรมาภรณ์  ยวนใจ  กมลกานต์  ลิลาพันธิสิทธิ์1 ศุภกฤต  ทับเที่ยง1  วีรวิช  โปซิว1 เจนจิรา  เที่ยงธรรม1 กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
	 นักศึกษาปริญญาตรี คณะคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

	การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 
	ศศิพร ต่ายคำ ศุภพล กิจศรีนภดล สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
Sasiporn Taikham1 Suppapon Kitsrinoppadol2 Suwanna Pichaivongyongdee3

	  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   Lecturer, Communication Arts Program, Faculty of Management Science, Suan Dusit University
	   Lecturer, School of Culinary Arts, Suan Dusit University 

	แนวทางการดำเนินธุรกิจร้านอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	พรชุลีย์ พัฒอำพันธ์1 พรชนก แก้วสมหนู1 รสสุคนธ์ ฤทธิ์เนียม1 
อัจฉรา ศิริยุทธแสนยากร1 ปวิธ ตันสกุล อรอนงค์ เฉียบแหลม2
	  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

	ความสำคัญของความเชื่อมั่นต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนวัตกรรมการบริการและความตั้งใจใช้บริการขนส่งครบวงจรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย
	กรรณิการ์  คุ้มสุข อนัญพร  ชัยรัฐ1 อรปรียา  สุขอนันต์1 และพงศกร  พิชยดนย์
Kannika Kumsuk1 Ananporn  Chairat1 Ornpreeya Suk-Anan1 and Pongsakorn Pitchayadol2
	   นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	

	ความพึงพอใจในการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ NETFLIX  ที่มีผลต่อการสื่อสาร          แบบบอกต่อของกลุ่ม NETFLIX THAI CLUB  
	กมลรัตน์ ศรีสุข ปวัณรัตน์ พัชณี1 เสริมศักดิ์ ขุนพล
	 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Bachelor Student, Communication Arts  Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University.
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
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