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ค�ำน�ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 

ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 ตามแนวคิดหลักที่ว่า “มุ ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม Moving  

forward for Research and Innovation Development” ด้วยตระหนักและเห็นความส�าคัญของการ 

วิจัยที่เป็นภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสนับสนุนให้มีเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยบทความ

วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ของกลุ่มนัก

วิชาการนักวิจัย นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การต่อยอดองค์ความรู้ 

สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมน�าพาสู่สาธารณะ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ

เอกสารการจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิชาการท้ังสิ้น 

จ�านวน 136 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 123 เรื่อง บทความวิชาการจ�านวน 7 เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์

จ�านวน 6 เรื่อง ผลงานวิชาการแยกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 9 เรื่อง สาขาการตลาด 48 เรื่อง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 19 เรื่อง สาขาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน 23 เรื่อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 

15 เรื่อง และสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรรมการด�าเนินการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้า

ร่วมการประชุม และขอขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมนี้ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 
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สำรจำกอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจข้อที่หนึ่ง ที่จะสร้างความเป็นผู ้น�าทางวิชาการและ

นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์

ความรู้เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคใต้อันเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งห้าวิทยาเขต และประเทศไทย

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม .อ .ตรั ง  วิ จั ย  ค ร้ั งที่   9  ประจ� าป ี  2563 โดย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยทั่ว

ประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนั้น สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

อน่ึงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่าง 

ประเทศในวงกว้าง คณะผู้จัดการประชุมวิชาการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม 

ทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบการน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักวิจัยยังคงสามารถน�าเสนอผลงาน  

พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการค�านึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อสังคมในขณะเดียวกันยังท�าให้การประชุมวิชาการสามารถด�าเนินการต่อไปได้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับ

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในอนาคตและขออ�านวยพรให้ทุก

ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

20 มีนาคม 2563
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สำรจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขตตรัง  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2563 “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม  Moving  Forward  for  Research  and  Innovation  Development”  ในวันที่  20 

มีนาคม 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้

มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดง

ให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่องของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความ

ก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาค 

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค  Co-Vid  2019  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอชื่นชมคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ตระหนักถึงความส�าคัญต่อ

การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และด�าเนินการสอดคล้องตามประกาศของกระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโดยจัดรูปแบบ

การประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง  วิจัย  ครั้งที่  9  ประจ�าปี  2563  สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้

สนใจที่เข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตตรัง  ขอขอบคณุคณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ  คณะ

กรรมการผูจั้ดโครงการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือนการสร้างผล

งานวจัิย งานสร้างสรรค์ให้มคีวามก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชมุวชิาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วจัิย 

ครัง้ที ่9 ประจ�าปี 2563 “มุง่หน้าก้าวไกล พฒันาวจัิยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and In-

novation Development” ประสบความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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สำรจำกคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญต่อ

การ  การจัดพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้อันเกิดจาก  ผลงานวิจัยของนักวิจัยมาโดยตลอด  ดังนั้นจึงได้จัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรังวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้นับเป็นการจัดโครงการ

ครั้งที่ 9  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านเนื้อหา  กระบวนการวิจัย  อันจะน�าไปสู่การต่อยอด

และปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 : มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and Innovation Development นี้ จัดขึ้นในวันที่ 

20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และท่ามกลางสถานการณ์อันไม่ปกติของ

การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการตระหนักถึงความส�าคัญความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบ

การน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งนักวิจัยทุกท่านยังสามารถน�าเสนอผลงาน  พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรง

คุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการกระจายของโรคตามประกาศของกระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  

ครั้งที่ 9 นี้ มีจ�านวนผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมน�าเสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการ

ตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไป

สู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน  ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และขอ

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์  บุคลากรทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้  รวมทั้งขอ

อ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป 

(ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 

20 มีนาคม 2563
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563

The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020 

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”

“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

1. หลักกำรและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหาค�าตอบ

และองค์ความรู้ใหม่  อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตระหนักถึงความ

ส�าคัญดังกล่าว  จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  ขึ้น  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นัก

วิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  โดยสนับสนุนการเป็นเวทีเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ  เกิดการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้

ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย ตลอดจน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย  รวม

ทั้งการต่อยอดผลงานวิชาการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง  น�าไปสู่การพัฒนา

ธุรกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในกลุ่มนักวิชาการ นัก

วิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.2  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจและน�าพานวัตกรรมสู่สาธารณะ
2.3  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบัน

การศึกษาต่างๆ
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3. รูปแบบกำรด�ำเนินกำร
3.1  การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 
3.2  การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประเภทบทความวิจัย หรือ 

บทความวิชาการ
3.3  การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4. สำขำที่เปิดรับผลงำน

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-เวลำด�ำเนินงำน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6. สถำนที่ด�ำเนินงำน

อาคารเรียนรวม 1 และ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
7.1  นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2  ผู้สนใจทั่วไป
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8. กำรเสนอผลงำน
8.1  รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ประกอบการน�าเสนอ  เรื่อง

ละไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2  รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง  เรื่องละ  1  คน  โดยใช้  PowerPoint  ประกอบ

การน�าเสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

15 นาที

8.3  การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4  ก�าหนดการ 

กิจกรรม ก�ำหนดกำร

เปิดรับผลงาน บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา ภายในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ผลงาน

ภายในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ ภายในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมทั่วไป

ภายในวันศุกร์ ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 

ประจ�าปี 2563 

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 

8.5  อัตราค่าลงทะเบียน

•  ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท 

•  ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ อาหารว่าง 2 

มื้อ อาหารกลางวัน และ ของที่ระลึก

ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญช ี

ธนาคาร       ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง 

ชื่อบัญชี       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)   

เลขที่บัญชี    512 – 2461 – 962 
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9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1  ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ
9.2  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.3  เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 

10. รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

11. ตดิต่อสอบถำมข้อมูลกำรรับสมัครผลงำนแยกตำมสำขำ ดังนี้

สำขำ ผู้รับผิดชอบ โทร อีเมล

บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 

คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร 0 7520 1770 nonglak.k@psu.ac.th

การตลาด    คุณกานตรัตน์ ชุมคง

คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา 

0 7520 1731

0 7520 1773

karntharut.c@psu.ac.th

chattida.s@psu.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล 0 7520 1721 suriyan.b@psu.ac.th

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข 0 7520 1735 sineenart.kh@psu.ac.th

การบัญชี/การเงิน คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์  0 7520 1774  ngamthip.c@psu.ac.th 

รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ คุณวีณา แพฟืน 0 7520 1726 weena.p@psu.ac.th

ภาษาอังกฤษ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

ศิลปะการแสดงและการจัดการ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th



14

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563
The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”
“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

***ฉบับปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน โดยฝ่ำย VDO Conference***

เวลำ ก�ำหนดกำร

09.00 - 9.30 น.  ลงทะเบียน 

9.30 – 10.00 น. พิธีเปิด ห้อง L2222  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

10.00 – 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1  แบ่งเป็น  7 กลุ่ม คือ

ห้องประชุม 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  

ห้องประชุม 2  สาขาวิชาการตลาด A

ห้องประชุม 3  สาขาวิชาการตลาด B

ห้องประชุม 4  สาขาวิชาการตลาด C

ห้องประชุม 5  สาขาวิชาการตลาด D

ห้องประชุม 6  สาขาวิชาการตลาด E

ห้องประชุม 7  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว A

ห้องประชุม 8  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว B

ห้องประชุม 9 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ A

ห้องประชุม 10 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  A

ห้องประชุม 11 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  B

ห้องประชุม 12 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ A

ห้องประชุม 13 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ B

ห้องประชุม 14 กลุ่มสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 
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เวลำ ก�ำหนดกำร

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2  (ต่อ)

เสร็จสิ้นการน�าเสนอ และขอบคุณผู้น�าเสนอทุกคน

หมำยเหตุ
1)  งานประชุมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น�าเสนอทุกท่านทางไปรษณีย์ แบบ

ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน ขั้นตอนการสมัครฯ
2)  ผู้น�าเสนอจะได้รับเกียรติบัตร ก็ต่อเมื่อได้น�าเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้ 
3)  เกียรติบัตรจะจัดส่งถึงผู้น�าเสนอผลงานทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน พร้อมกับข้อ 1)
4)  ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 

www.psunc.trang.psu.ac.th
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รำยนำมกองบรรณำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ 

ผลงำนวิจัยบทควำมวิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

บรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ครรชิต  เชื้อข�ำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.สิปปวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กองบรรณำธิกำร

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นุชษรำ  พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.นฤบำล  ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.กฤติยำ  ดวงมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์  จินดำบถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.ปิยะนุช  ปรีชำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วรำงคณำ  ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.พงศกร  พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.ลัดดำวัลย์  เจียรวิทยกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ศุภชัย  ชำญวรรณกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เมธำวี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิภำดำ  เถำธรรมพิทักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร. สยำม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุพัฒธนำ  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. อัจฉรำ  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี/กำรเงิน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีนำ  กองจันทร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.บุญฑริกำ  ใจกระจ่ำง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดลินำ  อมรเหมำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมำ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.อรอุมำ  สุพัฒนกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.วิสุทธิณี  ธำนีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ฮำซันอักริม  ดงนะเด็ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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7. กลุ่มสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฎำภรณ์  จันทร์อุดม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. ณัฐกฤตำ  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำยร์ ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.จุติกำ โกศลเหมมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ส�านักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุพล  หุ่นโสภณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ  พัฒนำ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.สุขุมำล  กล�่ำแสงใส

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ความพึงพอใจของพนักงาน 

และประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์  จ�ากัด 

โดยท�าการศึกษากับพนักงานภายในบริษัท จ�านวน 400 คน ท�าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และใช้สถิติ 

t-test / ANOVA และ Pearson’s Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน  มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกต่างกัน  และพบ

ว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ระดับต�าแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารจากสื่ออินทราเน็ต  สื่อป้ายประชาสัมพันธ์  สื่อเสียงตามสาย  สื่อบุคคล  มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ  0.01  ในขณะที่ความพึง

พอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวม  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

 

คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ ประสิทธิผล สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

   

Abstract

This study aims to study the behavior of news exposure. Employee satisfaction and 

the effectiveness of public relations in the company’s enterprise. Casting Products Co., Ltd. 

by studying with employees within the company, 400 people are collecting data with ques-

tionnaires and analyzing data using statistics. Average frequency value, standard deviation 

Variance and T-test/ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient statistics In the test, the 

outcome of the study showed that the employee had a different sex. The news is opened 

from the media within the organization and found that the employee with age, 

1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  Master Of Communication Arts, Management Of Marketing And Corporate Communication, Sripatum University Chonburi Campus

  * Email: arunee040850@gmail.com
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education, experience, functional level, different performance positions. There are 

no different types of media to promote within the organization. It also found that the news 

exposure behavior from intranet media, media, signage, audio media, and human media. 

There is a significant relationship with the employee’s satisfaction on internal media in the 

organization at a level of 0.01, while the employee satisfaction is on the overall organiza-

tion’s  internal media. There  is a significant relationship with the effectiveness of  internal 

media in the organization at level 0.01.

Keywords: Media exposure behavior, satisfaction, effectiveness, media relations within        

the organization.

บทน�ำ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง  โปรดักส์ จ�ากัด หรือชื่อย่อ  ICP ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงาน

หล่อ (Casting Products) ส�าหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) เบรกดุม (Drum Brake) แท่นยึด 

(Bracket)  และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร  (รายงานความยั่งยืนประจ�าปีบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์,  2559, 

หน้า 6) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2505 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 426,711,809 บาท โดยเมื่อท�าการศึกษาถึงโดยรวม

ของผลการประกอบการของบริษัท  พบว่า  บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์  จ�ากัด  มีอัตราการ

เติบโตที่สูงขึ้น  ซึ่งเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ปี  2562  คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์  จ�านวน 

2,210,000 คัน ขยายตัวร้อยละ 5-6 โดยจะเป็นการเติบโตจากการผลิตรถยนต์เพื่อจ�าหน่ายภายในประเทศ

เป็นส�าคัญ  ส�าหรับการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ  3-4)  จากทั้งการส่งออก  ชิ้นส่วน

ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก, 

2562)

จากอัตราการเติบโตของผลประกอบการที่สูงขึ้นนี้ ท�าให้บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ 

จ�ากัด  มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนามาตรฐานการด�าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อ

เพิ่มความสามารถการแข่งขันกับทั้งบริษัทคู่แข่ง และการแข่งขันในตลาดโลก  ซึ่งการด�าเนินงานด้านการ

พัฒนาที่ส�าคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพ และความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งการติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กร  เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลภายในองค์กรทุกระดับ  ทุก

หน่วยงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้แวดล้อมรูปแบบลักษณะขององค์กร  ซึ่งจะมีการปรับตามกาลเทศะ

และสภาวการณ์ต่างๆ (กริช สืบสนธิ์, 2558, หน้า64) องค์กรที่มีขนาดใหญ่จะมีช่องว่างระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหาร รวมทั้งช่องว่างระหว่างบริษัทกับลูกค้า ช่องว่างนี้เป็นผลร้ายแรงต่อองค์กร เป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรไม่

ควรมี  ช่องว่างเหล่านี้อาจท�าให้  ผู้บริหารอาจไม่ทราบว่าในหมู่พนักงานเกิดปัญหา  พนักงานก็อาจไม่รู้ว่า

องค์กรด�าเนินการไปในทิศทางใด ดังนั้น ระบบการสื่อสารขององค์กรที่ดีจะช่วยลดช่องว่างที่กล่าวมาข้างต้น

ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในองค์กร ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรได้ (เสนาะ ติเยาว์, 

2553, หน้า 21) นอกจากนั้นแล้วการติดต่อสื่อสารยังเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะในการจัดการบริหารจัดการวางรูปแบบงานต่างๆภายในองค์กรนั้นมีความ
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เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น อีกทั้งในการตัดสินใจ การสั่งงานไปยังพนักงานระดับต่างๆในองค์กร ซึ่ง

เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กร และยังสัมพันธ์กับทักษะการติดต่อสื่อสารของตัวผู้บริหารเอง

อย่างไรก็ดีเมื่อท�าการศึกษาถึงการติดต่อสื่อสารภายในบริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์ 

จ�ากัด  พบว่า  ปัจจุบันไม่มีแผนกประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ  แต่จะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ

ประกอบด้วย สื่ออินทราเน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์    เสียงตามสาย และ สื่อบุคคล  โดยอยู่ภายใต้ฝ่ายธุรการ

และงานบุคคล  การสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ผ่านมา  ไม่เคยมีการประเมินผล  เพื่อวัดผลว่า  การด�าเนินการ

หรือกิจกรรมที่สื่อสารเหล่านั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้หรือสื่อที่ใช้มี

ประสิทธิผลหรือไม่  ด้วยเหตุนี้การติดต่อสื่อสารในองค์กรจึงไม่ได้รับการพัฒนา  แก้ไขปรับปรุง  ซึ่งหากมีการ

ประเมินผลแล้ว  จะน�าไปสู่การวางแผนการจัดการสื่อสารภายในองค์กร  และการบริหารงบประมาณที่ใช้ใน

การสื่อสารต่อไป

ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะท�าการศึกษา “เรื่อง ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์

ภายใน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด” เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผน

จัดการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  เพื่อให้เกิด

การเข้าถึงข่าวสารและน�าสิ่งที่ได้รับไปใช้  และนอกจากนี้ผู้ศึกษายังศึกษาถึง  การเปิดรับข่าวสาร  ความพึง

พอใจ และประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยนี้จะช่วยให้ทราบถึงการ

เปิดรับข่าวสาร  ความพึงพอใจ  และประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี  เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนและพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัทอินเตอร์

เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.  เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัทอินเตอร์
เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

4.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร  กับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์ 
จ�ากัด

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัทอินเตอร์

เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

2.  ท�าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัทอินเตอร์
เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

3.  ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
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4.  ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร  กับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์ 
จ�ากัด

 กำรทบทวนวรรณกรรม

  แนวคิดเกี่ยวกับกำรเปิดรับข่ำวสำร

การเปิดรับข่าวสารนั้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับมนุษย์  เป็นกระบวนการที่มนุษย์  ซึ่งเป็นสัตว์

สังคม ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข่าวสาร ตลอดจนความคิดเห็น ระหว่างกัน เพราะข่าวสารที่ได้

จากกระบวนการดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการประกอบการตัดสินใจในการกระท�ากิจกรรมใดๆ 

ของมนุษย์ โดยเสถียร เชยประทับ (2542, หน้า  19) กล่าวว่า การสื่อสารถือเป็นกิจกรรมที่จ�าเป็นของมนุษย์ 

เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน ในขณะที่คอลิน  (Colin Cherry, 

1978, p. 17) ได้กล่าวถึงการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารของมนุษย์ เป็นการกระท�าเพื่อแลกเปลี่ยน และแบ่งปัน

ข่าวสาร  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  เป็นผลน�าไปสู่การท�ากิจกรรมที่สอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน

กล่าวอย่างสรุปได้  คือ  การเปิดรับข่าวสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ท�ากิจกรรมต่างๆได้  และ

สามารถตอบสนองความต้องการได้  เนื่องจากการสื่อสารเป็นเสมือนสื่อกลางเพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้อื่นได้

เพื่อให้การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในสอดคล้องเหมาะสมกับการเปิดรับข่าวสาร  และคุณสมบัติพื้นฐานของ

บุคคลดังที่กล่าวไปข้างต้น โดยจากการศึกษา พบว่า เบคเคอร์ (Samual L. Becker, 1978, p. 124) ได้ให้

ความหมายเกี่ยวกับการเปิดรับสารจากการจ�าแนกจากพฤติกรรมการเปิดรับสาร ดังนี้
1.  การแสวงหาข้อมูล  (Information  Seeking)  หมายถึง  บุคคลจะท�าการแสวงหาข่าวสารเพื่อ

ต้องการให้เรื่องนั้นๆ มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

2.  การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) หมายถึง การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพราะว่า
ตนอยากรู้หรือสนใจเรื่องราวนั้นๆ

3.  การเปิดรับประสบการณ์  (Experience Receptivity) หมายถึง การเปิดรับข่าวสารของบุคคล
เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนอง การเรียนรู้ หรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์

4.  เหตุผลที่ท�าให้มนุษย์ตัดสินใจเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นๆ  มีนักวิชาการหลายท่านมีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า  แรงจูงใจที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม  จะเป็นตัวก�าหนดความสนใจ
ในการเลือกเปิดรับข่าวสารจากช่องทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละ
บุคคล  นอกจากนี้สภาพสังคมยังเป็นตัวช่วยขับให้บุคคลเปิดรับข่าวสารจากช่องทางต่างๆด้วย

ในขณะที่ McLeod Jack and O’Keefe Garrett (1972, p.42) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ มี 2 หลักคือ
1.  วัดจากเวลาที่ใช้สื่อ (Time spent with medium)

2.  วัดจากความถี่ของการใช้สื่อ แยกตามชนิดของเนื้อหา (Frequency of use of various media 
contest categories) และยังกล่าวถึงการวัดในเรื่องเวลาที่ใช้กับสื่อ ซึ่งมีข้อเสีย คือ ค�าตอบนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจของผู้รับสาร การมีสื่อใกล้ตัว (Availability of Medium) ดังที่กล่าวไปข้างต้น 
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ท�าให้ทราบว่าค�าตอบที่เกี่ยวกับเวลาที่ใช้สื่อ  จึงไม่สามารถแปลความหมายในด้านจิตวิทยาได้  และมักจะไม่
ได้ผลที่ชัดเจนเมื่อน�าไปเชื่อมกับตัวแปรอื่น  จึงมีตัวแปรการเปิดรับสื่อมวลชน  โดยใช้ความถี่ของการใช้สื่อที่
จ�าเพาะเจาะจง  เช่น  การวัดความถี่ในการฟังวิทยุ  เป็นต้น  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  การเปิดรับสื่อมวลชน  จะ
เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่เปิดรับ ช่วงเวลาที่เปิดรับ รวมทั้งจ�านวนสื่อมวลชนที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสารด้วย

 แนวคิดเกี่ยวกับกำรสื่อสำรในองค์กร

การสื่อสารในองค์กรถือเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้นี้  เนื่องจากองค์กรทุกองค์กรมี

คนเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการท�างานและกิจกรรมองค์กรต่างๆ  การสื่อสารจะช่วยท�าให้บุคคลากรเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตน และรับรู้ถึงนโยบาย เป้าหมายขององค์กร และสามารถด�าเนินกิจกรรมเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันและบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้  โดยที่  สมยศ  นาวีการ  (2527,  หน้า    4)  ได้ให้ความหมายของการ

สื่อสารในองค์กรว่า เป็นการแสดงออกและแปลความหมายของข้อมูลของหน่วยงานต่างๆหรือระหว่างบุคคล

ในต�าแหน่งต่างๆที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน  ในขณะที่แคทซ์และโรเบิร์ต  (Katz  Daniel  and  Robert  Kahn, 

1966,  p.245)  ได้ให้ความหมายที่แตกต่างออกไปว่า  เป็นการถ่ายทอด  แลกเปลี่ยน  และตีความหมายของ

ข่าวสารนั้น  ซึ่งการสื่อสารจะเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญที่ท�าให้บุคคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วน

เสนาะ  ติเยาว์  (2538,  หน้า  4-5)  ได้กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารในองค์กรว่า  คือเครื่องมือที่เป็นตัว

เชื่อมกิจกรรมต่างระหว่างหน่วยงานต่างๆ การสื่อสารยังช่วยให้บุคคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งจะ

ท�าให้กิจกรรมต่างๆภายในองค์กรส�าเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จึงสามารถสรุปได้ว่า  การสื่อสารในองค์กร  เป็นกิจกรรมภายในที่ช่วยให้บุคคลากรเข้าใจในหน้าที่

ของตน เข้าใจเป้าหมายบริษัท และเป็นตัวผลักดันให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า  บุคคลากรในองค์กรควรได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กร  ซึ่งเป็น

ข่าวสารที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
1.  นโยบายขององค์กร และหลักการด�าเนินกิจการขององค์กร

2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

3.  กิจกรรมต่างๆที่ด�าเนินการไปแล้ว

4.  โครงการหรือแผนงาน ทั้งระยะในสั้นและระยะยาว

จาก  4  ข้อที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์กรควรรับรู้และเข้าใจ    ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเหล่านี้  จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร  ว่าจะมีแผนการสื่อสารแบบใด  จะด�าเนินการเป็นในทิศทางใด 

และควรมีการรับฟังความคิดเห็น ค�าเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากร เพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาแผนการสื่อสาร

ภายในองค์กรด้วย

เมื่อศึกษาถึงการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆแล้ว ท�าให้ทราบว่า ภายในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แค

สติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด มีการใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสารผสมผสานกันทั้ง การสื่อสารรูปแบบเป็นทางการ และ

การสื่อสารรูปแบบไม่เป็นทางการ  โดยเฉพาะการสื่อสารรูปแบบไม่เป็นทางการนั้น  อาจท�าให้เกิดการกระ

จายข้อมูลข่าวสารแบบผิดๆ  ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลเสียกับองค์กรได้  องค์กรจึงควรเข้าใจถึงหน้าที่ของการ

สื่อสารต่างๆ  และรู้จักบริหารเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อลดช่องว่างระหว่าง

บุคลากรกับองค์กร  อีกทั้งควรค�านึงอยู่เสมอว่าการก�าหนดนโยบายหรือข้อบังคับใดๆ  จะมีผลโดยตรงต่อ



28

บุคลากรในองค์กร เพราะว่าบุคลากรนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้นควรค�านึงถึงข้อนี้ด้วย

  แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  เป็นการศึกษาโดยเน้นผู้รับสารเป็นหลัก  และเป็นการศึกษาที่อยู่บน

พื้นฐานของพฤติกรรมและหน้าที่ของมนุษย์ สามารถเข้าใจได้ว่า มีความต้องการเป็นหลัก ซึ่งระดับความต้อง

ของมนุษย์จะแตกต่างกับไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความต้องการที่จะรับรู้ที่เกิดภายในจิตใจของผู้รับสารคนนั้นๆ 

ซึ่งทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงความต้องการ พฤติกรรม  แรงจูงใจ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันของผู้รับสาร โดยวิทย์ 

เที่ยงบูรณธรรม (2541, หน้า  154) ความพึงพอใจ หมายถึง ความสมดั่งใจ ความแน่ใจ ความมั่นใจ ดังนั้น 

ความพึงพอใจจะหมายถึงความรู้สึกพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  เป็นเหตุให้เกิดความชื่นชอบและเกิด ความสบายใจ 

และความรู้สึกประสบความส�าเร็จในขณะที่ อรวรรณ เมฆทัศน์  (2543, หน้า 3)  ได้กล่าวถึงความหมายของ

ความพึงพอใจว่ามี 3 นัย ประกอบด้วย
1.  ความพึงพอใจ หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติและเป็นไปตามที่

บุคคลคาดหวังไว้

2.  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความส�าเร็จที่เป็นไปตามที่บุคคลปรารถนา

3.  ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานได้เป็นไปตามหรือสนองต่อคุณค่าของตัวบุคคล

ความพึงพอใจจากสื่อ  ในที่นี้  หมายถึง  ความรู้สึกและทัศนคติที่ดี  ที่เกิดขึ้นต่อการติดต่อสื่อสารกัน

ของบุคคลในองค์กร  (ดาริกา  จารุวัฒนกิจ,  2539, หน้า    7)    ดังนั้น  ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาถึง 

ความพึงพอใจจากสื่อ  ของพนักงาน  บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์  จ�ากัด  ที่มีต่อ  สื่อภายใน

องค์กร

ดังนั้นสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ  คือความรู้สึกภายในจิตใจที่เกิดในแง่บวก  ซึ่งเกิดจากความพอใจใน

สิ่งที่เกิดขึ้น หรือเกิดจากผลที่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังไว้หรือสิ่งที่บุคคลนั้นปรารถนา

อย่างไรก็ตามนักทฤษฎีได้พยายามจะศึกษาเรื่องนี้ภายในกรอบทางทฤษฎี  โดยมีวิธีการที่ชัดเจน

และจากงานของแม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ (Maxwell E. McCombs and Lee B. Becker, 1981) โรเชน

เกรน และ คณะ (Karl Erik Rosengren and Others, 1974) ปาล์มกรีน (Philip Palmgreen, 1984) ได้

รวบรวมมาสร้างเป็นแบบจ�าลอง  ซึ่งแสดงโครงสร้าง  นอกจากนี้แบบจ�าลองนี้ยังแสดงให้เห็นโครงสร้างที่มี

การเชื่อมโยงกัน  2  ทาง  ระหว่างตัวแปรหลายตัว  (Multivariable  Structure)  นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น 

กระบวนการของความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์  2  ทาง  ระหว่างโครงสร้างทางสังคมและ

ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และแบบจ�าลองนี้ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การแสวงหาความพึงพอใจ

จากสื่อนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเดี่ยวๆ แต่มีความสัมพันธ์ทั้งในแง่เหตุและผลต่อการใช้สื่อยังรวมไปถึงตัวแปรทางด้าน

สังคมและจิตวิทยาประกอบด้วย  โดยการน�าทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจจากสื่อมาใช้ในการศึกษาเรื่อง 

“ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน  บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์  จ�ากัด”  นี้  เพื่อ

หาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งก็คือพนักงานซึ่งเป็นผู้รับสาร  ทั้งเรื่องการเปิดรับข่าวสาร  ความพึง

พอใจ และการน�าไปใช้ เพื่อน�าไปปรับแผนการสื่อสารภายในบริษัทและเลือกใช้สื่อที่มีอยู่ คือ สื่ออินทราเน็ต 

สื่อป้ายประชาสัมพันธ์  สื่อเสียงตามสาย และ สื่อบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อ

สนั่น  ปัทมะทิน  (2520,  หน้า  18)  ได้ให้ความหมายของสื่อว่า  สื่อเปรียบเสมือนวิถีทางที่จะน�าพา

ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร  ในขณะที่  ธงชัย  สันติวงษ์  (2535,  หน้า  3)  ได้ให้ความหมายของค�าว่า

ประสิทธิผลว่า  หมายถึงการท�างานที่บรรลุผล  ได้ส�าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้และพบว่า  เบอร์โล  (David  K.

Berlo,  1960, p.  40)  ได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า ประสิทธิผลของการสื่อสารว่า  การได้รับ สิ่งที่ต้องการ 

เมื่อผู้ส่งสารท�าการส่งสารที่ต้องการโน้มน้าวใจออกไปแล้ว ผู้รับสารมีความเห็นที่พ้องตรงกัน และปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของสารนั้น  แสดงว่าการสื่อสารนั้นมีประสิทธิผล  เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับความ

ต้องการของผู้ส่งสาร

สเถียร  เชยประทับ  (2542,  หน้า  32)  ได้จ�าแนกประเภทของสื่อออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่ 

สื่อมวลชน (Mass Media) และสื่อบุคคล (Personal Media)
1.  สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อที่ท�าให้ผู้ส่งข่าวอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สามารถ

ส่งข่าวสารไปยังผู้รับสารที่มีจ�านวนมาก  และอยู่ในพื้นที่ต่างๆ  กระจัดกระจาย  ในเวลาอันรวดเร็ว  เป็นรูป
แบบการสื่อสารหนึ่งในกระบวนการสื่อสารมวลชน มีลักษณะแตกต่างจากสื่ออื่นๆ 2 ข้อ ดังนี้

1.1 ผู้รับสารต้องไม่ใช้บุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลาย ไม่มีประสบการณ์ร่วมกัน หรือเคยรู้จักกัน

1.2 สื่อที่ใช้ต้องเป็นสื่อสัมผัสได้ด้วยการมองเห็น เช่น หนังสือเวียน วารสารบริษัท หรือ การฟัง 
เช่น เสียงตามสาย เป็นต้น

2.  สื่อบุคคล (Personal Media) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยเป็นการ
สื่อสารแบบตัวต่อตัว อาจเป็นระหว่างบุคคล 2 คน หรือมากกว่า 2 คน ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ หมายถึงสื่อ
บุคคลภายในองค์กร

นอกจากสื่อที่กล่าวมาทั้งสองประเภทแล้ว ยังมีอีกสื่อหนึ่ง ที่ผู้ส่งสารใช้เพื่อส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้า

หมายเฉพาะ เรียกว่า สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) ได้แก่ การจัดพิมพ์เอกสาร ใบปลิว จุลสาร และส่ง

ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์  (Direct Mail)  รวมทั้งการติดโปสเตอร์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ  ก็ถือเป็นสื่อเฉพาะกิจ

ด้วย

นอกจากนั้นยังพบว่า คัทลิปและเซนเตอร์ (Scott Cutlip and Allen Center, 1978) ได้กล่าวถึง

เรื่องประสิทธิผลของการสื่อสารว่า  ประสิทธิผลของการสื่อสารจ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง  7  มาเป็น

หลัก เพื่อให้สื่อสารนั้นเกิดประสิทธิผล ดังนี้
1.  ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ  การสื่อสารจะส�าเร็จได้นั้น  ผู้ส่งสารจะต้องดูน่าเชื่อถือ  เป็นผู้

เชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับสาร

2.  ความเหมาะสมต่อกาลเทศะ เนื้อหาที่ ใช ้ต ้องมีความสอดคล ้องกลมกลืน ไม ่ขัดต ่อ
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของสังคม รวมทั้งถูกเวลา วาระ สถานที่ และบุคคลด้วย

3.  เนื้อหาของข่าวสาร  ข่าวสารนั้นต้องมีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสาร  มีคุณค่า
และสอดคล้องกับความคิด  ความเชื่อ  รวมทั้งทัศนคติของผู้รับสาร  อีกทั้งผู้รับสารจะต้องเข้าใจความหมาย 
เพื่อเป็นปัจจัยในการน�าข่าวสารนั้นไปใช้

4.  ความชัดเจน ข่าวสารนั้นต้องชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถเข้าใจและตีความได้ทันที

5.  ความต่อเนื่อง ข่าวสารนั้นจะต้องมีความสม�่าเสมอเพื่อเป็นการย�้าเตือนความจ�าของผู้รับสาร 
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แต่ไม่ควรซ�้าซาก น่าเบื่อ ต้องท�าต่อเนื่อง และก�าหนดแผนเผยแพร่อย่างแน่นอน

6.  ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร  เนื่องจากสื่อแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน  ผู้ส่งสารควรเลือกใช้ช่อง
ทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้รับสาร

7.  ความสามารถของผู้รับสาร  ก่อนจะสื่อสารผู้ส่งสารควรค�านึงถึงความสามารถของผู้รับสาร  ทั้ง
ในด้านความรู้  และร่างกาย  ความสามารถของผู้รับสารจะเป็นตัวก�าหนดปัจจัยทั้ง  6  ประการที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น  หากไม่รู้จักผู้รับสารก็จะท�าให้ไม่รู้ความสามารถของผู้รับสาร  การเตรียมเนื้อหาข่าวสารที่จะส่งไปก็
จะไม่ชัดเจนท�าให้การสื่อสารนั้นไม่เกิดประสิทธิผล

ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษา  ได้ศึกษา  ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน  บริษัท 

อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด โดยพิจารณาจาก บุคลากรภายใน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แค

สติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด ว่ามีความพึงพอใจต่อข่าวสารที่น�าเสนอผ่านสื่อภายใน หรือไม่ และพิจารณาในด้านของ

ความถี่ในการเปิดรับ  เนื้อหา  ความชัดเจน  ความทันสมัย  ความหลากหลาย  มีประโยชน์หรือไม่    หากสิ่งที่

กล่าวมาตรงตามความต้องการของผู้รับสารนั้น จะถือว่า สื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีประสิทธิผล  แต่หาก ขัดต่อ

ความต้องการของผู้รับสาร ก็จะถือว่า สื่อนั้นไม่มีประสิทธิผล

 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประชำสัมพันธ์

สื่อคือช่องทางที่จะน�าพาข่าวสารไปถึงผู้รับ  สื่อมีมากมายหลายประเภท  จึงต้องมีการเลือกใช้สื่อให้

เหมาะสมกับผู้รับสาร  เพื่อให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ  โดยกิดานันท์  มลิทอง  (2541,  หน้า  79)  ได้ให้

ความหมายของค�าว่าสื่อ  ว่า  สื่อ  คือสิ่งใดก็ตามที่ท�าหน้าที่บรรจุข้อมูลข่าวสาร  ท�าให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถ

สื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ในขณะที่  เสถียร  เชยประทับ  (2528,  หน้า  32)  ได้กล่าวว่า  สื่อ  เป็น

ตัวกลางหรือพาหนะ ที่มีหน้าที่น�าเนื้อหาข่าวสารผ่านช่องทางหรือวิธีการที่จะน�าเนื้อหาข่าวสารนั้นไปยังผู้รับ

จึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่า  สื่อ  คือเครื่องมือและวิธีการที่เป็นหนทางท�าให้ข้อมูลข่าวสารนั้นไปยัง

ผู้รับ  ส�าหรับประเภทของสื่อนั้น  ได้มีนักวิชาการหลายท่าน  ได้ท�าการแบ่งประเภท  และจัดกลุ่มสื่อออกไป 

หลากหลายรูปแบบ เช่น จริยา เหนียนเฉลย (2535, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า มีนักเทคโนโลยีการศึกษาได้แบ่ง

ประเภทของสื่อออกเป็นกลุ่ม จ�านวน 2 กลุ่ม คือ
1.  สื่อที่เป็นวัสดุ เช่น แผ่นใส แผ่นเสียง ม้วนเทป เป็นต้น

2.  สื่ออุปกรณ์  ได้แก่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  เช่น  เครื่องฉายวีดีทัศน์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น

ส�าหรับบริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง  โปรดักส์  ได้มีการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ภายในองค์ 

ทั้งสิ้น 4 สื่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมจัดการของแผนกธุรการงานบุคคล ประกอบไปด้วย
1.  สื่ออินทราเน็ต เป็นสื่อสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่ง

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินทราเน็ตนั้นมีหลายหลายช่องทางและปรับปรุงให้ข้อมูลข่าวสารทันสมัยอยู่
เสมอ  เช่น  การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล์หรือ  ระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์  และระบบข้อมูลจาก 
World Wide Web (WWW) โดยการจัดท�าเป็น Web site ของบริษัท หรือทาง Group Line , Facebook 
เป็นต้น สื่ออินทราเน็ต เป็นสื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง ท�าให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ภายในเวลา
อันรวดเร็ว ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องการผลตอบรับ (Feedback) เพื่อน�า
มาใช้ในการประเมินผลส�าเร็จของการประชาสัมพันธ์
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2.  สื่อป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นสื่ออยู่กับที่  ไม่เคลื่อนไหว  ท�าหน้าที่แสดงเนื้อหาเป็น  รูปภาพและ
ข้อความ  ด้วยถ้อยค�าที่สั้น  กระชับ  โดดเด่น  สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มาก  มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ  
สามารถออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระเพื่อโน้มน้าวความรู้สึกได้เป็นอย่างดี  แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจ�ากัด
หลายประการ  เช่น มนุษย์มีข้อจ�ากัดในการใช้สายตาในการอ่าน หากผู้ส่งสารไม่เข้าใจข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจ
ท�าให้การสื่อสารมีอุปสรรคได้ เช่น ปัญหาขนาดของตัวอักษร การเรียงอักษรติดกัน ไม่เว้นวรรค หรือ ใช้สีสัน
มากเกินไป  จนลายตา  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการรับสารมาก  ผู้สื่อสารจึงต้องค�านึงถึงการ
เปลี่ยนอิริยาบถทางสายตาด้วย

3.  สื่อเสียงตามสาย  เป็นสื่อที่อาศัยเทคนิคด้านอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการกระจายเสียงจุมพล 
รอดค�าดี  (2527,  หน้า  60)  ได้ให้ความหมายของ  สื่อเสียงตามสายว่า  สื่อเสียงตามสาย  เป็นเครื่องมือการ
สื่อสารที่ต้องพูดผ่านเครื่องขยายเสียงและออกไปยังล�าโพง  เสียงตามสายจะมีลักษณะคล้ายกับสื่อมวลชน
ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง  แต่แตกต่างกันตรงที่เสียงตามสายสามารถจ�ากัดกลุ่มเป้าหมาย  (กลุ่มผู้ฟัง) 
และเนื้อหาเฉพาะที่จะน�าเสนอได้

4.  สื่อบุคคล  เป็นสื่อที่เก่าแก่ที่สุด  การสื่อสารผ่านสื่อบุคคลนั้น  อาจเป็นการสื่อสารในรูปแบบค�า
พูด ท่าทาง แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการสื่อสารในรูปแบบค�าพูด เช่น การพูดคุยสนทนา การประชุม เป็นต้น 
การสื่อสารรูปแบบนี้ถือเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  แต่หากบุคคลที่ท�าการสื่อสาร
นั้นมีทักษะในการพูดไม่ดีอาจก็ให้เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

จากสื่อที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  จะเห็นว่าลักษณะและความส�าคัญชองสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ขึ้นอยู่

กับประเภทของผู้รับสาร  ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร  และการเปิดรับสารของผู้รับสาร  หากเลือกใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม จะท�าให้การประชาสัมพันธ์เกิดปัญหา ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ และหน้าที่

ของสื่อแต่ละประเภท  จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการวางแผนการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ภายในองค์กร

  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เรวัตร สมบัติทิพย์  (2553, หน้า  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การติดต่อสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา

บริษัทซีเกทเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุการศึกษา ต�าแหน่งมีความ

สัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการสื่อสารในองค์กรด้านต่างๆ (โดยรวมขององค์กรโดยทั่วไปข้อมูลป้อนกลับส่วน

ตัว  การประสานหล่อหลอมขององค์กร  การติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาบรรยากาศของการติดต่อสื่อสาร 

การสื่อสารตามแนวนอน และคุณภาพของสื่อ ส่วนระยะเวลาการท�างานนั้นไม่มี ความสัมพันธ์ กับความคิด

เห็นต่อการสื่อสารในองค์กร

สุริยันต์  สะท้าน  (2551,  หน้า  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารการ

ติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการติดต่อ

สื่อสาร และพฤติกรรมการใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก35ส่วนพฤติกรรมการรับสารอยู่ใน

ระดับปานกลาง ครูผู้สอนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา รองลงมา คือความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติใน

สถานศึกษา  และความรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ  ความมั่นคงใน



32

การปฏิบัติงานในสถานศึกษา  พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก

กับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 รูปแบบก�รศึกษ�

การศึกษาเรื่อง  “ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน  บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โป

รดักส์ จ�ากัด” เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) 

โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จ�านวน 

400 คน ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Study) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

จ�านวน 15 ท่าน โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้

  กำรศึกษำวิจัยเชิงปริมำณ

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  พนักงานประจ�า  บริษัท 

อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 551 คน ท�าการค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้

สูตรเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คิดค�านวณโดยใช้สูตรของ Yamane ที่

ระดับความเชื่อมั่น  95%  และมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า  5%  หรือที่ระดับนัยส�าคัญ 

0.05 ผลการค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อท�าการวิจัยจ�านวน 231.756 

คน  ซึ่งต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย  232  คน  แต่ในงานวิจัยครั้งนี้จะท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 400 คน เพื่อลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดยสร้างจากการ

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ

ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

ตอนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ตอนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

โดยเพื่อให้เครื่องมือมีความเที่ยงตรง  (Validity) และความน่าเชื่อถือ  (Reliability) ผู้วิจัยได้ท�าการ

ทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี้
1.  การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

น�ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)

2.  การทดสอบความน่าเชื่อถือ  (Reliability)  ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  มา
ทดสอบความเชื่อมั่นโดยการทดลองน�าไปใช้ (Pre –Test ) กับกลุ่มประชากร จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ
ว่าค�าถามในแต่ละข้อของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้ศึกษาต้องการ  และเป็นค�าถาม
เหมาะสมหรือไม่  โดยพบว่า  แบบสอบถามที่สร้างขึ้น  มีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ  0.87  ซึ่งผ่านยเกณฑ์ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่จะต้องมีค่าความน่าเชื่อถือไม่ต�่ากว่า 0.70 (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, หน้า 
13)
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ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ ท�าการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้

ข้อมูลหลักจากบริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  แคสติ้ง  โปรดักส์  จ�ากัด  ทั้ง  2  แห่ง  โดยแจกให้กับผู้บริหารและ

พนักงานแผนกต่างๆ  และเมื่อกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วจึงตรวจสอบความถูกต้อง  และ

ความครบถ้วนของค�าตอบเพื่อป้องกัน แบบสอบถามที่กลับคืนมาไม่สมบูรณ์

จากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และใช้สถิติ t-test / ANOVA และ Pearson’s Correlation Coefficient ใน

การทดสอบสมมติฐาน

  กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี้  คือ พนักงานประจ�า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แค

สติ้ง  โปรดักส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นพนักงานทุกระดับ สังกัดอยู่ในทุกแผนก จ�านวน 15 ท่าน ท�าการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง  โดยผู้วิจัยสอบถามความสมัครใจในการให้ข้อมูลจากพนักงานทุกระดับของบริษัท  จนได้ผู้ให้

ข้อมูลหลักจากพนักงานทุระดับของบริษัท จ�านวน ระดับละ 1 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่สร้างจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

จากหนังสือ  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นจึงท�าการน�าไปทดสอบความเที่ยงตรง  (Validity) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ โดยแบบสอบถามที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประเด็นค�าถาม 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
1.  ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของพนักงาน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด

2.  ค�าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของพนักงานบริษัท 
อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด

3.  ค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  ของพนักงานบริษัท  อินเตอร์
เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด

หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วน  ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล  ผู้

วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

อภิปร�ยผลและสรุปผลก�รวิจัย

 สรุปผลก�รศึกษ�

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด มี

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กรจากสื่อเสียงตามสายมากที่สุด  ในส่วนของความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ของพนักงานบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.54  โดยพบว่า  พนักงานมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์  ด้าน

เนื้อหาของข่าวสารมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะของข่าวสาร 

ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงาน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่า สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
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องค์กรของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง  โปรดักส์ จ�ากัด มีประสิทธิผลด้านการรับรู้และการแปลความ

หมาย และด้านการจดจ�า อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1: พนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับ

ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกต่างกัน โดยพบว่า พนักงานเพศชาย จะมีการเปิดรับ

ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมากกว่าพนักงานเพศหญิง

สมมติฐานท่ี 2: พนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า  พนักงานที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ท�างาน ระดับต�าแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กรไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  มีความสัมพันธ์

กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิด

รับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ

สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด ผล

การศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวม  มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01

นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก  ยัวสามารถ

สรุปได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่านเสียง

ตามสายมากที่สุด  โดยสื่อที่พนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สื่ออินทราเน็ต  เพราะสะดวก สามารถใช้

งานได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลเข้าใจง่าย และสื่อที่พนักงานมีความคิดเห็นว่า มีประสิทธิผลในการสื่อสารภายใน

องค์กรมากที่สุด คือ สื่อบุคคล

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
1.  พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน  มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกต่าง

กัน โดยพบว่า พนักงานเพศชาย จะมีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมากกว่า
พนักงานเพศหญิง ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานเพศชาย จะมีกิจกรรมที่เข้าร่วมกับองค์กรมากกว่าพนักงานเพศ
หญิง เช่น ข่าวสารการจัดกิจกรรมฟุตบอลของบริษัท เป็นต้น ซึ่งเมื่อพนักงานเพศชายมีกิจกรรมที่ท�าร่วมกับ
บริษัทมากกว่าเพศหญิง จึงส่งผลท�าให้มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง
สนใจ หรือจะเข้าร่วมมากกว่าเพศหญิง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า พนักงานเพศชาย จะมีการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมากกว่าพนักงานเพศหญิง ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของรุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา  (2529, หน้า  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเผยแพร่ความ
รู้เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎร์แก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่าหลังจากที่ได้รับการอบรม
แล้ว  ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทัศนคติที่ดีขึ้น  โดยพบว่า  เพศชาย  จะมีการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์แก่ชาวชนบทมากกว่าเพศหญิง
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2.  พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ระดับต�าแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่าง
กัน มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เน่ืองจากในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทนั้น หากไม่ใช่ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดการแข่งขันฟุตบอล ที่ส่วนใหญ่พนักงานเพศชายจะให้ความสนใจมากกว่าแล้วนั้น 
ข้อมูลข่าวสารที่ท�าการประชาสัมพันธ์จะเป็นข่าวสารทั่วไป  ที่พนักงานทุก  ๆ  คนในบริษัทจะต้องมีการรับรู้
เช่นเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน เช่น เงื่อนไขการพิจารณาโบนัสประจ�าปี ประกาศวันหยุดประจ�าปี เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่พนักงานทุกคนต้องการที่จะใด ประสบการณ์ท�างานเท่าใด  ระดับ
ต�าแหน่งการปฏิบัติงานคืออะไร ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท�างาน  ระดับต�าแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของธิดา กัลยาณมิตร  (2542, หน้า   บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาเรื่อง  ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พบว่า  พนักงานที่
มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ระดับต�าแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิด
รับข้อมูลข่าวสารของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่แตกต่างกัน

3.  พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ระดับต�าแหน่งการปฏิบัติงาน แตก
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไป
ในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วว่า  ข้อมูลข่าวสารที่ท�าการประชาสัมพันธ์จะเป็นข่าวสารทั่วไป ที่พนักงานทุก ๆ คนใน
บริษัทจะต้องมีการรับรู้เช่นเดียวกัน  เนื้อหาเดียวกัน  เช่น  เงื่อนไขการพิจารณาโบนัสประจ�าปี ประกาศวัน
หยุดประจ�าปี เป็นต้น ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่พนักงานทุกคนต้องการที่จะทราบ หรือต้อง
ทราบ  และปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน  โดยในการเปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ  นั้น 
พนักงานทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  จากสื่อปต่ละประเภทได้อย่างเท่าเทียมกัน  ดังนั้นในการ
ศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ระดับต�าแหน่งการปฏิบัติ
งาน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของธิดา กัลยาณมิตร (2542, หน้า บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พบว่า  พนักงานที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ท�างาน  ระดับ
ต�าแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่แตกต่างกัน

4.  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวม  มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ  0.01  โดยความ
สัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมากขึ้น  ก็จะท�าให้มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรมากขึ้นตามไปด้วย โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของกิติมา สุรสนทธิ (2533,หน้า  46-47) ที่
กล่าวว่า ในการเปิดรับข่าวสารนั้น ผู้รับข่าวสารจะมีการเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) หมาย
ถึง  การที่มนุษย์ไม่เพียงแต่จะเลือกเปิดรับข่าวสารหรือการเลือกใช้สื่อเท่านั้น  ยังรวมไปถึงการที่มนุษย์เลือก
ให้ความสนใจต่อเนื้อหาข่าวสาร ว่ามีการสอดคล้องกับ ทัศนคติ ความเชื่อ และความสนใจของตนหรือไม่ อีก
ทั้งหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นไปตามกับทัศนคติ  ความเชื่อ  และความสนใจของตน  อีกด้วย  หาก
มนุษย์ได้รับข่าวสารที่ขัดแย้งต่อปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นก็จะท�าให้มนุษย์ผู ้นั้นเกิดความไม่พอใจ และ 
เกิดความสับสนได้ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า เมื่อเกิดพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารแล้วนั้น หากข่าวสาร 
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มีความสอดคล้องกับเรื่องที่ตนเองสนใจใคร่รู้ ก็จะท�าให้ผู้เปิดรับมีความพึงพอใจต่อสื่อ และเนื้อหาข่าวสาร
จากสื่อนั้น ๆ ตามไปด้วย

5.  ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวม  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ  0.01  โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
มากขึ้น  ก็จะท�าให้มีประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  คือ  สามารถรับรู้และการแปลความ
หมาย  และจดจ�าข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้นตามไปด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากหากพนักงานมีความพึง
พอใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ก็จะเกิดความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ซึ่งเมื่อพนักงานมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
เนื้อหาข่าวสารที่ตนเองได้เปิดรับจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  สิ่งที่ตามมาก็คือ  พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติตาม หรือให้ความร่วมมือในการด�าเนินการด้านใดด้านหนึ่งภายในองค์กร ซึ่งการที่ท�าการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารออกไป  แล้วพนักงานมีการเปิดรับ  การรับรู้  ความพึงพอใจ  และมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติตาม  จะถือว่า  เป็นประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวคิดของกริช สืบสนธ์ (2558, หน้า  67) ที่กล่าวไว้ว่า การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีความเหมาะสม ท�าให้
พนักงานมีความพึงพอใจ  และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนตามข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปได้  จะช่วยให้แต่ละ
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้  และสามารถท�างานร่วมงานจนบรรลุเป้าหมายได้  การสื่อสารจะช่วยท�าให้
ทุกๆหน่วยงานท�างานในส่วนที่ได้รับมอบหมายอย่างสอดคล้องกับหน่วยงานอื่นๆ และท�าให้ผู ้บริหาร
สามารถรับทราบความเคลื่อนไหวและความต้องการของบุคคลากรได้ และช่วยให้เกิดการพัฒนาในการ
ท�างานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หากบุคลากรทุกคนสามารถสื่อสารได้อย่างเสรี มีความกล้าที่จะแสดงความคิด
เห็นแล้วนั้น จะส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ คิดที่จะปรับปรุง พัฒนาให้งานออกมาดีที่สุด  (กัลยิมา 
โตกะคุณะ, 2541, หน้า  18)

บทสรุป
1.  พนักงานส่วนใหญ่กล่าวว่า  ตนเองมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลทุกวัน  โดยสาเหตุที่มีการ

เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคล  เพราะได้รับข้อมูลจากหัวหน้าแผนก  รวมถึงการประชุมก่อนเริ่มงานในทุกวัน
ก่อนเริ่มงาน  ดังนั้นในการด�าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัท  ควรมีการฝึกอบรมทักษะด้านการ
สื่อสารให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน  เพื่อให้มีทักษะในด้านการสื่อสารที่ดีขึ้น  อันจะช่วยเป็นสื่อกลางใน
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  กระจสยไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้อย่างถูกต้อง  น่าสนใจ  และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2.  สื่อที่พนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สื่ออินทราเน็ต เพราะสะดวก สามารถใช้งานได้ทุกที่
ทุกเวลา ข้อมูลเข้าใจง่าย ซึ่งจากความคิดเห็นของพนักงาน สะท้อนให้เก็นว่า การอ�านวยความสะดวกในการ
ที่จะให้เขาเหล่านั้นเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ได้ง่าย  และสะดวก  จะท�าให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กรได้มากขึ้น  ดังนั้นผู้บริหารและหน่วยงารนที่เกี่ยวข้อง 
ควรมีนโยบายในการส่งเสริมหใพนักงานทุกคน  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง  ๆ  ได้ง่ายขึ้น  เช่น 
การเพิ่มพื้นที่ในการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

3.  สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่พนักงานมีความคิดเห็นว่า มีประสิทธิผลในการสื่อสารภายใน
องค์กรน้อยที่สุด  คือ  สื่อป้ายประชาสัมพันธ์  เพราะไม่น่าสนใจ  ป้ายไม่โดดเด่น  ข้อมูลไม่ครบถ้วน  ดังนั้นผู้
บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรท�าการปรับปรุงพัฒนาสื่อป้ายประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน
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4.  มีสื่อออนไลน์ใหม่  ๆ  ที่น่าสนใจ  มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งมีการเพิ่ม
จ�านวนและความถี่ของสื่อประเภทอื่น  ให้สามารถเข้าถึงพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

เอกสำรอ้ำงอิง

กริช  สืบสนธิ์.    (2558).    วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ.    กรุงเทพฯ:  พิมพ์ลักษณ์.
กัลยิมา โตกะคุณะ.  (2541).  รูปเเบบการสื่อสารบรรยากาศการสื่อสารในองศ์กรความพึงพอใจในการ

สื่อสาร ความพึงพอใจในการท�างาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริทอังกฤษ 
เยอรมัน และฝรั่งเศสในประเทศไทย.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้  ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์หา
วิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

กิดานันท์ มลิทอง.  (2541).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย.  กรุงเทพฯ: จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติมา สุรสนทธิ.  (2533).  ความรู้ทางการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน.
เกียรติสุดา ศรีสุข. (2552). ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ครองช่าง.
จริยา เหนียนเฉลย.  (2535).  เทคโนโลยีการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์บริษัทพิมพ์ดีจ�ากัด .
จุมพล รอดค�าดี.  (2527).  การส�ารวจการรับสารจากสื่อมวลชนในชนบท.  กรุงเทพฯ: คณะนิเทศ 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาริกา จารุวัฒนกิจ.  (2539).  ปัจจัยการสื่อสารกายในองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ ท�างาน

ของพนักงานกลุ่ม บ. มินิแบร์ (ประเทศไทย).  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์หา
วิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด.  (2559).  รายงานความยั่งยืนประจ�าปีบริษัทในกลุ่ม 
สมบูรณ์.  กรุงเทพฯ: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด.

ธงชัย สันติวงษ์.  (2535).  องค์การและการบริหาร.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ธิดา กัลยาณมิตร.  (2542).  ศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค. 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.
รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา.  (2529).  ประสิทธิผลของการเผแพร่ความรู้เรื่องฎหมาทะเบียนราษฎรแก่
 ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา.  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

กรุงเทพฯ.
เรวัตร สมบัติทิพย์.  (2553).  การติดต่อสื่อสารในองค์การ : กรณีศึกษาบริบัทซีเกทเทคโนโลย.ี  

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  (2541).  การจัดการสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
  (ไทย-ญี่ปุ่น).
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ.  (2562).  อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562.  สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2562 จาก:  

https://www.ryt9.com
สนั่น ปัทมะทิน.  (2520).  ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน.  กรุงเทพฯ: แผนกอิสระวารสารศาสตร์และ 

สื่อสารมวนชล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมยศ นาวีการ. (2527). การพัฒนาองค์การและการจูงใจ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
สุริยันต์ สะท้าน.  (2551).  ปัจจัยค้นผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น.  (วิทยานิพนธ์  มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, เลย.



38

เสถียร เชยประทับ.  (2542).  การสื่อสารและการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสนาะ ติเยาว์.  (2553).  หลักการบริหาร.  กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ.
อรวรรณ เมฆทัศน์.  (2543).  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง.  

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,   กรุงเทพฯ.
Colin.  (1978).  Teaching Language Arts.  Boston : ALLyn and Bacon.       
David K.Berlo.  (1960).  The Process of Communication.  New York: Holt
Karl Erik Rosengren and Others. (1974). Uses and grat ifications: A paradigm outlined.  

CA: Sage.
Katz Daniel and Robert Kahn.  (1966).  Skills of an Effective Administration.Harvard.  

Business Review, 33(1) : 33-42
Maxwell E. McCombs and Lee B. Becker. (1981). Using Mass Communication Theory.  

Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
McLeod Jack and O’Keefe Garrett.  (1972).  Current Perspective in Mass  Communica-

tions. Research. London: Sage.
Philip Palmgreen. (1984). Gratification Discrepancies and News Program Choice,   Commu-

nication Research. 8(2) : 451-478
Samual L. Becker. (1978). Discovering Mass Communication. lllinois: Scott Foreman.
Scott Cutlip and Allen Center. (1978). Effective public relations. New Jersey:   Pearson-

Education.



39

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจของผู้บริโภค 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
Factors affecting decision to purchase voluntary motor insurance of

consumer in Bangkok 

ธนัชชนม์ แจ้งข�า* ศสินา สุขใส1 

Thanatchon Jangkhum1* Sasina Suksai1 

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์  (1)  ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ(2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้บริโภคประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเ

ทพมหานคร ส่วนใหญ่ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1  เป็นของบริษัทธนชาตประกัน

ภัย  อายุของรถยนต์ที่ท�ากรมธรรม์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-3 ปี ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ผ่าน

ตัวแทน/นายหน้า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์และให้ข้อมูลประกันภัย

รถยนต์ที่เลือกซื้อ คือ ตัวแทน/นายหน้า เหตุผลในการท�าประกันภัยรถยนต์ คือ ทราบถึงประโยชน์การ

คุ้มครองที่ได้รับจากการท�าประกัน 2)ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  และปัจจัยด้านภาพ

ลักษณ์  อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  ดังนั้นบริษัทประกันภัยควรมีความคุ้มครองของกรมธรรม์

ครอบคลุมตามความต้องการ

ค�ำส�ำคัญ : ประกันภัยรถยนต์, ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตัดสินใจซื้อ

Abstract

The objectives of this research were (1) investigate the purchasing behavior of Vol-

untary Motor Insurance of Consumer in Bangkok and (2) study the influence of marketing 

mixed factors on buying decision of Voluntary Motor Insurance of Consumer in Bangkok. The 

samples were 400 of customers. A questionnaire was used to collect data. Descriptive sta-

tistics; frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics; Multiple 
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Regression were used in the data analysis. The research results found that; 1) the purchasing 

behavior of Voluntary Motor Insurance of Consumer in Bangkok. Most of them hold Volun-

tary Motor Insurance type 1, belonging to Thanachart Insurance company. The age of most 

car insurance policies is between 1-3 years, buy voluntary motor Insurance from agents / 

brokers. The person who influences the decision to buy motor Insurance and provides in-

formation on motor Insurance is the agent / broker. The reason for motor Insurance is to 

know the benefits that are received from the insurance. 2) Marketing mixed factors that af-

fected on buying decision of Voluntary Motor Insurance of Consumer in Bangkok consisted 

of Product and Physical Environment at statistical significance at the .05 level. Therefore, 

insurance companies should have insurance coverage as needed.

Keyword: Motor Insurance, Marketing Mixed, Buying Decision

บทนำ�

ปัจจุบันรถยนต์เข้ามามีบทบาทส�าคัญมากในการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน  เพราะการเดินทางโดย

รถยนต์มีความสะดวก  คล่องตัว  รวดเร็ว  ท�าให้จ�านวนรถยนต์บนท้องถนนในประเทศไทยมีจ�านวนเพิ่มมาก

ขึ้นทุก ๆ ปีและยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นบ่อยครั้ง  สาเหตุมักเกิดจากความประมาท  การเมาสุรา  และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  ท�าให้มีจ�านวน

การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  และในปี  2561  ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจ�านวนถึง  20,169  คน 

หรือร้อยละ 29.9 คนต่อประชากรแสนคน และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 14 ใช้รถยนต์นั่งส่วน

บุคคล  (แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด,  2562)  ส่งผลให้เกิดความเสียหาย

อย่างมากต่อผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความ

เสียหายที่จะเกิด จึงได้มีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ครอบครองรถยนต์ทุกคันต้องท�าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่

จะให้ความคุ้มครองในด้านชีวิตและทรัพย์สินผู้ประสบภัยจากรถทุกคน  (พันธ์ทิพย์  ทองค�า,  2556)  วงเงิน

คุ้มครองที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งมีการจ�ากัดวงเงินในจ�านวนที่ไม่สูงมากนัก   (J.F Engel, D.T 

Kollat, & R.D Blackwell, 1968)  เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมากเกินกว่าที่ประกันภัย

รถยนต์ภาคบังคับจะชดใช้ได้ ผู้ประสบภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองในส่วนที่เกินกว่า

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับรับผิดชอบได้  ท�าให้ผู้ขับขี่หันมาใส่ใจในการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

มากยิ่งขึ้นเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความบั่นทอนการด�ารงชีวิต

อุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มของการแข่งขันกันสูงขึ้น

เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยในปี 2560 มีจ�านวนรถยนต์ประเภทไม่เกิน 7 ที่นั่งจดทะเบียนใหม่ที่สูง

ถึง  638,030 คัน โดยมีสัดส่วนการจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครถึง 331,098 คัน คิดเป็นร้อยละ 51.9 

ของจ�านวนรถจดทะเบียนใหม่  (กรมการขนส่งทางบก,  2560)  ท�าให้การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต้อง

พัฒนาให้มีลักษณะและเงื่อนไขความคุ้มครองที่เพิ่มข้ึนเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้บริโภค

มากที่สุด โดยเฉพาะผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน

นโยบายวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ  เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน  ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้
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บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะได้ทราบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจของผู้บริโภค  และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการ  ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์  และก�าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน  อันจะสร้างความได้เปรียบ  ในการ

แข่งขันต่อคู่แข่ง รวมถึงผลก�าไรในการด�าเนินธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์        ภาค
สมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ผู ้ประกอบการทราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค

สามารถน�าพัฒนารูปแบบเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้บริโภค

2.  ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ  และน�าผลการวิจัยไปใช้ส�าหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตามความต้องการของผู้
บริโภค

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  (Voluntary  Motor  Insurance)  เป็นการประกันภัย

รถยนต์ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถทุกคันสมัครใจท�าเอง โดยจะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหาย    ที่เกิด
ขึ้นกับชีวิต ร่างกายหรืออนามัย และความเสียหายในทรัพย์สิน ของผู้ประสบภัยทั้งบุคคลภายนอก ผู้โดยสาร 
และผู้ขับขี่ โดยขอบเขตและวงเงินในความคุ้มครองจะแตกต่างกันตามประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจการให้ความคุ้มครองความเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประเภทของประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองการเกิด ภัยทุกชนิด 
ประเภท  2  ให้ความคุ้มครองเฉพาะภัย  ประเภท  3  ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ประเภท 5 ให้ความคุ้มครอง
ในส่วนทรัพย์สินของผู้เอาประกันเพิ่มเติมจากกรณีรถชน  (ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2562) 

2.  ส่วนประสมทางการตลาด  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2546)  ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการของ Philip Kotler ว่าเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งมีรูป
แบบในการด�าเนินธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป จึงจ�าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมทางการ
ตลาดทั้ง 7 ด้าน ในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด้าน
ราคา (Price) 3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. ด้าน
บุคลากร (People) 6. ด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment and 
Presentation)หรือภาพลักษณ์ 7. ด้านกระบวนการ (Process) 
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3. การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการด�าเนินชีวิตของทุกคนนั้นจะเจอสถานการณ์ที่ใช้การตัดสิน
ใจในหลายๆ อย่าง โดยมีระยะเวลาการคิดและพิจารณาที่ก�าหนดไว้ และในการตัดสินใจส่วนมากจะสามารถ
เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณว่าจะตัดสินใจอย่างไรถึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยทฤษฎีของ  Maslow, 
A. (1970) ได้จัดประเภทความต้องการไว้ 5 ระดับ ได้แก่ 1) ความต้องการทางกาย 2) ความต้องการความ
ปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการการยกย่อง 5) ความต้องการให้ตนประสบความส�าเร็จ 
และแรงจูงใจที่เกิดขึ้นลึกๆ ต่อการเลือกซื้อสินค้า ของผู้บริโภคอย่างน่าสนใจคือ การท�าสิ่งชักจูงนั้นให้ดึงดูด
และน่าสนใจ ให้สอดคล้องกับภายในใจของผู้บริโภคในเรื่องการซื้อสินค้าซึ่งเทคนิคเหล่านี้นักการตลาด
สามารถน�ามาเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างดีและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง
ลึกซึ้ง (Angelo Kinicki & Brian Williams, 2009)

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาของ  วีรญา  กังพานิชกุล  และ  ไกรชิต  สุตะเมือง  (2556)  ศึกษา
ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์  (ส่วนบุคคลไม่เกิน  7  คน)  ของผู้
บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยที่ส�าคัญคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ที่ซ้ือประกันภัย
รถยนต์มองว่าปัจจัยด้านความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัย  สืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก  มีความส�าคัญในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์  ปัจจัยด้านราคา  ผู้ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์มองว่า
อัตราเบี้ยประกันภัยก็มีความส�าคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์  และ  ศุภพล  มงคลเจริญพันธ์ 
(2560)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท�าการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่กับบริษัท
ประกันวินาศภัยส�าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จังหวัดนนทบุรี พบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์  เช่น  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ปัจจัยด้านบุคลากรการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์    ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย  การ
รับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค เป็นต้น 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ตัวแปรต้น	 	 	 	 	 	 ตัวแปรต�ม

รูปที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐำน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริโภคประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่

ทราบจ�านวนประชากร และไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรที่ชัดเจน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้

บริโภคประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน โดยใช้สูตรของ คอแครน 

(Cochran, 1997) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) 

คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ ท�างาน หรือก�าลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่เคยตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามโดย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน�าผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากนั้นตรวจ

สอบความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of item Objective-Congruence:  

IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 ซึ่งมีค่ามากกว่า 

0.50 แสดงว่าข้อค�าถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีความเที่ยงตรง

ครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา และสามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขค�าถาม

ตามประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าเพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นผู้วิจัยด�าเนินการโดยวัดค่า

ความเชื่อมั่น หรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Co-

efficient) ด้วยการน�าแบบสอบถามที่ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญไปท�าการ

ทดสอบ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ตัวอย่าง มาทดสอบหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ก่อนน�า

แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยการพิจารณาคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.70  

ขึ้นไป ซึ่งถือว่าข้อค�าถามมีความเชื่อมั่น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) และจากการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง  0.78 จึงท�าให้แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและ

สามารถน�าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์, 2558) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดย

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  

ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 7 ข้อค�าถาม

ส่วนที่  3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 29 ข้อค�าถาม

ส่วนที่  4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งต่อไป 

ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะ    เป็นค�าถามปลายเปิดที่ผู้ท�าแบบสอบถามสามารถเขียนค�าแนะน�าข้อเสนอ

แนะ ข้อติชมได้
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ผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับความคิดเห็นโดยใช้  Five-point  Likert  -  Type 

Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5), เห็นด้วยมาก (4), เห็นด้วยปานกลาง (3), เห็น

ด้วยน้อย (2) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1) และการแปลความของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลความตาม

หลักการแบ่งอันตรภาคชั้น  (Class  Interval)  (มัลลิกา  บุนนาค,  2537)  โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล  ดังนี้ 

4.21-5.00 (ระดับมากที่สุด), 3.41-4.20 (ระดับมาก), 2.61-3.40 (ระดับปานกลาง), 1.81-2.60 (ระดับน้อย) 

และ 1.00-1.80 (ระดับน้อยที่สุด)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

สรุปผลกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค    ในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร”  โดยตัวแปรอิสระ(Independent  Variable)  คือ  ส่วนประสมทางการตลาดส่วน

ประสมการตลาด 7 อย่างหรือ MarketingMix 7P’s ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคคล ,ด้านลักษณะทางกายภาพ, ด้านกระบวนการ ที่และตัวแปรตาม (Dependent Vari-

able) คือ การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้

ด้านการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่

ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1  ร้อยละ 74.50 เป็นของบริษัทธนชาตประกันภัย ร้อย

ละ  68.75 อายุของรถยนต์ที่ท�ากรมธรรม์อยู่ระหว่าง  1-3 ปี  ร้อยละ  28.80  โดยช่องทางการซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจ  คือ  ซื้อผ่านตัวแทน/นายหน้า  ร้อยละ  50.30    และตัวแทน/นายหน้า  คือ  บุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ ร้อยละ 35.00 ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ที่เลือกซื้อมาจาก 

ตัวแทน/นายหน้า ร้อยละ 68.30 ซึ่งเหตุผลในการท�าประกันภัยรถยนต์ คือ ทราบถึงประโยชน์การคุ้มครองที่

ได้รับจากการท�าประกัน ร้อยละ 38.20

วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps)  ที่มีผลต่อการซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้ท�าการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อน

การวิเคราะห์  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ซึ่งควรมีค่าไม่เกิน  0.7  (สุทิน  ชนะบุญ, 

2560)  เพราะจะท�าให้เกิดปัญหา Multicollinearty พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง  0.34 – 

0.68 จึงสามารถน�าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ได้ ผลการวิเคราะห์ดัง

ตารางที่  1 
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน

ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Coefficients a

ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ด

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta

ค่าคงที่

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Pd)

ปัจจัยด้านราคา (Pri)

ปัจจัยด้านช่องการจัดจ�าหน่าย (Plc)

ปัจจัยด้านก�รสงเสริมท�งก�รตล�ด	(Pro)															

ปัจจัยด้านบุคลากร (Peo)                                                                                                                                            

                                                    

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Phy)

ปัจจัยด้านกระบวนการ (Pc)                                                                                                                                            

1.702

.245

.066

 .001

 .089

  .031

  .015

  .433

.364

.099

.072

.070

.074

.081

.070

.090

.174

.058

 .001

 .076

.029

.016

.336

4.675

2.489*

. 9 2 1

. 0 1 4

1 . 1 9 6

. 3 8 4

. 2 1 1 *

4 . 8 0 9

. 000

.013

. 358

.989

. 233

.701

. 833

. 000 

Adjusted
  .207

*ระดับนัยส�าคัญ p < 0.05

จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps)  ที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Re-

gression Analysis) สามารถแสดงสมการถดถอยผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

D = 1.702 - 0.245 Pd + 0.15 Phy

จากตารางที่ 1  พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 2 ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน

ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตาม

ได้ร้อยละ 20.7 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square = .207 คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท�าให้การตัดสินใจ

ซื้อเปลี่ยนแปลง 0.245 ในทิศทางเดียวกันและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย 

จะท�าให้การตัดสินใจซื้อเปลี่ยนแปลง  0.015  ในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจาก  ความคุ้มครองของกรมธรรม์

ครอบคลุมตามความต้องการ  มีจ�านวนอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ  เงื่อนไขความคุ้มครอง

ชัดเจนเข้าใจง่าย และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เนื่องจาก ดังนี้ มีส�านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเชื่อ

ถือ  มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม  ทันสมัย  สะดุดตา  มีที่จอดรถเพียงพอ  มีสิ่งอ�านวยความสะดวกภายใน

ส�านักงานครบครัน เช่น โทรทัศน์น�้าดื่ม และหนังสือพิมพ์ แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.05
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อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลและสรุปผลได้ดังนี้

ส่วนท่ี 1 การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น 

อายุของรถยนต์ที่ท�ากรมธรรม์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  1-3  ปี  ผู้บริโภคจะเลือกท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจในช่วงที่รถอยู่ในสภาพใหม่และอายุรถยนต์ไม่มาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ณัฐกฤตา  ปานเพ็ชร 

(2559)  ซึ่งพบว่าถ้ารถยนต์มีอายุมากขึ้น  ความน่าเป็นในการตัดสินใจท�าประกันภัยรถยนต์ก็จะลดลง  และ

อายุของรถยนต์ยังมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์ (ถาวร สถิตวิวัฒน์, 2556) เหตุผลในการ

ท�าประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  คือ  ทราบถึงประโยชน์การคุ้มครองที่ได้รับจาก

การท�าประกัน  โดยสอดคล้องกับ  Hsee  และ  Kunreuther  (2000)  ที่ได้ตรวจสอบว่าปัจจัยส่งผลต่อความ

ยินดีจ่ายค่าประกัน  ค่าเบี้ยประกันของบุคคลนั้นคือ  ความคุ้มครองที่จะได้รับและระยะเวลาที่จะได้รับค่า

ชดเชยหากได้รับความเสียหายหรือถูกท�าลายที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้คนยินดีจ่ายมากขึ้น เมื่อการชดเชยที่แน่นอนที่

ได้รับมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เจอในท�านองเดียวกันบางคนอาจจ่ายเงินประกันมากขึ้นหาก

พวกกังวลเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตมาก

ในส่วนของ (2.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  คือ  ปัจจัยด้านราคา  เนื่องจากผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงราคา

ของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นอย่างดีว่าราคาประกันภัยของแต่ละบริษัทเป็นเท่าใด  โดยส่วนใหญ่

จะราคาใกล้เคียงกัน  แตกต่างกันในส่วนของทุนประกัน  และมาตรฐานอู่ที่รองรับซึ่ง  ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่ให้

ความส�าคัญด้านราคามากเท่าที่ควร  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านประกัน

ภัยรถยนต์มีสูง  ท�าให้ช่องทางการจ�าหน่ายจะมีลักษณะเข้าถึงผู้บริโภคมีความสะดวกสบายจากการที่ทุกๆ 

บริษัทแข่งขันทางด้านเสนอขาย  โดยที่ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องค้นหาช่องทางจ�าหน่ายให้เกิดความยุ่งยาก  ใน

ด้านการส่งเสริมการตลาดจะสอดคล้องกับปัจจัยด้านราคา  ส�าหรับสินค้าและบริการประเภทประกันภัย

รถยนต์  ผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงราคาและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นอย่างและทุกๆ บริษัทจะมีลักษณะการ

ส่งเสริมการตลาดที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก  ผู้บริโภคจึงให้ความส�าคัญกับทุนประกัน  และมาตรฐานอู่ที่

รองรับ  เป็นปัจจัยในการการตัดสินใจซื้อ  และในส่วนของด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ    เนื่องความ

สะดวกสบายของการซ้ือประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันท่ีสามารถซ้ือประกันแหล่งก็ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่าน

พักงานของบริษัท  รวมไปถึงกระบวนการท�าประกันภัยที่ง่ายสามารถส่งเอกสารการท�าประกันภัยได้ผ่าน

ระบบออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  ผู้บริโภคก็สามารถท�าประกันภัยได้  ท�าให้ผู้บริโภคไม่ได้น�าปัจจัยด้าน

บุคลากรและด้านกระบวนการมาประกอบการตัดสินใจมากเท่าใดหนัก  สอดคล้องแนวคิดของ  วีรญา  กัง

พานิชกุล  และ  ไกรชิต  สุตะเมือง  (2556)  ที่กล่าวว่า  ผู้ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่มองว่าปัจจัยด้าน

ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก มีความส�าคัญที่สุด

ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่โดยมีความเห็นว่าความคุ้มครองต่อรถคันเอาประกันมีความ

ส�าคัญต่อการขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขการตรวจสภาพ

รถยนต์  ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่ก�าหนดได้ตามใจ  ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ส่งผลให้มีทางเลือกในการท�าประกันภัยรถยนต์มากยิ่งขึ้น ตรงกับลักษณะการ

ขับขี่ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับความจ�าเป็นของแต่ละบุคคลมากขึ้นด้วย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถจักรยำนยนต์ขนำดไม่เกิน 125 ซีซี. 

ของลูกค้ำเขตอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Factors Affecting on Buying Decision of Motorcycles type Less Than  

125 CC. of Customers in Sriprachan District Suphanburi Province

ปฐมพงค์ กุกแก้ว* ศศิวิมล สิงห์สม1

Pathompong kookkaew1 Sasiwimon Singsom1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125  ซี.ซี.  และ  2)  ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซี.ซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง 

คือ ลูกค้า จ�านวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบที  (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัย

พบว่า  1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125 ซี.ซี. 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านราคา  ตามล�าดับ  2)  ปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125 ซี.ซี.  แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ได้แก่  ด้านอาชีพ  และ  3)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซี.ซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านราคา อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�ำส�ำคัญ : ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน    

125 ซี.ซี.

Abstract

The research purposes were to; 1) study the influence of demographic characteris-

tics factors on buying decision of motorcycles type Less than 125 cc. and 2) study the influ-

ence of marketing mixed factors on buying decision of motorcycles type Less than 125 cc. 

of customers in Sriprachan district Suphanburi province. The samples were 220 of custom-

ers. A questionnaire was used to collect data. Descriptive statistics; frequency, percentage, 

mean,  standard deviation and  inferential  statistics;  t-test, One-Way ANOVA and Stepwise 

1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
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Multiple Regression were used in the data analysis. 

The research results found that; 1) the influence of marketing mixed factors on buy-

ing decision of motorcycles type Less than 125 cc., in the overall, was at a highest level. In 

descending  order  of  the  average,  there were  people,  product,  process,  physical,  place, 

promotion and price. 2) The demographic characteristics  factors  that affected on buying 

decision of motorcycles type Less than 125 cc. were different at statistical significance at the 

level of .05 was occupation. And 3) Marketing mixed factors that affected on buying decision 

of motorcycles type Less than 125 cc. of customers in Sriprachan district Suphanburi prov-

ince consisted of physical and price at statistical significance at the.05 level.

Keyword: Demographic Characteristics, Marketing Mixed, Buying Decision, Motorcycles      

type Less than 125 cc

บทน�ำ

อดีตที่ผ่านมาการด�าเนินชีวิตของมนุษย์มีองค์ประกอบของปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่อง

นุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการอยู่รอดของมนุษย์ ต่อมาเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่องท�าให้มนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยในการด�ารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น  และปัจจัยที่ส�าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ส�าคัญ

คือ  ยานพาหนะ ซึ่งน�ามาใช้ในลักษณะต่าง  ๆ ตามวัตถุประสงค์  เช่น  เพื่อการเดินทาง  การขนส่ง  หรือการ

ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนิน

ชีวิตของคนไทย  เนื่องด้วยเป็นยานพาหนะที่ให้ความคล่องตัวในการเดินทางและยังการประกอบกิจกรรม

ต่าง ๆ ซึ่งราคามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้ของประชากรภายในประเทศ  (อภิรักษ์ จันทร์กลับ, 

2559)  จากข้อมูลของกรมขนส่งทางบก  พบว่า  สถิติอัตราการจดทะเบียนใหม่ของรถจักรยานยนต์  เดือน

มกราคม-มิถุนายน 2562 มีจ�านวนทั้งสิ้น  971,761 คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2562) ซึ่งมีจ�านวนการจด

ทะเบียนสูงสุดเมื่อเทียบกับยานยนต์ประเภทอื่น ๆ โดยรถจักรยานยนต์แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ประเภท

สปอร์ต ประเภทครอบครัวกึ่งสปอร์ต และประเภทครอบครัว โดยรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี. จัด

อยู่ในประเภทจักรยานยนต์แบบครอบครัว

อ�าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  15  กิโลเมตร  และเป็น

อ�าเภอหนึ่งที่นิยมใช้รถจักรยานยนต์ส�าหรับเป็นพาหนะเดินทางหรือท�ากิจกรรมต่าง  ๆ  และจากข้อมูลของ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2562  มีผู้มาจดทะเบียนรถ

จักรยานยนต์ จ�านวน  9,556 คัน (ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี, 2562) และมีแนวโน้มในอนาคตคาด

ว่ารถจักรยานยนต์จะได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะมีราคาถูก ประหยัด เหมาะส�าหรับรายได้ของประชากร

ในพื้นที่  ตลอดจนมีการแข่งขันของผู้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่ายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งนอกจากคุณสมบัติและความ

เหมาะสมของลักษณะการใช้ประโยชน์จากรถจักรยานยนต์แล้ว  ผู้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่ายจ�าเป็นต้องมีการ

ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันด้วย

จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น  ผูว้จัิยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือรถจักรยานยนต์
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ขนาดไม่เกนิ 125 ซซี.ี ของลกูค้าเขตอ�าเภอศรปีระจนัต์ จังหวดัสพุรรณบรุ ีเพือ่น�าผลการวิจัยมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค  (มิติ  กิยะแพทย์,  2560)  และ

เป็นข้อมูลส�าหรบัผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาการด�าเนิน

กิจกรรมทางการตลาด  ซึง่สามารถน�าไปปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

และเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันจากคู่แข่งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 

125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาดไม่

เกิน 125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

1. ผู ้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่ายทราบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125  ซีซี.  และสามารถน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้า

หมาย

2. ผู้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่ายทราบข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125  ซีซี.  ส�าหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  และพิจารณาเลือกใช้

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

กำรทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มี

อยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจ�าวัน โดยที่ผู้

บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าและบริการตามข้อมูลและข้อจ�ากัดของสถานการณ์  (ฉัตยาพร  เสมอใจ,  2550  อ้าง

ถึงใน  เสาวลักษณ์  สมานพิทักษ์วงค์,  2560)  นธกฤต  วันต๊ะเมล์,  (2555)  ระบุว่า  กระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นอันจะน�าไปสู่การ

วางแผนการส่ือสารทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่ได้แบ่ง

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทำงกำรตลำด 

Boone and Kurtz  (1989 อ้างถึงใน ปรัชญ์พงศ์ นาคบุตร, 2557) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาด  หมายถึง  ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดเป้าหมาย หมายถึงความเกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด  แต่ในปัจจุบันการท�าการตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  Kotler  จึงมีการคิดตัวแปร

เพิ่มเติมขึ้นมาอีก  3  ตัวแปร  ได้แก่  บุคคล  ลักษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
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แนวคิดที่ส�าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้น จึงรวมเรียกได้

ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ  7Ps  (Kotler,  1997  อ้างถึงใน  โสภิตา  รัตนสมโชค,  2558)  ซึ่งส่วน

ประสมทางการตลาดตามแนวคิดของ Kotler ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำน

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125  ซีซี. 

ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอย่างน้อย  1  ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้ารถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี. จ�านวน 472 คน ก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยก�าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ±5% 

(วิชิต อู่อ้น, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 120 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือจากศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.94 และวัดค่าความเชื่อมั่นด้วยค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค โดยการพิจารณาคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (กัลยา วา

นิชย์บัญชา, 2559) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.78 - 0.96 จึงสามารถน�าไปใช้ศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 



53

และทดสอบความแตกต่างรายคู่กรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Square Difference 

(LSD) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)

สรุปผลกำรวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 มีอายุ 31-40 ปี 

และ 41-50 ปี จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 144 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.50 มีสถานภาพสมรส จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 มีอาชีพรับจ้าง/ค้าขาย/

เกษตรกรรม จ�านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จ�านวน 

122 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x ̅= 4.27, S.D. = 0.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านบุคลากร (x ̅

= 4.54, S.D. = 0.39) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x ̅= 4.50, S.D. = 0.31) ด้านกระบวนการ (x ̅= 4.35, 

S.D. = 0.24) ด้านลักษณะทางกายภาพ (x ̅= 4.18, S.D. = 0.37) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (x ̅ = 4.17, 

S.D. = 0.39) ด้านการส่งเสริมการตลาด  (x ̅= 4.14, S.D. = 0.41) และด้านราคา (x ̅= 3.99, S.D. = 0.48) 

ตามล�าดับ และผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.08, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าขนาดไม่เกิน 125 ซีซี พบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อ

ด้วยตัวเอง (x ̅= 4.59, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ ลูกค้าท�าการเปรียบเทียบราคาคุณภาพ และลักษณะของ

รถจักรยานยนต์ก่อนการตัดสินใจซื้อ (x ̅= 4.55, S.D. = 0.66)

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125  ซีซี. 

ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 

1.1 จ�าแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ โดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ พบว่า การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125  ซีซี  ด้านเพศ 

ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรด้ำนเพศต่อกำรตัดสินใจซื้อรถจักรยำนยนต์ขนำดไม่

เกิน 125 ซีซ ี
เพศ n X S.D. t P
ชำย 119 4.12 .40 1.405 .161หญิง 101 4.04 .415

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

1.2 จ�าแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน โดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ พบว่า การ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอาชีพมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียด
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ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี 

Model Sum of 

Squares

df Mean of 

Squares

F p

อายุ  ระหว่างกลุ่ม .586 4 .147 .887 473
ภายในกลุ่ม 35.541 215 .165
รวม 36.127 219

Model Sum of 

Squares

df Mean of 

Squares

F p

ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม .600 2 .300      1.832      .163
ภายในกลุ่ม 35.527 217 .164
รวม 36.127 219

สถานภาพ ระหว่างกลุ่ม .109 4    .027   .163     957
ภายในกลุ่ม 36.018 215    .168
รวม 36.127 219

อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 1.862 3 .621   3.914*     .009
ภายในกลุ่ม 34.265 216 .159
รวม 36.127 219

รายได้เฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม .102 3 .034    .205    .893
ภายในกลุ่ม 36.025 216 .167
รวม 36.127 219

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

ดังนั้น จึงต้องมีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ Fisher’s Least – Sig-

nificant  Different  (LSD)  เมื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ในด้านอาชีพ  พบว่า  ลูกค้าที่มี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ  มีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกับลูกค้าที่มี

อาชีพรับจ้าง/ค้าขายเกษตรกรรม  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 

3
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ในด้านอาชีพ ในภาพรวมของลูกค้าเขตอ�าเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านอาชีพ นั ก เ รี ย น /

นักศึกษา

ข้ า ร า ช ก า ร

พ นั ก ง า น     

ของรัฐ

พนักงานบริษัท

เ อกชน / ธุ ร กิ จ

ส่วนตัว

รั บ จ้ า ง /

ค้ า ข า ย

เกษตรกรรม

3.90 3.39 4.10 4.16

นักเรียน/นักศึกษา 3.90 - 0.02 (0.16) (0.21*)

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.39 - (0.18) (0.23*)

พนักงานบริษัทเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว 4.10 - (0.05)
รับจ้าง/ค้าขาย เกษตรกรรม 4.16 -

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอย่างน้อย  1  ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรตามข้อตกลงเบื้องต้นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งควรมีค่าไม่เกิน 0.7 (สุทิน ชนะบุญ, 2560) เนื่องจากจะท�าให้เกิดปัญหา Multicol-

linearity โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง 0.12 – 0.43 จึงสามารถน�าไป

ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นได้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่

เกิน 125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิเคราะห์ดังปรากฏในตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่ง

ผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจซื้อ

t p - value
สัมประสิทธิ์

การถดถอย

ค ว ำ ม ค ล ำ ด

เคลื่อนมำตรฐำน
(b) (β)

ค่ำคงที่ (a)

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ

2. ด้านราคา

2.12 0.30 7.14 0.00

0.32 0.31 0.07 4.66* 0.00

0.16 0.19 0.06 2.85* 0.01

Adjusted R2      0.16

*ระดับนัยส�าคัญ p < 0.05

จากตารางที่  4  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยที่ตัวแปรอิสระ

ร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 16.00 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.16 และ

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านราคา มีค่า b = 0.32 และ 0.16 ตามล�าดับ 
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หมายความว่า จ�านวนของแต่ละด้านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย กระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 

125 ซีซีจะเพิ่มขึ้น 0.32 และ 0.16 ตามล�าดับ แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

สมมติฐานการวิจัยที่  1: ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

ขนาดไม่เกิน  125  ซีซี.  ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  แตกต่างกัน  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน  125  ซีซี.  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เนื่องจากรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี มีหลากหลายรุ่น หลายรูปแบบ ลูกค้าสามารถเลือกได้

ตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน  เช่น  ลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจะมีรูปแบบการด�าเนิน

ชีวิต (life style) เน้นการใช้งานที่โฉบเชี่ยวดูทันสมัย และได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น ส่วนอาชีพข้าราชการ/

พนักงานของรัฐ  เน้นการใช้งานที่สะดวกสบาย  มีการออกแบบที่สวยงาม  กะทัดรัด  และลูกค้าที่มีอาชีพ

รับจ้าง/ค้าขายเกษตรกรรม  เน้นสมรรถนะในการใช้งานและประหยัดพลังงานรวมถึงค่าซ่อมบ�ารุงรักษา  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จุฑารัตน์  เกียรติรัศมี  (2558)  ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์

ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างแตก

ต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์

การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี. ของลูกค้าเขตอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากทางด้านกายภาพตัวแทน

จ�าหน่ายมีการจัดบรรยากาศภายในห้องรับรองลูกค้าที่มีความสะดวก รวมถึงมีเครื่องดื่มและอาหารว่างอื่น ๆ 

ระหว่างรอ มีการจัดพื้นที่ภายในที่สะอาด มีระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ ส่วนด้านราคา โดยสินค้าจะมีราคา

ที่เป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ มีราคาค่าบ�ารุงรักษา ราคาอะไหล่  และการตรวจเช็ครถมีความเหมาะ

สมกับคุณภาพของสินค้าและบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  มิติ  กิยะแพทย์  (2560)  ศึกษาเรื่อง 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในจังหวัด

นครปฐม  ผลการศึกษา  พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  กระบวนการ  ลักษณะทางกายภาพ  ช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  ราคา  และบุคลากรสามารถน�ามาท�านายการส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ  49.5  โดยด้านราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ  และสามารถซื้อได้โดยใช้เงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินความสามารถของผู้บริโภค  และ

ศูนย์บริการหรือร้านจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิด

ความประทับใจในการเข้ารับบริการ 
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ปัจจัยคุณภำพกำรบริกำรที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ของลูกค้ำห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี
Service quality factors affecting on purchasing decision closed-circuit television of 

Customers of Limited Partnership ABC, Suphanburi province 

พิธาน แสนภักดี* ศักดา ค�าแผง1

Pitan Sanpakdee1 Sakda Khampang1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยคุณภาพการบริการ และการตัดสินใจซื้อ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิดของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด ABC จ�านวน 190 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย

คุณภาพการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.38, S.D. = 0.31) ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสิน

ใจซื้อ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.13, S.D. = 0.39) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย

คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC 

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า อย่างมี

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจซื้อ, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the level of service quality and 

purchasing decision closed-circuit television and (2) to study the service quality factors that 

affected purchasing decision closed-circuit television of Customers of Limited Partnership 

ABC, Suphanburi province. The samples were 190 of customers. A questionnaire was used 

to collect data. The statistics used for data analysis were descriptive statistics consisted of 
frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics was multiple re-

gression analysis. The research results found that; the level of service quality, in the overall 

was at a highest level (x ̅= 4.38, S.D. = 0.31). The level of purchasing decision, in the overall 

was at a highest level (x=̅ 4.13, S.D. = 0.39). The hypothesis testing showed that service 
1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี   

  Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi Campus.
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quality factors that affected purchasing decision closed-circuit television of Customers of 

Limited Partnership ABC, Suphanburi province consisted of tangibility and empathy at sta-

tistical significance at the .05 level.

Keyword: Service Quality, Purchasing Decision, Closed-Circuit Television

บทน�ำ

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพื่อสร้างความรวดเร็ว  ความประหยัด  และลดแรงงานคนในการท�างาน  ทั้งในอุตสาหกรรมธุรกิจ

ด้านการผลิต  เช่น  การใช้หุ่นยนต์ในการผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนต่าง  ๆ  ในโรงงาน  หรือการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ส�าหรับควบคุมการผลิต  เป็นต้น  และอุตสาหกรรมธุรกิจด้านการบริการ  เช่น  การจ�าหน่ายตั๋ว

โดยสารโดยใช้เครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ  การใช้ระบบออนไลน์ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน  รวมถึงการรักษา

ความปลอดภัยที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย

การป้องกันหรือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งจ�าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งใน

ส่วนของตัวบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการเกิดปัญหาในสังคม

ด้านต่าง ๆ  เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักขโมย หรือปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง และอุบัติเหตุ

ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ท�าให้มีการตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยได้มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผลิตสินค้าด้าน

ความปลอดภัยออกมาสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก และมีแนวโน้มขยายตัวทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิดเป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม  ซึ่งระบบกล้องโทรทศัน์

วงจรปิด (Closed-Circuit Television System) เป็นระบบการบันทึกภาพเคล่ือนไหวด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV 

Camera)  ซึง่เป็นระบบส�าหรบัการใช้เพ่ือรกัษาความปลอดภยัท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด  ใช้เพ่ือสอดส่องดูแล

เหตกุารณ์  หรอืสถานการณ์ต่าง  ๆ  ในการเฝ้าระวังเหตุร้ายท่ีอาจจะเกดิข้ึน  โดยระบบสามารถแสดงภาพ

เหตกุารณ์ปัจจบุนัและสามารถบนัทกึภาพเหตกุารณ์ย้อนหลังท�าให้ผู้ดูแลระบบทราบข้อมลูเหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึน

ได้อย่างครบถ้วน 

จากสถติกิารเกดิอาชญากรรมของจงัหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงแยกเป็นคดีความผิดเกีย่วกบัชวีติ  ร่างกาย  และ

เพศ จ�านวน 248 คดคีวามผดิเก่ียวกบัทรพัย์ จ�านวน 755 ราย  คดีฐานความผิดพิเศษ จ�านวน 89 ราย และคดี

ความผดิทีร่ฐัเป็นผูเ้สียหายจ�านวน 5,669 ราย (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)  จึงเป็นเหตุผลท่ีท�าให้ประชาชน

มกีารเหน็ความส�าคญัต่อระบบรักษาความปลอดภยัมากข้ึน  ท้ังประเภทผู้ใช้ท่ัวไป  อาคารสถานท่ีราชการ  และ

สถานประกอบการภาคเอกชน โดยผูป้ระกอบการชีแ้จงว่ายอดขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจังหวดัสุพรรณบรีุมี

แนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี ซึง่สอดคล้องกับข้อมลูของสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอจัฉริยะไทย (iCA) ท่ีคาดว่ายอดขาย

กล้องวงจรปิดเตบิโตแบบก้าวกระโดด อตัราเฉล่ียปีละ 20-30% และคาดว่าในปี 2563 ตลาดกล้องวงจรปิดไทย

จะมยีอดขายทะลุ 1 หมืน่ล้านบาท (ไทยรฐัออนไลน์, 2561) ซึ่งในอดีตเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย

จะมีราคาสูง แต่เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีไร้สายเข้ามาเกี่ยวข้องและมีการพัฒนาท�าให้สินค้าให้มีราคาลดลง 

ท�าให้ผู้บริโภคมีความสนใจและมีความต้องการในการบริโภคมากขึ้น และเนื่องจากธุรกิจตัวแทนจ�าหน่าย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นธุรกิจประเภทขายสินค้าและบริการติดตั้งระบบ บ�ารุงรักษา ตลอดจนการบริการ
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หลังการขายส่งผลให้ผู้ประกอบการตัวแทนจ�าหน่ายมีการก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด อีกทั้ง

ก�าหนดนโยบายการบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขาย  เพือ่ให้ผลลัพธ์จากการท�างานของระบบที่ช่วยรักษาความ

ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก 

(Word-of-Mouth)

จากความส�าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้

หลักแนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman et al. (1988 อ้างถึงใน สิริลักษณ์ ทอง

พูน, 2559) ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าผลการวิจัยที่ได้เพื่อพัฒนาปรับปรุงงหรือ

พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยคุณภาพการบริการ  และการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี

2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

1. ทราบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการใช้บริการและการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดของลกูค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ABC จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

2. ทราบปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี

3. สามารถน�าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต

กำรทบทวนวรรณกรรม

 คุณภำพกำรให้บริกำร

กนกวรรณ นาสมปอง (2555) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความ

สามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่จะสร้าง

ความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของ

ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท�า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการเมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ 

สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่ง Meesala (2016 อ้างใน สิริวิมล ค�าวงศ์, 2560) 

กล่าวว่า การให้บริการที่มีคุณภาพสูง เป็นกุญแจไขไปสู่ความส�าเร็จในการให้บริการทางอุตสาหกรรม การ

แข่งขันในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการติดตามและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการ
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บริการที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรียกว่า “SERVQUAL” ได้รับพัฒนา โดยParasuraman et al, (1988 

อ้างถึงใน สิริลักษณ์ ทองพูน, 2559) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) 

การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (Responsiveness) การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (Assurance) ความเป็น

รูปธรรมของบริการ (Tangibles)
กำรตัดสินใจซื้อ

วจนะ  ภูผานี  (2555)  กล่าวว่า  การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก

ทางเลือกต่าง  ๆ  ที่มีอยู่ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีอยู่  3  ระดับ  คือ  การตัดสินใจตามความ

เคยชิน  การตัดสินใจที่จ�ากัด  และการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง  โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

เป็นกระบวนการก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการ  ผู้ประกอบการต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  ซึ่งการตัดสินใจซื้อไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับผู้ประกอบการแต่ยัง

ช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์การขายตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีกด้วย  (Johnston, 

2013)  ซึ่งการตัดสินใจซื้อเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญที่สุดของความส�าเร็จในมุมของการตลาดและธุรกิจ  โดยผู้

บริโภคจะเริ่มรู้จักและมีความคุ้นเคยกับแบรนด์มากขึ้นจะเกิดจากการที่พวกเขาได้รับรู้ข้อดีของแบรนด์นั้น

แล้วเกิดการชื่นชอบ เมื่อเกิดความต้องการพวกเขาก็จะค้นหาข้อมูลของแบรนด์นั้น  ๆ  ด้วยตนเองเพิ่มเติม 

(Kotler,  P.,  2016)  โดยในขั้นตอนของกระบวนการในการตัดสินใจซื้อจะมีคุณภาพและบริการเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ส่งผลท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ (จรัญชัย กรเกตุมหาชัย, 2555) 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
 
 คุณภ�พก�รให้บริก�ร 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 

2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) 

3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 

4. ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) 

5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 

การตัดสินใจซื้อ 

(Purchasing Decision) 

 

รูปที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำน

ปัจจัยคุณภาพการบริการอย่างน้อย  1  ตัวแปรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จ�านวน 350 คน (อ้างอิงข้อมูลลูกค้าเดือน

มกราคม - กรกฎาคม 2562) โดยการก�าหนดขนาดของตัวอย่างครั้งนี้ใช้สูตรค�านวณของ Yamane (1967) 

โดยก�าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ±5% (วิชิต อู่อ้น, 2554) ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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จ�านวน 190 ตัวอย่าง ซึ่งถูกเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็น

รูปธรรมของบริการ  ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ

ลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื้อ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามซึ่งพัฒนาจากการทบทวน

วรรณกรรม ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดที่ก�าหนดขึ้น 

การตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยรวมทั้งความชัดเจนของภาษา ถ้อยค�า

และท�าการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน เพื่อให้ผู้

เชี่ยวชาญพิจารณา และหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item Objec-

tive-Congruence:  IOC) มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.95 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อค�าถามใน

แบบสอบถามมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดย

น�าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลจ�านวน 30 ราย ในเบื้องต้นก่อนการทดสอบจริงไปท�าการตรวจหาค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ระหว่าง 0.71 ถึง 0.85 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่าข้อค�าถามมีความ

เชื่อน่ามั่นสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) สามารถน�าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยคุณภาพ

การบริการ และการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ความถี่ (frequency; n) ค่าร้อยละ (percentage; %) ค่า

เฉลี่ย (mean: x)̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)  และสถิติเชิงอนุมาน (influential 

statistic) ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลกำรวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20 มีอายุ 31-40 ปี จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท จ�านวน 71 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.40 มีสถานะภาพโสด จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 และมีรายได้เฉลี่ย 15,000-

25,000 บาท จ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ และการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.38, S.D. = 

0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.43, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (x ̅= 
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4.39, S.D. = 0.42) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (x=̅ 4.38, S.D. = 0.44) ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ (x ̅= 4.35, S.D. = 0.38) และ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (x ̅= 4.34, S.D. = 0.42) ตามล�าดับ 

และผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.13, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ลูกค้ามีการน�าข้อมูลจากที่ได้แสวงหาประเมิน และเปรียบ

เทียบหาจุดแข็งและจุดอ่อนของสินค้าแต่ละยี่ห้อ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x ̅= 4.34, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ เมื่อได้ผลลัพธ์จากการประเมินทางเลือก ลูกค้าจะซื้อ

สินค้านั้นโดยไม่มีความลังเล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.24, S.D. = 0.65)

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรตามข้อตกลงเบื้องต้น  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งควรมีค่าไม่เกิน 0.7 (สุทิน ชนะบุญ, 2560) เนื่องจากจะท�าให้เกิดปัญหา Multicol-

linearity โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง 0.40 – 0.54 จึงสามารถน�าไป

ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นได้ดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์ 

วงจรปิดของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจัยคุณภ�พก�รบริก�ร

ก�รตัดสินใจซ้ือ

t p - value							สัมประสิทธ์ิ
						ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคล่ือน
ม�ตรฐ�น

									(b) 	(β)
ค่าคงท่ี (a)                                             1.87               0.32                  5.83             0.00      
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.28 0.28    0.07     3.80*   0.00
2. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 0.24 0.27    0.06     3.66*   0.00

Adjusted R2    0.20

 *Sig < .05

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน ์

วงจรปิดของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  ABC  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้แก่  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน  โดยที่ตัวแปร

อิสระร่วมกันท�านายตัวแปรตามได้ร้อยละ 20.00  โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square  เท่ากับ 0.20 

และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มี

ค่า b = 0.28 และ 0.24 หมายความว่า จ�านวนของแต่ละด้านเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเพิ่มขึ้น 0.28 และ 0.24 ตามล�าดับ 
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อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษาเรือ่ง ปัจจยัคณุภาพการบรกิารทีม่อิีทธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ

ลกูค้าห้างหุน้ส่วนจ�ากดั  ABC  จงัหวดัสพุรรณบรุ ี พบว่า  ปัจจัยคณุภาพการบรกิาร  ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บรกิาร และด้านการรูจั้กและเข้าใจลกูค้ามอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ สามารถอภปิรายผล ได้ดังนี้

1)  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของลกูค้าห้าง

หุน้ส่วนจ�ากัด ABC จงัหวดัสพุรรณบุร ีท้ังน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานมกีารแต่งกายสุภาพสะอาด เรยีบร้อย มอีธัยาศยั

ไมตรีมคีวามพร้อมและเต็มใจให้บรกิาร  และการตกแต่งภายในร้านสวยงามและสะอาด  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจัิย

ของ กาญจนา โพนโต (2557) ด�าเนินการวจัิยเรือ่ง ปัจจัยคณุภาพการให้บริการ การบรหิารลกูค้าสมัพันธ์ และการ

สือ่สารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสนิใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ใน

จงัหวดัปทมุธานี  พบว่า  ปัจจยัคณุภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรม  ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือวสัดุก่อสร้างใน

ร้านค้าปลกีวสัดกุ่อสร้างสมยัใหม่  (Modern  Trade)  ในจงัหวดัปทมุธานอีย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิท่ี  0.05  และ

สอดคล้องกับงานวจิยัของ  ปรญิญา  บรรจงมณ ี (2562)  ท�าการศกึษาเรือ่ง  ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกซือ้

รถยนต์ประเภท Hybrid ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย พบว่า ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญักบัปัจจัยด้านคณุภาพการบรกิาร

ทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจเลือกซือ้รถยนต์ประเภท  Hybrid  ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย  ด้านความน่าเช่ือถอื  และด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ตามล�าดบั

2)  ด้านการรูจ้กัและเข้าใจลกูค้ามีอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของลกูค้าห้างหุน้ส่วน

จ�ากัด ABC จงัหวดัสพุรรณบุร ีท้ังน้ีอาจเป็นเพราะเจ้าของและพนกังานมีการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัรายละเอยีดการให้

บรกิารทีต่รงกับความต้องการของผูเ้ข้ามาใช้บรกิาร  และให้ความสนใจ  เอาใจใส่  และกระตือรอืร้นระหว่างการให้

บรกิาร ซึง่สอดคล้องกับงานวจัิยของ จฑุารัตน์ สายโรจน์พนัธ์ (2558) ท�าการศกึษาเรือ่ง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจ

ใช้บริการซปุเปอร์มาร์เกต็ของผูบ้รโิภคเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า คณุภาพการบรกิารด้านความเข้าใจความต้องการ

ทีแ่ตกต่างของลกูค้า การบรกิารมคีวามรวดเรว็ และการให้บรกิารอย่างไม่เลอืกปฏบิติัส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิาร

ซปุเปอร์มาร์เกต็ของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิที ่.05 ซ่ึงเป็นไปในทศิทางเดียวกนักบั 

กาญจนา โพนโต (2557) ด�าเนินการวจัิยเรือ่ง ปัจจัยคณุภาพการให้บริการ การบรหิารลกูค้าสมัพันธ์ และการสือ่สาร

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้วัสดกุ่อสร้างในร้านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ในจงัหวดั

ปทมุธาน ี พบว่า  ปัจจยัคณุภาพการให้บริการด้านความใส่ใจส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างในร้านค้าปลกีวสัดุ

ก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) ในจงัหวดัปทมุธาน ีอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิที ่0.05 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั

แนวคดิของ กนกวรรณ นาสมปอง (2555) ซึง่ระบวุ่า คณุภาพการให้บรกิารเป็นความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของธุรกจิให้บรกิาร และเป็นสิง่ส�าคญัทีสุ่ดทีจ่ะสร้างความได้เปรยีบและความแตกต่างให้เหนอืกว่าคูแ่ข่งได้  

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
 ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
ลูกค้าห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ABC จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัยที่ลูกค้าให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ

1)  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ซึ่งเห็นได้ว่าลูกค้ามีความคาดหวังในการใช้บริการตั้งแต่

พนักงานหรือบุคลากรผู้ให้บริการ  ซึ่งพนักงานขายเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ  ตลอดจนการมี

เครื่องมือที่ทันสมัยส�าหรับช่วยสามารถอ�านวยความสะดวกได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นธุรกิจควรมีการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจที่ได้
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รับจากการบริการ  เนื่องจากการสร้างความประทับใจหรือสิ่งดีๆจะช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้

มากยิ่งขึ้น

2) ด้านการรู ้จักและเข้าใจลูกค้า เป็นการคาดหวังลักษณะของการให้บริการเป็นรายบุคคล  

ให้ความสนใจ  เอาใจใส่  และกระตือรือร้นระหว่างการให้บริการ  ดังนั้น  เพื่อได้ทราบถึงความต้องการของ

ลูกค้าแต่ละราย ผู้ให้บริการจึงควรมีการจัดท�าฐานข้อมูลของของลูกค้าเพื่อการน�าเสนอสินค้าและบริการ 

หรือการบริการหลังการขายได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อลูกค้า ส่งผล

ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของธุรกิจต่อไป
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พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำต ิ

บริเวณย่ำนกลำงเมืองอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
Behavior in choosing hotel accommodation services of foreign tourists  

in the city center, Hat Yai, Songkhla
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)   

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  บริเวณย่านกลางเมือง  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยใช้แบบสอบถาม 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 385 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามอยู่ที่  0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน-

มาตรฐาน  และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  (multiple  linear  regres-

sion)  จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

ที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา  ดังนั้น  ผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)  น�าผลที่ได้จาก

งานวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) ของตนเองได้

ค�ำส�ำคัญ : พักแรมประเภทโรงแรม, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Abstract

The objectives of this research is to study behavior in choosing hotel accommoda-

tion services of foreign tourists in the city center, Hat Yai districts, Songkhla province. This 

study is a survey research with a random purposive Sampling size of 385. The questionnaires 

confident level at 0.89 Data analyzed with the use of descriptive statistics, which included 

frequency,  percentage, mean,  standard  deviation  and  inferential  statistic  for  hypothesis 

testing using multiple linear regression. From the hypothesis testing, the marketing mix fac-

tors have an influence on the behavior of choosing the hotel accommodation of Foreign 

tourists In the downtown area, Hat Yai district, Songkhla province. 

1   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    Bachelor Student, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
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บทน�ำ

สถิติจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พบ

ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2560 มีจ�านวน 

35,591,978 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) โดยในภาคใต้ของประเทศไทยมีชาวต่างชาติที่มา

เข้าพักสถานประกอบการที่พักแรม จ�านวน 25,462,989 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) และ

ชาวต่างชาติที่เข้าพักสถานประกอบการที่พักแรมในจังหวัดสงขลา ปีพุทธศักราช 2560 จ�านวน 2,427,790 

คน  (ส�านักงานสถิติจังหวัดสงขลา,  2562)  ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเข้าพักที่อ�าเภอเมืองสงขลา 

อ�าเภอสะเดา และอ�าเภอหาดใหญ่  เป็นหลัก  โดยทั้งสามอ�าเภอมีแนวโน้มการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ส่ง

ผลให้มีการลงทุนธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น  (สิริทิพย์  ฉลอง,  2560)    ซึ่งอ�าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางใน

หลายๆด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม ด้านการค้า รวมถึงด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น (ไทยต�าบล 

ดอท  คอม,  ม.ป.ป)  โดยมีสถานประกอบการที่พักแรมกระจายตัวอยู่ทั่วอ�าเภอหาดใหญ่  โดยเฉพาะบริเวณ

ย่านกลางเมืองหาดใหญ่ หรือบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 , ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 และถนน

นิพัทธ์อุทิศ 3

ในอดีตนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าพักในอ�าเภอหาดใหญ่  มีพฤติกรรมการเลือกส�ารอง

ที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) โดยผ่านบริษัทน�าเที่ยว และติดต่อจองห้องพักโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าด้วย

ตนเอง  (กานต์พิชชา  จันทรากุล,  2557)  ซึ่งในปัจจุบันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าพักที่พัก

ประเภทโรงแรม  (Hotel)  เพิ่มมากขึ้น อาทิ การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่สูงขึ้น ช่องทางการติดต่อ  - 

สอบถามที่หลากหลาย  รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เป็นต้น  (สิริทิพย์  ฉลอง,  2560)  ส่งผลให้ธุรกิจที่พัก

ประเภทโรงแรม (Hotel) ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวนกว่า 25,000 ห้อง ที่ด�าเนินกิจการมาเป็น

ระยะเวลานานไม่สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคทางด้านพฤติกรรม  ที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว  จึงทยอยปรับโครงสร้างใหม่,  ปรับลดพนักงาน,  ประกาศขายกิจการ,  ถูกเทกโอเวอร์  (Takeover) 

รวมถึงรีโนเวท (renovate) (ประชาชาติธุรกิจ, 2562)

จากสภาพปัญหาข้างต้นทางผู้ศึกษามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพัก

ประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และผลการวิจัยที่ได้สามารถน�าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบ

การที่ประกอบกิจการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)  โดยจะเน้นในส่วนของการปรับตัวของที่พักให้ตอบ

สนองตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติ บริเวณย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พัก

ประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

  1. ท�าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ บริเวณย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อน�าไปใช้พัฒนาปรับปรุงส่วนประสม

ทางการตลาดของที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) และเป็นข้อมูลที่สามารถน�าไปอ้างอิงหรือต่อยอดทางการ

ศึกษาได้ในอนาคต

2. ท�าให้ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พัก

ประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ สามารถน�าข้อมูลไปใช้พัฒนา และปรับปรุงธุรกิจที่พักประเภท

โรงแรม (Hotel) ของตนเองได้

กำรทบทวนวรรณกรรม

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (2557 อ้างถึงใน อุมาพร บุญเพชรแก้ว และคณะ, 2561, น. 2690-2691) ได้

ให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ว่า  เป็นการแสดงออกในทุกอิริยาบถของนักท่องเที่ยวเพื่อตอบ

สนองความต ้องการโดยพฤติกรรมภายนอกของนักท ่องเที่ยวเป ็นพฤติกรรมที่ผู ้อื่นมองเห็นได ้  

ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยวเป็นความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายใน  ซึ่งทั้งสองมี

ความสัมพันธ์กันโดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว  ท�าให้สามารถ

มองเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบริการของนักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง 

ที่พักแรมประเภทโรงแรม

ธุรกิจที่พักแรมมีการแบ่งประเภทที่พักแรมไว้หลายประเภท อาทิ โรงแรม (Hotel), โมเต็ล (Motel), 

เกสต์เฮาส์  (Guest  House),  ธุรกิจบ้านพักในบ้าน  (Home  Stay)  เป็นต้น  โดยหนึ่งในประเภทที่พักแรมที่

ส�าคัญก็คือ โรงแรม (Hotel) (ศิริพร พูลสุวรรณ, ม.ป.ป) 

ฉันทัช  วรรณถนอม  (2552 อ้างถึงใน  ขวัญชนก สุวรรณพงศ์,  2561,  น.  9)  ได้ให้ความหมายของ

โรงแรมไว้ว่าเป็นสถานที่ส�าหรับนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่มาพัก  และมีบริการหลายรูปแบบแก่ผู้มาพัก 

ขึ้นอยู่ระดับของการให้บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม จัดประชุม จัดเลี้ยง สระ

ว่ายน�้า ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา น�าเที่ยว และจ�าหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร

Kotler (1997 อ้างถึงใน สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล, 2558, น. 6-8) ได้ให้ความหมายของส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ไว้ว่า เป็นปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ และเป็นแนวคิดการตลาดแบบสมัย

ใหม่  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดเป้าหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ด้านราคา, ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย,  ด้านการส่งเสริมการตลาด,  ด้านบุคลากร,  ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้าน

กระบวนการบริการ
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงด�าเนินการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวทั้งหมด 7 ปัจจัย 

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจด้านบริการ  เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนัก

ท่องเที่ยวที่แท้จริง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วริศรา วาริชวัฒนะ และกุลเชษฐ์ มงคล (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พัก

แรมในอ�าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ของนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ผลจากการ

ศึกษา  พบว่า  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ให้ความส�าคัญในด้านความสะอาดของห้องพักมากที่สุด  โดยมีปัจจัย

ทางด้านราคาเป็นปัจจัยอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจเลือกที่พักแรม  และนักท่องเที่ยวได้ให้

ความส�าคัญในด้านการแสดงราคาห้องพักชัดเจน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวได้ให้ความส�าคัญด้านที่พักอยู่ใกล้

สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ทะเล เป็นต้น

สิริรัตน์  นาคแป้น  (2555)  ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการ

มาท่องเที่ยวเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลจากการศึกษา พบว่า มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว เป็นแรง

จูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเกาะพงันมากที่สุด  โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะ

เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อน/คนรู้จัก มีระยะเวลาการมาท่องเที่ยว 1-5 วัน โดยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะ

พงันเป็นครั้งแรก และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 5,000 บาท

สุรางคนา  แก้วตา  (2557)  ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ

ที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต  ผลจากการศึกษา  พบว่า  ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความ

ส�าคัญต่อการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้บริการธุรกิจห้องพักมากที่สุด  คือปัจจัยด้านบุคลากร  รองลงมา  ได้แก่ 

ปัจจัยด้านราคา  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้าน

การส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ตามล�าดับ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
                       ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพักที่พักแรมประเภทโรงแรมในพื้นที่ย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัด

สงขลาจ�านวน  385  คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ได้จัดแบบสอบถามเป็น  3  ส่วนดังนี้ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะค�าถามปลายปิด  แบบเลือกตอบ

ค�าตอบเดียว, แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักแรมประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติ  มีลักษณะค�าถามปลายป ิด แบบเลือกตอบค�าตอบเดียว และลักษณะค�าถามปลายเป ิด  

โดยปรับปรุงค�าถามจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวใน

เขต อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของอาภาพร จิระวัฒนภิญโญ (2552) ส่วนสุดท้ายเป็นแบบสอบถาม

ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel) 

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณย่านกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีลักษณะค�าถามปลายปิด มีการ

วัดข้อมูลแบบมาตราวัดความส�าคัญ  (Importance  scale)  โดยปรับปรุงค�าถามจากงานวิจัยเรื่อง  ปัจจัย

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  บริเวณอ่าวนาง 

จังหวัดกระบี่ ของผุสดี กลางรัก (2561)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบอิทธิพล

ของตัวแปรด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ซึ่งมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติ

สรุปผลกำรวิจัย

 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน 211 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.8 ช่วงอายุอยู่ที่  26 – 30 ปี  จ�านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 อยู่ในสถานภาพโสด 

จ�านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีรายได้ 25,001 – 50,000 บาท จ�านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4  

มาจากประเทศมาเลเซียจ�านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 และมีสัญชาติมาเลเซียจ�านวน 266 คน คิด

เป็นร้อยละ 69.1

 พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรที่พักแรมประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  385  คนพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาหาดใหญ่จ�านวน 

125  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.5  มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวจ�านวน  302  คน  คิดเป็นร้อยละ 

78.4 เดินทางโดยเครื่องบินจ�านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนจ�านวน 154 คน คิด

เป็นร้อยละ 40 มีการรับรู้ข้อมูลของที่พักแรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตจ�านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 

มีการเปรียบเทียบความหลากหลายของห้องพักจ�านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 โดยตัดสินใจเลือกที่พัก

ด้วยตนเองจ�านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 ซึ่งมีการจองห้องพักล่วงหน้าจ�านวน 342 คน คิดเป็นร้อย

ละ 88.8 จองผ่านเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่นจ�านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 นิยมเลือกพักประเภท De-

luxe room จ�านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 ช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตจ�านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 
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60  และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกที่พักเดิมในการเดินทางครั้งถัดไปจ�านวน  208  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 54  มีจ�านวนผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่เดินทางด้วยกันเฉลี่ย 4 คน มีจ�านวนวันที่เข้าพักเฉลี่ย 2 วัน และ

ค่าใช้จ่ายห้องพักเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่ 1,466 บาท  

 ระดับควำมส�ำคัญของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใช้บริกำรที่พักประเภท
โรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณย่านกลาง

เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวม

จากตารางที่  1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)  ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณย่านกลางเมือง

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก  7  ด้าน  ตามล�าดับดังนี้  ด้านบุคลากร  ด้านราคา  ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านกระบวนการบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์/บริการ

 กำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใช้บริกำรที่พักประเภทโรงแรม 
(Hotel) ของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรเลือกเข้ำพักโรงแรมของนักท่อง
เที่ยวชำวต่ำงชำติบริเวณย่ำนกลำงเมืองหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อความถี่ในการเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี
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หมายเหตุ: มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่  2  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีอิทธิพลต่อ

ความถี่ในการเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ต่อปี  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่  -0.248  และ

สามารถอธิบายความแปรปรวนต่อความถี่ในการเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปีได้ร้อยละ 

3.6

ตำรำงที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อจ�านวนผู้ร่วมเดินทาง

หมายเหตุ: มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านไม่มีอิทธิพลต่อจ�านวนผู้ร่วมเดินทาง 

ตำรำงที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อระยะเวลาในการเข้าพัก

หมายเหตุ: มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05



76

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายมีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการเข้าพักโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่  0.436  และ  -0.289  ตามล�าดับ 

และสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อระยะเวลาในการเข้าพักได้ร้อยละ 8.7

ตำรำงที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อค่าใช้จ่ายห้องพักต่อคืน 

หมายเหตุ: มรีะดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อค่าใช้

จ่ายห้องพักต่อคืนโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่  225.713  และสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อค่าใช้จ่ายห้อง

พักต่อคืนได้ร้อยละ 4

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel) 

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บริเวณย่านกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) ของนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติบริเวณย่านกลางเมือง  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีการ

ให้ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรเป็นอันดับแรก  ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของสุรางคนา แก้วตา (2557) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความ

ส�าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักอยู่ในระดับมากที่สุด

2.  พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)  ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บริเวณย่านกลางเมือง  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จากการศึกษาพบว่า  จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติจ�านวน  385  คน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว  เดินทางโดยเครื่องบิน ท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อน มีการรับรู้ข้อมูล

ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  มีการเปรียบเทียบความหลากหลายของห้องพักโดยตัดสินใจเลือกที่พักด้วยตนเอง 

ซึ่งมีการจองห้องพักล่วงหน้า  จองผ่านเว็บไซต์  หรือแอพลิเคชั่น  นิยมเลือกเข้าพักห้องพักประเภท  Deluxe 
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room  ช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกที่พักเดิมในการเดินทางครั้งถัด

ไป  มีจ�านวนผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่เฉลี่ย 4 คน มีจ�านวนวันในการเข้าพักเฉลี่ย 2 วัน และค่าใช้จ่ายห้องพัก

เฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่ 1,466 บาท ซึ่งสอดคล้องกับสิริรัตน์ นาคแป้น (2555) พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน

ทางมาท่องเที่ยวเกาะพะงันเป็นครั้งแรก  โดยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพะงันกับกลุ่มเพื่อน/คนรู้จัก 

ซึ่งวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง  มีระยะเวลาในการท่องเที่ยวเกาะพะงัน  1-5  วัน  และมีค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 5,000 บาท  

3.  อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel) 

ต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณย่านกลางเมืองหาดใหญ่  จังหวัด

สงขลา จากการศึกษาพบว่า

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/บริการ มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการ

เข้าพัก กล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/บริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะส่งผลให้

ระยะเวลาในการเข้าพักยาวนานขึ้น หรือสั้นลง ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา วาริช

วัฒนะ และกุลเชษฐ์ มงคล (2556) ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ได้รับความส�าคัญ

มากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ คือความสะอาดของห้องพัก ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาการเข้าพัก และ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการเดินทางมายัง

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี, จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง, และค่าใช้จ่ายห้องพักต่อคืน เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวกลุ่มคนมิลเลนเนียลในปัจจุบันมีการท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวคนเดียว (solo travel) 

มากกว่าในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่ากลุ่มคนมิลเลนเนียล (Agoda, 2561)

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการเดินทางมายัง

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี, จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง, ระยะเวลาในการเข้าพัก และค่าใช้จ่าย

ห้องพักต่อคืน เนื่องจากราคาของห้องพักที่มีราคาสูงหรือต่�า มีความเหมาะสมกับคุณภาพของห้อง

พัก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจที่จะจ่าย ดังนั้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาจึง

ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี, 2558)

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีอิทธิพลต่อความถี่ใน

การเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี และระยะเวลาในการเข้าพัก กล่าวคือ ส่วน

ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะส่งผลให้ความถี่ในการ

เดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการเปลี่ยนแปลงตาม และระยะเวลาในการเข้าพัก

ยาวนานขึ้น หรือสั้นลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ซึ่งพบว่า ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องการจัดจ�าหน่ายสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว  

ให้เดินทางเข้ามาหาดใหญ่บ่อยขึ้น และระยะเวลาในการเข้าพักเพิ่มมากขึ้น ส่วนปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อจ�านวนผู้ร่วมเดินทาง และค่าใช้จ่ายห้อง

พักต่อคืน เพราะนักท่องเที่ยวมีการวางแผนในการเลือกที่พักก่อนการเดินทาง รวมถึงไม่ส่งผลต่อ

จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง เนื่องจากมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอื่นมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายห้อง

พักต่อคืนมากกว่าด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (พิมพ์ปวีณ์ นพกิจก�าจร, 2562)
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3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อความถี่ใน

การเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี, จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง, ระยะเวลาในการเข้า

พัก และค่าใช้จ่ายห้องพักต่อคืน เพราะการส่งเสริมการตลาดของที่พักแรมไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

และมีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนท�าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถคาดการณ์ และรับรู้ก่อนได้ จึงไม่ส่งผลต่อ

ความถี่ในการเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาต่อปี จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง ระยะเวลาใน

การเข้าพัก และค่าใช้จ่ายห้องพักต่อคืน (ธรรมจักร เล็กบรรจง,2558)

3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการเดินทาง

มายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี, จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง, ระยะเวลาในการเข้าพัก และค่า

ใช้จ่ายห้องพักต่อคืน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจจองห้องพัก/เข้าพักในโรงแรมในครั้งแรก ซึ่ง

ยังไม่เคยมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรของโรงแรมนั้นๆ แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

บุคคลากรจะส่งผลต่อการเข้าพักครั้งถัดไปของนักท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับบทความของ 

Swiss Education Group (2561) กล่าวว่าเป้าหมายการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด คือลูกค้ากลับมาใช้

บริการอีกครั้งและครั้งต่อไป นั่นคือความหมายที่แท้จริงของค�าว่า การบริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม

3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการ

เดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี, จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง, ระยะเวลาในการเข้าพัก 

และค่าใช้จ่ายห้องพักต่อคืน อาทิ ความสะดวกสบายของการจองที่พักและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

เป็นต้น ไม่มีผลต่อความถี่ในการเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น เนื่องจากนัก

ท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางในแต่ละครั้งแตกต่างกัน จึงท�าให้ความถี่ในการเดินทาง

เกิดการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับสารนิพนธ์ของ อัจฉรา สมบัตินันทนา (2555) ซึ่งพบว่า นัก

ท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพักผ่อนเนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติที่หลากหลาย ท�าให้นักท่องเที่ยวที่มีเวลาว่างไม่แน่นอนตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุด

หมายในการท่องเที่ยว

3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายห้อง

พักต่อคืน กล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ้น หรือลดลง จะส่ง

ผลให้ค่าใช้จ่ายห้องพักต่อคืนสูงขึ้นหรือต่�าลงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวดี สาย

หยุด และกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2560) ซึ่งพบว่าหากสามารถใช้บริการที่พักราคาสูงได้สามารถ

ลดข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการบริการลงได้ ท�าให้สามารถเลือกที่พักที่ตอบสนองความต้องการได้อย่าง

ครบถ้วน  และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการ

เดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี, จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง และระยะเวลาในการเข้า

พัก เนื่องจากการท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวแบบทริปเล็กๆที่ใช้เวลาเพียง 2-3 วัน ก็

สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนได้ ดังนั้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง

กายภาพไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Praornpit Katchwattana, 2561)

บทสรุป
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จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)  ของนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติ  บริเวณย่านกลางเมืองอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพักแรมประเภทโรงแรมของนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติ 2 ด้าน คือ ด้านความถี่ในการเดินทางมายังอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อปี และด้าน

ระยะเวลาในการเข้าพัก  ซึ่งปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

ที่พักแรมประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากว่าปัจจัยด้านอื่นๆ  จึงสามารถเป็นแนวทางให้กับ

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)  ให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้พัฒนาและ

ปรับปรุงธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) ของตนเองได้

โดยผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม  (Hotel)  ควรจะมีการปรับ

ตัวเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด  โดยด้านบุคลากรควรจะมีการอบรบให้มีความ

สุภาพ  ซื่อสัตย์  และบริการรวดเร็ว  รวมถึงควรมีทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร  เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกเข้าพัก

ที่พักประเภทโรงแรม (Hotel) มากยิ่งขึ้น
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กำรยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน 

ในกำรซื้อสินค้ำของผู้สูงอำยุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  ศึกษาลักษณะการยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้แอพ

พลิเคชั่นในการซื้อสินค้า  (2)  ศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นใน

การซื้อสินค้า  โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ�านวน 400 คน  ใช้แบบสอบถามใน

การเก็บข้อมูลและสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง    โดยใช้สถิติความถี่  ร้อยละ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  การศึกษาระดับปริญญา 

มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อ ความบันเทิง 1-2 ชม. ต่อวัน และช่วง

เวลาในการใช้งาน 06.00-12.00 น. ส�าหรับอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึง

ความน่าเชื่อถือ  ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  และการรับรู้ถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้า    ส่วนความง่ายในการใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้

แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ 

Abstract

  The objective in this study was (1) Compere the characteristics of elderly peoples 

on using intention application for purchasing product (2) investigated the influence of 

technology acceptance on using intention application for purchasing product. The ques-

tionnaire as a tool to collected data, sampling by purposive 400 elderly peoples to 

use smart phone. The statistics to analyzed data: frequency, percentage and multiple regres-

sion analysis. The results found that characteristics of elderly peoples was mostly women, 

bachelor degree education, income between 15,000 – 20,000 Bath/month, using smart phone 

1-2 hours/day  for entertainment and 06.00-12.00 Am. was time period to using . Moreover, 

the research indicated that technology acceptance was perceived use fullness, perceived 

credibility and perceived self-efficacy positively significant influence on intention to use the 

application. The perceived use fullness not influence on intention to use the application on 

smart phone to purchasing product of elderly peoples.

1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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   *E-mail: Wasutida_9919@hotmail.com
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บทน�ำ

การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการด�าเนินธุรกิจ  น�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป    โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีการสื่อสารถูกน�ามาใช้ในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ไปสู่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เพราะ

สามารถจัดการข้อมูลได้จ�านวนมาก  (Leymann  et  al.,  2011)  และการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์  (Tan 

and  Teo,  2000)  ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้นเพราะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทั่ว

โลก  ท�าให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  (Marston  et  al.,  2011)  ซึ่งหลายธุรกิจได้น�ามาใช้ประโยชน์

โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ 

การน�าเสนอแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่เป็นร้านค้าเสมือนจริงท�าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าต่างๆ  ผ่าน

ออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ (Nurittamont, 2017) 

ทั้งนี้ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เพราะ

สามารถใช้งานและท�าให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย  โดยพบว่าผู้ใช้สมา

ร์ทโฟนในประเทศไทยปี พ. ศ. 2560 มีจ�านวน 113.1 ล้านเลขหมาย  (South East Asia and Oceania, 

Ericsson  Company,  2016)  ซึ่งกลุ่มช่วงอายุตั้งแต่  50  ปีขึ้นไป  ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสาร

มากกว่าชนิดอื่นๆ สูงถึงร้อยละ 85.3 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางมีผู้ใช้

สูงเป็นอันหนึ่งของประเทศ    และกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจเพราะมีความสามารถในการใช้

งานและยอมรับเทคโนโลยี เพิ่มมากกว่าในอดีต แม้ว่าจะไม่ผูกพันกับเทคโนโลยีเหมือนกับคนรุ่นใหม่ แต่สมา

ร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันเพิ่มมากขึ้น  ทั้งในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  ในสังคมออนไลน์ 

และเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่เข้า

ถึงได้ง่ายและสะดวก  ส่งผลให้อัตราการใช้สมาร์ทโฟน  ของกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    รวมทั้งผู้

ประกอบการในปัจจุบันได้ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ (Aungstand Wilson, 2005) 

สร้างความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า  โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นที่ขายสินค้าออนไลน์

ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค  ได้แก่    ลาซาด้า  (Lazada)  ช๊อปปี้  (Shoppee)  ขายดี  (Kaidee)  และวี

เลิฟช๊อปปิ้ง (Weloveshopping) เป็นต้น 

จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความ

ตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึง่ผลการ

ศึกษาครั้งน้ี ผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางก�าหนดกลยุทธ์และวางแผนในการสร้างการยอมรับ

เทคโนโลย ี เพือ่น�าไปสูค่วามตัง้ใจท่ีจะใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคกลุม่ผูส้งูอาย ุ ซ่ึงเป็นกลุม่ทีม่แีนวโน้ม

และมศีกัยภาพในการซือ้สนิค้าเพิม่มากข้ึนน�าไปสูก่ารพฒันาความสามารถในการแข่งขนัให้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศกึษาลกัษณะของผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความต้ังใจใช้โปรแกรมประยุกต ์                
บนสมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจ�าหน่ายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อิทธิพลของการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงานการตลาด  น�าไปสู่ความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้

บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทบทวนวรรณกรรม

การศกึษาครัง้นีมุ่้งศกึษาอิทธพิลของการยอมรับเทคโนโลยส่ีงผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลเิคชัน่บนโทร

ศพัท์สมาร์ทโฟนในการซ้ือสนิค้าของผูส้งูอาย ุ ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา  ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกับการ

ยอมรับของบุคคลในการใช้เทคโนโลยี  โดยสามารถแก้ปัญหา  สร้างอรรถประโยชน์ในด้านต่างๆ  และตอบ

สนองความต้องการในด้านต่างๆ  โดยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ  Davis  (1989)  ซึ่งอธิบายถึงรูปแบบการ

ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Adoption Model: TAM) ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี  ประกอบ

ด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

- การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Ease of Use)  หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นของบุคคลที่มีต่อการ

ใช้เทคโนโลยีว่าจะสามารถช่วยสร้างประโยชน์ในการใช้งาน  (Davis,1989)  ท�าให้สามารถจัดการในเรื่อง

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ตลอด

เวลา (Mathieson, 1991) ไม่มีข้อจ�ากัดของช่วงเวลาในการให้บริการ และสถานที่ให้บริการ (Cheng, Lam 

and Yeung, 2006) ซึ่งการรับรู้ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีนั้น เป็นทัศนคติของบุคคลที่น�าไปสู่การยอมรับ

การใช้เทคโนโลยี  และน�าไปสู่ความตั้งใจใช้บริการ  (Lee,2008)  โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน  (Kerti  et  al.,2014)  ซึ่งเป็นช่องทางผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  (Nurit-

tamont, 2017) 

- การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Use Fullness) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าการใช้

งานเทคโนโลยีนั้นมีความง่าย  ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก  หรือทักษะเฉพาะด้าน

เทคโนโลยี  โดยหากผู้บริโภครับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี ก็จะมีความยินดีที่จะใช้งานเทคโนโลยี 

(Chau and Lai, 2003) ทั้งนี้หากผู้บริโภคมีทัศนคติรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี จะน�าไปสู่การ

ยอมรับ  เปิดใจใช้บริการ  ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานใหม่ๆ  ให้เวลาและพยายามที่จะเรียนรู้ในการใช้

บริการ ซึ่งก็คือความตั้งใจที่จะใช้บริการ (Nurittamont,2017)  ซึ่งการที่ผู้บริโภครับรู้ความง่ายในการใช้งาน

จึงเป็นปัจจัยเหตุส�าคัญที่มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศคติน�าไปสู่ความตั้งใจใช้บริการ (Mathieson,1991) 

ส่วนการศึกษาของ Luarn and Lin (2005) ได้น�าเสนอปัจจัยส�าคัญในการยอมรับเทคโนโลยีของผู้

บริโภคเพิ่มเติมคือ การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ (Perceived credibility)และการรับรู้ความสามารถของบุคคล

ในการใช้เทคโนโลยี (perceived self-efficacy) 

- การรับรู้ถึงความเชื่อมั่น (Perceived credibility) หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการ

ใช้เทคโนโลยี  ถึงความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี  ตลอดจนความเป็นส่วนตัวในการเก็บรักษาข้อมูล

ส่วนบุคคล  ดังนั้นหากผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความเชื่อมั่น  ในความปลอดภัยในการใช้ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่

นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ย่อมส่งผลต่อการใช้งานที่เพิ่มขึ้น (Luarn and Lin, 2005) ท�าให้เกิดความตั้งใจใช้

บริการแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าบนสมาร์ทโฟน (วสุธิดา และทรงวิทย์, 2561)
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-  การรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  (perceived  self-efficacy)  หมายถึงระดับการรับรู้

ของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี  ว่าตนสามารถใช้งาน  ใช้บริการ  หรือท�ากิจกรรมต่างๆ  อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ดังนั้นหากผู้ใช้บริการรับรู้ว่าตนสามารถใช้แอพพลิเคชั่น  ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีบนสมาร์ท

โฟนได้  ไม่ยากล�าบากหรือสามารถเรียนรู้ได้  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น  (Luarn  and 

Lin, 2005) รวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น (วสุธิดา และ

ทรงวิทย์, 2561)

สมมติฐานที่  1  การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้แอพ

พลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าผู้สูงอายุ

สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ  

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ

สมมติฐานที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ

ควำมตั้งใจใช้บริกำร

ความตั้งใจใช้บริการได้น�าแนวคิดรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology  Acceptance 

Model) ของ Davis (1989) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา  ความตั้งใช้บริการ หมายถึง ทัศนคติ ความคิดเห็น

ของบุคคลที่มีแนวโน้มน�าไปสู่การใช้บริการ  (Schierz et al.,  2010) ซึ่งทัศนคติดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญต่อ

การใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค  (Davis,  1989)    ซึ่งการศึกษาครั้งนี้  ความตั้งใจใช้บริการ  คือทัศนคติของผู้

บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มต่อการให้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทเพื่อซื้อสินค้า  ซึ่งเป็นการบริการ

ด้วยเทคโนโลยีในการซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 1 อิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

ในการซื้อสินค้า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความตั้งใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้า
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วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการ  คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้โทร

ศัพท์สมาร์ทโฟนในการสื่อสาร  ทั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในศูนย์การค้า

แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรในการศึกษาที่แน่นอน  เก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะพิจารณา

ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และใช้ค�าถามคัดกรองว่าใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่ เคยซื้อสินค้า

ผ่านระบบออนไลน์หรือไม่  หากพิจารณาแล้วว่าสามารถให้ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  จึงจะ

ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ

ลักษณะของผู้สูงอายุ ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 4 ด้าน 

คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความเชื่อมั่น และด้านการรับ

รู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีซึ่งได้ประยุกต์มาจาก Davis (1989) และ Luarn and Lin (2005) และ

ส่วนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้า ได้ตรวจสอบ

คุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ด้วยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง  (Index  of 

Item Objective Congruence : IOC) โดยการให้ผูเ้ชีย่วชาญ  พจิารณาข้อค�าถามว่ามคีวามเหมาะสม สอดคล้องกนั 

และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยทดลองใช้แบบสอบถาม  จ�านวน    30    ชดุ  และน�าข้อมลู

ทดสอบด้วยวธิทีางสถติ ิ โดยพิจารณาค่าสมัประสิทธิข์องครอนบรัชอลัฟ่า  (Cronbach’s  alpha)  พบว่ามค่ีา

มากกว่า 0.70 ทกุตวัแปร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่น ส�าหรับสถิติใน

การศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติการวิเคราะห์การทดถอยเชิงพหุคูณ 

สรุปผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.00 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.50  มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 59.80 ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อความบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 57.00 และแอพพลิเคชั่นจ�าหน่ายสินค้า

ที่รู้จักคือ Lazada คิดเป็นร้อยละ 77.30 ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 1-2 ซม.ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 241 

และช่วงเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน 06.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59.80 

ตำรำงที่ 1 แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีต่ออิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพ

พลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ
การยอมรับเทคโนโลยี (1) (2) (3) (4) (5)

(1)  การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 1 0.36*** 0.42*** 0.41*** 0.46***

(2) การรับรู้ถึงประโยชน์ 1 0.36*** 0.20*** 0.33***

(3) การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ 1 0.40*** 0.45***

(4) การรับรู้ถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1 0.36***

(5) ความตั้งใจบริการแอพพลิเคชั่น 1

*** p<0.01

ตารางที่  1  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  เพือ่ตรวจสอบเงือ่นไขการวเิคราะห์การ

-  การรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  (perceived  self-efficacy)  หมายถึงระดับการรับรู้

ของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี  ว่าตนสามารถใช้งาน  ใช้บริการ  หรือท�ากิจกรรมต่างๆ  อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ดังนั้นหากผู้ใช้บริการรับรู้ว่าตนสามารถใช้แอพพลิเคชั่น  ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีบนสมาร์ท

โฟนได้  ไม่ยากล�าบากหรือสามารถเรียนรู้ได้  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น  (Luarn  and 

Lin, 2005) รวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น (วสุธิดา และ

ทรงวิทย์, 2561)

สมมติฐานที่  1  การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้แอพ

พลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าผู้สูงอายุ

สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ  

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ

สมมติฐานที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ

ควำมตั้งใจใช้บริกำร

ความตั้งใจใช้บริการได้น�าแนวคิดรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology  Acceptance 

Model) ของ Davis (1989) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา  ความตั้งใช้บริการ หมายถึง ทัศนคติ ความคิดเห็น

ของบุคคลที่มีแนวโน้มน�าไปสู่การใช้บริการ  (Schierz et al.,  2010) ซึ่งทัศนคติดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญต่อ

การใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค  (Davis,  1989)    ซึ่งการศึกษาครั้งนี้  ความตั้งใจใช้บริการ  คือทัศนคติของผู้

บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มต่อการให้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทเพื่อซื้อสินค้า  ซึ่งเป็นการบริการ

ด้วยเทคโนโลยีในการซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 1 อิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

ในการซื้อสินค้า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความตั้งใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้า
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ถดถอยพหคุณูน้ัน  พบว่าค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ  ซึง่เป็นองค์ประกอบของการยอมรบั

เทคโนโลย ี คอื  ด้านการรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน  ด้านการรบัรูถ้งึประโยชน์  ด้านการรบัรูถ้งึความน่าเชือ่

ถอื ด้านการรบัรูถึ้งความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีซึง่เป็นตวัแปรอสิระ มค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.33-0.46 ซึง่มไีม่

ค่าเกิน 0.80 และเมือ่พจิารณาร่วมกบัค่า VIF พบว่า มค่ีาอยูร่ะหว่าง 1.19–1.41 ซึง่ไม่เกนิ 10  ส่วนค่า Toler-

ance พบว่า มค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.70–0.84 ซึง่อยูร่ะหว่าง 0–1 และค่า Durbin-Watson พบว่ามีค่า 2.12 ซึง่มี

ค่าอยูใ่นช่วง 1.5 – 2.5  สรปุได้ว่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระซึง่เป็นองค์ประกอบของการยอมรบัเทคโนโลยี

นัน้ไม่ก่อให้เกดิปัญหา Multicollinearity  จงึสามารถน�าไปทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ความถดถอย

พหคุณู 

ตำรำงที่ 2 ผลการศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมา

ร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ

การยอมรับเทคโนโลยี

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

(Beta)

t Sig.
B Std. Error

ค่าคงที่ 0.68 0.30 - 2.22 0.03**

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.15 0.05 0.13 2.57 0.05

การรับรู้ประโยชน์ 0.20 0.05 0.16 3.53 0.00***

การรับรู้ความน่าเชื่อถือ 0.32 0.06 0.27 5.30 0.00***

การรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0.17 0.05 0.17 3.43 0.00***

         R = 0.53         R2= 0.28       Adj.R2= 0.27 

**p< 0.05,*** p< 0.01

จากผลการศึกษาในตารางที่  2  พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่

นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุ  โดยองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยีร่วมกัน

อธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ได้ร้อยละ 27  (Adjust-

ed  R2  เท่ากับ  0.27)  และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า  การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ  (β=0.27)  การรับรู้ถึง

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (β=0.17) และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (β=0.16) มีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความตั้งใจใช้โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่

ระดับ  0.01  ส่วนถึงความง่ายในการใช้งาน  (β=0.13)  ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท

โฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอาย ุ

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ส�าหรับผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ คือ พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิง ระยะเวลาในการใช้ 

1-2 ซม.ต่อวัน ช่วงเวลาในการใช้ 06.00-12.00 น. และแอพพลิเคชั่นจ�าหน่ายสินค้าที่รู้จักคือ Lazada  ส่วน

ข้อมูลลักษณะของผู้สูงอายุ  ด้านเพศ  การศึกษา  รายได้  และเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน  มีความตั้งใจในการใช้

บริการแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน  เนื่องด้วยผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้  และพัฒนาทักษะของ
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ตนในใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น  ดังนั้นการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์    รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากล�าบากมากนักส�าหรับผู้สูงอายุรุ่นใหม่  พร้อมที่จะเรียนรู้และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ

ด�าเนินชีวิต  ส่วนช่วงเวลาในการใช้งานที่ผู้สูงอายุมีความตั้งใจใช้มากที่สุดคือ  ช่วงเวลา  6.00-12.00  ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้  เปิดรับ  และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่ต้องเร่งรีบในการไปท�างานในช่วงเช้า แต่มักจะตื่นเช้าและชอบท�า

กิจกรรมต่างๆ ในช่วงเช้า จึงท�าให้มีเวลาในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าวมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ 

ส�าหรับผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า ด้านการรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ ด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์  และด้านการรับรู้ถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลเิคชัน่ในการ

ซือ้สนิค้าสนิค้าบนสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ    ส่วนการรับรู้ด้านการรับรู้ถึงความง่าย

ในการใช้งานไม่ส่งผลต่อความต้ังใจใช้แอพพลิเคช่ันในการซ้ือสินค้าบนสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ  จึงสรุปได้ว่าย

อมรับสมมติฐานที่ 2, 3 และ 4 ส่วนสมมติฐานที่ 1 ปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วสุธิดา 

และทรงวิทย์, 2561; Wang, Lin and Luarn (2006) และ Jeong and Yoon (2013) ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุ

ยอมความรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ  รับรู้ถึงประโยชน์ และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยขีองตนเอง  ส่งผลให้มีความตั้งใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าบนสมาร์ทโฟน  ซึ่ง

ในปัจจุบันการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้รับการยอมรับ  และพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัย    มี

ความประหยัด  คุ้มค่ากว่าการซื้อสินค้าด้วยวิธีอื่นๆ  ประกอบกับผู้สูงอายุรุ่นใหม่ยังรับรู้ว่าตนมีทักษะ  และ

พร้อมเรียนรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ  จึงท�าให้การยอมรับในเทคโนโลยีของผู้สูงอายุส่งผลต่อความตัง้ใจ

ใช้แอพพลเิคช่ันในการซือ้สนิค้าสนิค้าบนสมาร์ทโฟน 

ข้อเสนอแนะ

          1. ผู้ประกอบการควรเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาในการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  เพื่อน�ามาก�าหนดช่วงเวลาในการสื่อสารทางการตลาด และ

การน�าเสนอข้อมูลข่าวที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ  

  2. ผู้ประกอบการควรสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการใช้บริการ ความ

ปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การได้รับสินค้าตรงกับภาพที่แสดง เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจ เกิดความ

ตั้งใจที่จะซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ท และน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า

          3. ผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิ

เคช่ันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซ้ือสินค้า ประหยัดเวลา  

สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนการซื้อ และคุ้มค่ากว่าการซื้อสินค้าด้วยช่องทางอื่น 

          4. ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญต่อการสร้างการรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้สูง

อายุ โดยพยายามกระตุ้นใช้ทักษะที่มีอยู่ ส่งเสริมให้ใช้ความสามารถการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน

บนโทรศัพท์สมาร์โฟน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ผู้สูงอายุทุกคนสามารถท�าได้หากมีการเรียนรู้ 

          5. ผู้ประกอบสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ส่งเสริม และกระตุ้น

ให้ผู้สูงอายุตัดสินใจใช้บริการแอพพลิชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ 

และเหมาะกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่นในการใช้งานทั้งในส่วน

ของระบบและผู้ให้บริการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการซื้อ 
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

          1. ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษาพฤติกรรการใช้สมาร์โฟนของกลุ่มผู้สูงอายุในเชิง

ลึกมากขึ้น ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เพื่อน�าไปก�าหนดแนวทางใน

การส่งเสริมส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

         2. ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนอก

เหนือจากการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้า

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการน�าไปใช้ก�าหนดยุทธ์ทางการตลาด
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศึกษาคือ  ผู้ที่เคยใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จ�านวน  385  คน 

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และน�ามา

ประมวลผล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่า

เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุ (Multiple Linear Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  18-25ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพนักเรียน-นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ไม่เกิน 9,000 บาท อาศัยอยู่หอพักและผลการทดสอบสม

ติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรและพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่อง

ซักผ้าหยอดเหรียญ 

Abstract

The purpose of this study is to examine the Marketing mix which affects consumer 

behavior in using the coin washing machine of the consumer in Hatyai, Songkhla. The sam-

ple involves 385 of consumers who used to use coin watching machine in Hatyai, Songkhla.

Data collected by a purposive sampling method, using surveys as a tool. Statics data which 

consist of Frequency, Percentage, Standard Deviation, and Multiple Linear Regression were 

used to analyze the hypothesis at the statistical significance level 0.05 

1   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai Campus
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From the survey data, most of the surveys were done by the female undergradu-

ates, age 18-25 which has and  income that does not exceed 9000 baht and lives  in the 

dormitory. The result shows that the marketing mix , people , product , price affects the 

consumer behavior in using the coin washing machine of the in Hatyai, Songkhla is Product

Keywords :  the Marketing mix, coin washing machine, consumer behavior in using the 

coin washing machine

บทน�ำ

 ความส�าคัญและที่มาปัญหา ธุรกิจร้าน ซัก อบ รีด เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและ

รวดเร็วในทุก  ๆ  ปี  โดยมูลค่าธุรกิจ  ซัก  อบ  รีด  เมืองไทยเฉลี่ยสูงถึงปีละ4  หมื่นล้านบาท  แบ่งเป็นตลาด

กรุงเทพฯและปริมณฑล 32,000 ล้านบาท และ อีก 8,000 ล้านบาทเป็นตลาดต่างจังหวัด  (ฐานเศรษฐกิจ, 

2562) โดยการวิจัยของศูนย์กสิกรไทยพบว่าร้านซัก อบ รีด ในประเทศไทย มีจ�านวนร้านกว่า 20,000 ร้าน 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ซึ่งแบ่งธุรกิจบริการซัก อบ รีด ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ (1)การเปิดร้านซักอบรีด

ทั่วไป (2)บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ (3)ธุรกิจแบบ แฟรนไชส์ (คลินิกภาษี, 2559) ซึ่งธุรกิจเครื่อง

ซักผ้าหยอดเหรียญหรือธุรกิจร้านสะดวกซักเป็นประเภทที่มีกระแส  มาแรง  ได้รับความนิยมอย่างมาก 

(ประชาชาติธุรกิจ, 2561) มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีร้าน สะดวกซักแบรนด์ต่างๆ ทั้งไทย

และต่างประเทศ  เปิดให้บริการทั้งร้านที่เป็นแฟรนไชส์และร้านที่ไม่ใช่แฟรนไชส์  มีรวมกันในตลาดมากกว่า 

345สาขา จากกว่า 10 แบรนด์ (ประชาชาติธุรกิจ,2562) จึงส่งผลให้นักธุรกิจหันมา สนใจธุรกิจซักผ้าหยอด

เหรียญมากขึ้น (Nalisa, 2562) 

ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หรือธุรกิจร้านสะดวกซักเลือกกลุ่มเป้าหมายจ�านวนมากแบบไม่

เจาะจง ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน อพาร์ตเมนท์ คอนโด กลุ่มนักศึกษา คนท�างานทั่วไป ที่ไม่ต้องการลงทุน

ซื้อเครื่องซัก ผ้าและเครื่องอบที่มีราคาแพง  (Positioning, 2562) และเมื่อผู้คนเริ่มใช้ชีวิตแบบคนเมืองมาก

ขึ้นท�าให้พื้นที่การใช้  ชีวิตแคบลงบวกกับการแข่งขันทุกอย่างมีเวลาจ�ากัด  และเร่งรีบดังนั้นความสะดวก

สบายจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ (เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, 2562) ซึ่งธุรกิจนี้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการ

ใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันได้อย่างตรง  จุดและท�าให้ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  หรือธุรกิจร้านสะดวกซัก

กลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจ  จนเติบโตเป็นเท่าตัว  (Brandbuffet,  2562)  และธุรกิจนี้ยังส่ง

ผลให้พฤติกรรมการซักผ้าเปลี่ยนไปจากซักมือก็  เปลี่ยนมาใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแทน  เพราะเป็นตัว

ช่วยทุ่นแรงทั้งยังสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น(เส้นทาง เศรษฐี,2562)

ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือธุรกิจร้านสะดวกซัก ธุรกิจบริการนี้สามารถขยายไปได้ทั้งใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ได้แตกต่างกัน (Positioning,2562) ซึ่งจากการที่ผู้

วิจัยได้ลงพื้นที่  ส�ารวจนั้น  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเปิดให้บริการเครื่องซักผ้า

หยอดเหรียญหรือร้าน สะดวกซักหลายแบรนด์ อาทิ Otteri Wash & dry, Smart Laundry, Kolae Wash 

& dry, นายสะอาด, Zuckzeeds, Jumbo wash เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ มีธุรกิจเครื่อง

ซักผ้าหยอด เหรียญเปิดให้บริการหลากหลายแบรนด์ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ ท�าให้ผู้บริโภคมี

ตัวเลือกในการ  เลือกใช้บริการที่มากขึ้น  ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้บริการธุรกิจรายเดิมลดลง  (Marketing Oops, 
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2561)

จากสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู ้ประกอบการธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอด

เหรียญ  จ�าเป็นต้องทราบพฤติกรรมผู้บริโภค  เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้

บริการทั้งแสวงหา กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ (Aramhelp, 2560) จึงจ�าเป็นต้องศึกษา

ปัจจัย  ส่วนประสมทางการตลาด  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้

บริโภคในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อน�ามาซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถสร้างความ

ได้เปรียบทางการ แข่งขันที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภค  อ�าเภอ 

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้า
หยอด เหรียญของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภค  และสามารถน�าข้อมูลนี้มาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด  ให้ธุรกิจ

สามารถ ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ทบทวนวรรณกรรม
1.  แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ  หมายถึง  เครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่มีการควบคุมการท�างานโดยการ

หยอด  เหรียญ  ทั้งชนิดฝาเปิดด้านหน้าและชนิดฝาด้านบนและขนาดของตัวเครื่องซักผ้านั้นมีหลายขนาด 

(ปฏิภาณ ภมรสูต, 2549)

ธุรกิจร้านสะดวกซัก  (Laundromat)  เป็นร้านให้บริการตนเอง  (Self-Service) ที่ให้ลูกค้าน�าผ้ามา

ซัก และ อบในร้าน โดยเครื่องจักร และ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซัก-อบ-พับ ผ้าจัดเตรียมไว้ให้ ธุรกิจนี้ได้

รับความนิยม เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน มีร้านซักผ้าหยอดเหรียญมากกว่า หลายหมื่นร้านทั่วโลก โดยบริษัท เค-

เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกๆที่มีการน�าเสนอร้านซักผ้าหยอดเหรียญด้วยเครื่องจักร

อุตสาหกรรมหยอดเหรียญ (กวิน นิทัศนจารุลม, 2559)
2.  แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

คอตเลอร์  (Kotler,2000:9)  ได้ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาดไว้ว่า  หมายถึง  กลุ่มเครื่อง

มือ การตลาดซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย กล่าวคือ เป็นการ

ตอบ สนองความพึงพอใจของลูกค้า

Kothler , Philip; Keller, Kevin Lane. (2012) ได้ให้แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 

Mix 7Ps) ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้าน

ราคา  (3)  ด้าน  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  (4)  ด้านส่งเสริมการตลาด  (5)  ด้านบุคคล  (6)  ด้านลักษณะทาง
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กายภาพ (7) ด้านกระบวนการให้บริการ
3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค  คือ  การกระท�าหรือพฤติกรรมที่ผู้บริโภคได้ท�าการค้นหา  การซื้อ  การใช้สอย

ผลิตภัณฑ์  และการบริการ  ที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเองได้  ซึ่งจะเรียกว่าตลาดผู้บริโภค 

(วาสนา , อินทะ แสง, 2559)  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นคว้า  หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค

มีส่วน  เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า  และบริการทั้งที่เป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กร  เพื่อให้ทราบถึง

ลักษณะความ ต้องการ และพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค การบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะท�าให้ผู้

บริโภคพึงพอใจ (ปณิศาลัญ ชานนท์, 2548) โดยสามารถใช้ 7 ค�าถาม (6Ws 1H) ได้แก่ (1) ใครอยู่ในตลาด

เป้าหมาย (Who is in the target market?) (2)ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) (3)

ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) (4)ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who par-

ticipates in the buying (5)ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) (6)ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 

(Where does the consumer buy?) (7)ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) (ปรัชญา 

ปิยะรังสี 2554)
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อัญชลี  ปุณณกะศิริกุล  (2552)  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของผู้บริโภค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ จ�านวน 234 คน จากร้านซัก อบ รีด 10 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคมีการตัดสินใจการใช้บริการซัก อบ รีด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ 3อันดับแรก คือ ความสะอาดในการซักความเรียบในการรีด และ

ตรงตามเวลานัดด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและสถานที่โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และด้านสงเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

กุลนิษฐ์  เบญจทิพย์ธีรวัต  (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน ซัก อบ 

รีด  ของผู้บริโภค  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านซักอบรีด  และศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ที่ระดับ

มาก ซึ่งให้ความส�าคัญในด้านคุณภาพการให้บริการมากที่สุดและรองลงมาเป็นด้านสถานที่ 

ลออรัตน์  สุขสุแพทย์  (2561)  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซัก

ผ้าหยอดเหรียญ บริษัทเคเน็กซ์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ภายใต้แบรนด์ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ (Otteriดรายwash 

and dry)ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซัก

ผ้าหยอดเหรียญ  ผลวิจัยพบว่า  ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใน

ระดับมาก โดยสูงสุดด้านรูปแบบการให้บริการ รองลงมาด้านเทคนิคการให้บริการ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคใน

อ�าเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เคยใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โดยมีการทดสอบเครื่องมือเพื่อ

หาความน่าเชื่อถือกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่าง โดยค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ช 

(Cronbach’s Alpha Coefficient:α coefficient) ได้ค่า 0.913 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 

จากนั้นจึงเริ่มเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 385 คน โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูล

ด้านประชากรศาสตร์ เป็นค�าถามปลายปิดเลือกค�าตอบเดียว(Multiple choice) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

ในการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ(บญุยนชุ เอือ่ศรินิเุคราะห์,2558)  เป็นค�าถามปลายปิดเลือกค�าตอบ

เดียว(Multiple choice)  และระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)(วิไลวรรณ ศิริ

อ�าไพ, 2555) เป็นแบบมาตราวัดความส�าคัญ(Importance scale)ในการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอด

เหรียญ มีการใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percent-

age) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อ

วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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สรุปผลกำรวิจัย

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 

ตอนที่1 ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้บริโภคที่เคยใช้บริกำรเครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญ 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ�ำนวนร้อยละของข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้บริโภคที่เคยใช้บริกำรเครื่อง  
              ซักผ้ำหยอดเหรียญ

พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  56.6  มีอายุระหว่าง  18-25ปี  

คิดเป็นร้อยละ 80 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.3 อาชีพนักเรียน-นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

74.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ไม่เกิน 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.2 อาศัยอยู่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 59
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรเครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ

กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  3  ล�าดับแรกคือ  ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญทั่วไป 

จ�านวน  288  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.8 Otteri wash&dry  จ�านวน  175  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.4  Kolae 

จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 โดยเฉลี่ยมาใช้บริการ 3-4 ครั้ง/เดือน จ�านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.7 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยครั้งละ 40 บาท จ�านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ส่วนใหญ่ใช้บริการซักเพียง

อย่างเดียว จ�านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 นิยมใช้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ จ�านวน 227 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59 มาใช้บริการในช่วงเวลา18.00-23.59 น. จ�านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 เสื้อผ้าที่น�ามาซัก

มีทั้งผ้าขาวและผ้าสี  จ�านวน  320  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.1  จ�านวนที่น�ามาซักโดยเฉลี่ยครั้งละ  16-30  ชิ้น 

จ�านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อผงซักฟอกหรือน�้ายาปรับผ้านุ่มที่ร้านสะดวกซัก 

จ�านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 ชุดที่น�ามาใช้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นชุดล�าลอง จ�านวน 337 คน คิด

เป็นร้อยละ 38.8 เหตุผลที่ใช้บริการ 3 ล�าดับแรกคือ สะดวกใกล้ที่พัก จ�านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 

ความรวดเร็ว จ�านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ราคาเหมาะสม จ�านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 

โดยส่วนใหญ่จะค่อยกลับมารับผ้าที่ซักหลังเสร็จสิ้น  จ�านวน  255 คน คิดเป็นร้อยละ  66.2  ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้บริการมากที่สุดคือตัวผู้ใช้บริการเอง จ�านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 รู้จักบริการเครื่องซัก

ผ้าหยอดเหรียญจากค�าบอกกล่าวโดยผู้เคยใช้บริการ จ�านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 ปัญหาที่พบเจอ

จากการใช้บริการ 3 ล�าดับแรกคือ เครื่องซักผ้าซักไม่สะอาด จ�านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 ใช้ระยะ

เวลานาน  จ�านวน  119  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.9  ราคาสูงไป  จ�านวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.9  สิ่งที่

ประทับใจจากการมาใช้บริการ 3 ล�าดับแรก คือ ความรวดเร็ว จ�านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ราคา

เหมาะสม จ�านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพร้อม จ�านวน 114 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.5

ตอนที่ 3 ระดับควำมส�ำคัญของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรเครื่อง
ซักผ้ำหยอดเหรียญของผู้บริโภค ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

ตำรำงที่ 2 แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด

พบว่า  ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์มากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย  ได้ดังนี้  มีการติดป้ายบอกราคาค่าบริการชัดเจน  ราคาบริการคงที่ไม่เปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจ  และ
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ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์มาก เครื่องซักผ้าที่ให้บริการใช้งานง่าย เครื่องซักผ้า

ที่ให้บริการมีความสะดวกทันสมัย  เครื่องซักผ้าอยู่ในภาพที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา  เสื้อผ้าที่ซักแล้ว

สะอาดน่าพอใจ ความสะอาดของเครื่องก่อนใช้งาน และเครื่องซักผ้าที่ให้บริการมีจ�านวนเพียงพอ 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์มาก  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย  ได้ดังนี้  ความสะอาดของสถานที่  สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้

ลูกค้านั่งรอได้และการตกแต่งมีสภาพให้บริการ

ด้านกระบวนการบริการโดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์มาก  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย ได้ดังนี้ ขั้นตอนการใช้บริการไม่ซับซ้อน มีตู้แลกเหรียญ และมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์มาก  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย  ได้ดังนี้  สถานที่บริการใกล้ที่พักอาศัย  พื้นที่ตั้งมีมาตราฐานปลอดภัย  ตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถ

สะดวก มีหลายช่องทางในการช�าระค่าบริการ และมี Website และ Application ให้ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์มาก  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย  ได้ดังนี้  มีโฆษณาตามช่องทางต่าง  ๆ  มีโปรโมชั่นใหม่ๆออกมาอย่างสม�่าเสมอ  มีการแจ้งข้อมูล

ข่าวสาร  โฆษณารายละเอียดโปรโมชั่นแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  และมีระบบสมาชิกสะสมแต้มเพื่อรับ

ส่วนลด

ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์น้อย  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ได้

ดังนี้ มีช่างซ่อมบ�ารุง การดูแลความสะอาดของแม่บ้าน และมีผู้ดูแลร้าน

ตอนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรเครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญ
ของผู้บริโภค ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่า R square 

Model summary

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 0.444 0.197 0.182 0.72629

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอด

เหรียญได้ 19.7%
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ตำรำง 4 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับสถิติ  0.05 

มีจ�านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน (มีค่า Sig = 0.00)   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (มีค่า Sig. 

= 0.00)  ปัจจัยด้านราคา (มีค่า Sig = 0.02) 

อภิปรำยผล

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเคร่ืองซักผ้า

หยอดเหรียญของผู้บริโภคในหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.  วัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอด

เหรียญของผู้บริโภค อ�าเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
เคยใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญโดยตู้ซักผ้าหยอดเหรียญทั่วไป โดยเฉลี่ยมาใช้บริการ 3-4 ครั้ง/เดือน 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยครั้งละ  40  ส่วนใหญ่ใช้บริการซักเพียงอย่างเดียว  ใช้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์  มาใช้
บริการในช่วงเวลา18.00-23.59 น. เสื้อผ้าที่น�ามาซักมีทั้งผ้าขาวและผ้าสี จ�านวนที่น�ามาซักโดยเฉลี่ยครั้งละ 
16-30  ชิ้น  โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อผงซักฟอกหรือน�้ายาปรับผ้านุ่มที่ร้านสะดวก  ชุดที่น�ามาใช้บริการโดยส่วน
ใหญ่เป็นชุดล�าลอง  โดยส่วนใหญ่เหตุผลที่ใช้บริการเพราะสะดวกใกล้ที่พัก  ส่วนใหญ่จะค่อยกลับมารับผ้าที่
ซักหลังเสร็จสิ้น  ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุดคือตัวผู้ใช้บริการเอง  รู้จักบริการเครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญจากค�าบอกกล่าวโดยผู้เคยใช้บริการ  โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่พบเจอจากการใช้บริการคือ  เครื่อง
ซักผ้าซักไม่สะอาด  และส่วนใหญ่สิ่งที่ประทับใจจากการมาใช้บริการคือ  ความรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ปฏิภาณ ภมรสูต (2549) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ ของผู้
ใช้บริการในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องนี้ มีดังนี้ นิยมใช้เครื่อง
ซักผ้าหยอดเหรียญทั่วไป  เหตุผลที่ใช้บริการเพราะสะดวกใกล้ที่พักและรวดเร็ว  ปัญหาที่พบเจอคือเครื่องซัก
ผ้าซักไม่สะอาด นิยมเลือกใช้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และตัวเองมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเอง  

2.  วัตถุประสงค์ที่  2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภค  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร



102

และพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และมี 4 ด้านที่ไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซัก
ผ้าหยอดเหรียญ  ได้แก่  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการบริการ 
ด้านลักษณะทางกายภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยา จอมภักดี(2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่ง
ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับเรื่องนี้  มีดังนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด  ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่คือ ปัจจัยด้านบุคลการและพนักงาน ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

3.  ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ซึ่งปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  คือปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ (มีค่า Sig. = 0.771) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (มีค่า 
Sig. = 0.332) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (มีค่า Sig.=0.183) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (มีค่า 
Sig.=0.105)  พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากค่าระดับนัยส�าคัญ มากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนด ณ 0.05 จึงไม่สามารถ
อธิบายได้ว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด  ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคใน
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทสรุป

จากการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่อง

ซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาพฤติกรรมผู้

บริโภคในการเลือกใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

ซึ่งพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญโดยตู้ซักผ้าหยอดเหรียญทั่วไป  โดยเฉลี่ยมาใช้

บริการ  3-4  ครั้ง/เดือน  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยครั้งละ  40  ใช้บริการซักเพียงอย่างเดียว  ใช้บริการในวันเสาร์-

อาทิตย์  มาใช้บริการในช่วงเวลา18.00-23.59  น.  เสื้อผ้าที่น�ามาซักมีทั้งผ้าขาวและผ้าสี  จ�านวนที่น�ามาซัก

โดยเฉลี่ยครั้งละ 16-30 ชิ้น ไม่ได้ซื้อผงซักฟอกหรือน�้ายาปรับผ้านุ่มที่ร้านสะดวก ชุดที่น�ามาใช้บริการเป็นชุด

ล�าลอง  เหตุผลที่ใช้บริการเพราะสะดวกใกล้ที่พัก  จะค่อยกลับมารับผ้าที่ซักหลังเสร็จสิ้น ตัวผู้ใช้บริการเองมี

อิทธิพลในการเลือกใช้บริการ  รู้จักบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจากค�าบอกกล่าวโดยผู้เคยใช้บริการ 

ปัญหาที่พบเจอคือ  เครื่องซักผ้าซักไม่สะอาด  สิ่งที่ประทับใจจากการใช้บริการคือความรวดเร็ว  และปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ตามล�าดับ 

และปัจจัยที่ไม่ส่งผล ได้แก่  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดอย่างน้อย  1ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวและเลือกใช้บริกำรที่พักของสถำน

ประกอบกำรในหมู่เกำะตะรุเตำ
The factors influencing tourists on choosing travel and reserve  

the accommodations at Talutao Island.
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเลือกท่องเที่ยวและเลือกใช้บริการ

ที่พักของสถานประกอบการในหมู่เกาะตะรุเตา

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยงที่เดินทางไปท่องเที่ยวหมู่

เกาะตะรุเตา จ�านวน 300 ตัวอย่าง ณ.ท่าเรือปากบารา และท่าเรือต�ามะลัง จ.สตูล โดยใช้แบบสอบถามแบบ

ที่มีโครงสร้างแน่นอน  (Structured  Questionnaire)  ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  การแจกแจง

ความถี่ และค่าร้อยละ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์  t-test  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 

กลุ่ม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรมต่างๆ 

ของการท่องเที่ยวในหมู่เกาะตะรุเตา

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่ใช้เลือกที่พักของสถานประกอบการ ในหมู่
เกาะตะรุเตา

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ใช้เลือกท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาของกลุ่มตัวอย่างคือมี

ธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 

ปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่ใช้เลือกที่พักของสถานประกอบการ ในหมู่เกาะตะรุเตา กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่ใช้เลือกห้องพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาได้แก่มีประเภทห้องพัก

ให้เลือกหลากหลาย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.67 

ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพนักงานให้บริการของสถานประกอบการในอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะตะรุเตา ด้านพนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 

ค�ำส�ำคัญ ปัจจัยทางการตลาด, การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว, การบริการห้องพัก, ความคาดหวังของนักท่อง
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Abstract

The research study was marketing factors influencing tourists on choosing travel and 

reserve the accommodations at Talutao Island.

Data collected with 300 tourists choosing travel and reserve the accommodations at 

Talutao Island by questionair. The Statistic for research was Frequency distribution, percent-

age, mean and t-test analysis.

The objectives of the study were:
1.  To studied of marketing factors of tourists on choosing the locations of attraction 

and activities at Talutao Island.

2.  To studied of marketing factors of tourists on choosing the accommodation at 
Talutao Island.

The results of the study were as follows:

The marketing factor of tourists on choosing locations of attraction at Talutao Island 

was beautiful nature in the first. Second there was peaceful and third there was a lot of 

activities and inexpensive of accommodations.

For choosing the accommodation, at Talutao. There was 3 marketing factors of tour-

ist. Firstly, there was a variety of accommodation. Secondly, there was a good environment 

around accommodation. Thirdly, the business set the price of room explicitly.

The tourist expectations for staff service in business was business-minded staff in the 

first. Second the staff can used English language and third they had skill of service, Unclas-

sified.

Keywords: Marketing factor, Accommodations service, locations of attraction, Consumer 

Expectation

บทน�ำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทย  ปัจจุบันหาก

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการพัฒนา  และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างการบริการให้เกิดความพึงพอใจ

แก่นักท่องเที่ยวแล้วนั้นก็จะส่งผลท�าให้เศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยวนั้นดีขึ้น  อีกทั้งก็จะส่งผลไปยังให้รายได้

ของประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดทางภาคใต้นั้นมีอยู่มากมาย  แต่ส�าหรับนักท่องเที่ยวนั้นการท่อง

เที่ยวทางทะเล และหมู่เกาะต่างๆถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายพื้นที่  เช่น  จังหวัดกระบี่  จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล เป็นต้น ล้วนรับนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี 

จังหวัดสตูล  มีหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นล�าดับต้นๆส�าหรับการท่องเที่ยวทางทะเล 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  ซึ่งมีเกาะต่างๆ  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ด้วยกันมากมายเช่น  อุทยานแห่ง
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ชาติตะรุเตามีเกาะที่มีขนาดใหญ่  7  เกาะด้วยกัน คือ  เกาะตะรุเตา  เกาะอาดัง  เกาะราวี  เกาะหลีเป๊ะ  เกาะ

กลาง  เกาะบาตวง  และเกาะบิสสี  เกาะที่นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญและนิยมมากที่สุดคือเกาะหลีเป๊ะ  ซึ่ง

เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวไทย  อีกทั้งชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  หากเรา

สามารถหาข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นต่างๆจากนักท่องเที่ยว เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ

สิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจ  จะท�าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  จากปัญหาความเป็น

มาข้างต้นผู้วิจัยจึงท�าวิจัยชิ้นนี้ขึ้นเพื่อจะศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  รวม

ถึงปัจจัยของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานประกอบและสถานท่ีท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 

เพื่อที่จะน�าผลที่ได้มาช่วยให้ผู้ประกอบการได้เอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์  และสร้างรายได้ให้กับผู้

ประกอบการ ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว  และ  กิจกรรมต่างๆ  ของ

การท่องเที่ยวในหมู่เกาะตะรุเตา

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักของสถานประกอบการ  ในหมู่เกาะตะรุ
เตา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้กระตุ้นรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่อง

เที่ยวมากยิ่งขึ้น 

2.  น�าเป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการของสถานประกอบการ  พนักงานให้บริการ  รวมถึงสิ่ง
อ�านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

กำรทบทวนวรรณกรรม

1.แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค

รัฐวัชร์ พัฒนจิรารุจน์ (2558) กล่าวว่า องค์ประกอบของโมเดลพฤติกรรมผุ้บริโภค ตามทฤษฎี S-R 

Theory ประกอบด้วย 3ส่วนส�าคัญได้แก่
1.  สิ่งกระตุ้น  (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ  เน้นการสร้างสิ่งกระตุ้น

ทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และ สิ่งกระตุ้นอื่นที่ควบคุมไม่ได้

2.  ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด�า (Black box) ซึ่งผู้ผลิต
หรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้
ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ

3.  การตอบสนอง  (Buyer’s  Response)  การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อหรือ  ผู้
บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
1.  ปัจจัยทางวัฒนธรรม  เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการก�าหนดความต้องการและพฤติกรรมของ 

มนุษย์  เช่น  การศึกษา ความเชื่อ  ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง
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โดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม

1.  ปัจจัยทางสังคม  เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ  ซึ่ง 
ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหา

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล

ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ

2.  ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ

ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ  (2549)  กล่าวว่า  ส่วนผสมทางการตลาดของตลาดบริการจะแตกต่างจาก

ส่วนผสมทางการตลาดโดยทั่วไป  ได้แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับการบริการโดยเฉพาะ

ส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับบริการดังกล่าวประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม  หรือ  4P’s 

และรวมกับส่วนประสมอีก 3 ส่วน ได้แก่ People, Process และ Physical Evidence ดังนั้นส่วนประสม

ส�าหรับการตลาดบริการ จึงประกอบด้วย 7P’s 
1.  ผลิตภัณฑ์  (Product)  สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และ

คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์จะออกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้อง
ได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้

2.  ราคา  (Price)  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการกับ
ราคาของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ การก�าหนดราคาการให้บริการควรมีความ
เหมาะสมกับระดับของการให้บริการที่ชัดเจน และง่ายต่อการจ�าแนกระดับการบริการที่ต่างกัน

3.  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  (Place)  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานบริการที่จะน�าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า  ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการที่น�าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท�าเลที่ตั้งและช่องทางในการน�าเสนอบริการ

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้
ใช้บริการ เพื่อที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดลูกค้าเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นสิ่งที่
ส�าคัญของการตลาดเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และเพื่อให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อซ�้า

5.  พนักงาน  (People)  ธุรกิจต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม การสร้างการจูงใจ เพื่อให้พนักงาน
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างและเหนือคู่แข่งขัน  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ  ของธุรกิจ พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้
ใช้บริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า รวมถึงสามารถ
สร้างค่านิยมให้กับองค์กร
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6.  กระบวนการในการให้บริการ  (Process)  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและการปฏิบัติใน
ด้านการบริการ ที่จะน�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�า และท�าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

7.  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical  Evidence) เป็นการสร้างและน�าเสนอลักษณะทาง
กายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และ
การให้บริการที่รวดเร็ว ลักาณะของสถานที่ให้บริการที่สะอาดสวยงาม  การใช้บริการทีส่ะดวก  รวมทั้งผล
ประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการควรจะได้รับ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
1.  การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยงที่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวหมู่เกาะ      ตะรุเตาที่ 

และเลือกใช้บริการที่พักของสถานประกอบการในหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล  จ�านวน  300  ตัวอย่าง  โดย

การใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยค�าถามปลายเปิด  และ ปลายปิด 
2.  ตัวแปร

2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

    (1) นักท่องเที่ยวจ�าแนกตาม  

    - เพศ    - ระดับรายได้

    - อายุ    - ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว

    - อาชีพ   

    (2) สถานที่ท่องเที่ยว

    (3) ที่พักของสถานประกอบการ

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  (1) ปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยว

  (2) ปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่ใช้เลือกที่พักของสถานประกอบการ

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  3.1 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วิธีการเขียนจากหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อน�ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 

  3.2 พัฒนาแบบสอบถามตามความหมาย ค�านิยาม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

ส่วนที่  1  เป็นค�าถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบค�าถามปลายปิด มีหลายหลายค�าตอบให้เลือก 

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรม
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ต่างๆ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค�าถามปลายปิด  มีหลายหลายค�าตอบให้เลือก  และลักษณะของ

แบบสอบถามจะมีค�าตอบก�าหนดเอาไว้ในแต่ละข้างของระดับคะแนนสูงสุด / ต�่าสุด

ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักของ

สถานประกอบการ ในหมู่เกาะตะรุเตา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค�าถามปลายปิด มีหลาย

หลายค�าตอบให้เลือก และลักษณะของแบบสอบถามจะมีค�าตอบก�าหนดเอาไว้ในแต่ละข้างของ

ระดับคะแนนสูงสุด / ต่�าสุด

 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 4.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อให้ทราบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ สัมภาษณ์ 

ในส่วนที่ 1 ส่วนที่2 และส่วนที่ 3  

 4.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลในด้านต่างๆ ใน 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

  4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้แปลความหมายใน

แบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

ผลกำรวิจัย
ต�ร�งที่	1	แสดงสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมาเที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา

จากตารางที่  1  พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เคยมาเที่ยวเกาะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตามาก่อน 

จ�านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 44.38  ส่วนสาเหตุที่เลือกมาเที่ยวหมู่เกาะตะรุเตาเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่สวยงามมากที่สุดจ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาเพราะเพราะเดินทางสะดวก จ�านวน 66 

คนคิดเป็นร้อยละ 20.63 เพราะค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก จ�านวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 20.31
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ต�ร�งที่	2 แสดงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่ใช้เลือกท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาของกลุ่มตัวอย่างคือ

มีธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ยความส�าคัญ 4.04 รองลงมาคือปัจจัยด้านเป็นสถานที่พักผ่อนที่สงบเงียบ 

ค่าเฉลี่ย 3.77 และมีกิจกรรมต่างๆมากมายกับค่าใช้จ่ายของที่พักค้างคืนไม่แพง ค่าเฉลี่ย 3.61
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ต�ร�งที่	3   แสดงปัจจัยทางการตลาดที่กลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญในการที่จะเลือกห้องพักในอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

 ปัจจัยที่ใช้เลือกห้องพักในอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะตะรุเตำ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ที่พักมีชื่อเสียง 3.55      0.901 

มีประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลาย 3.67      0.866 

สภาพของห้องพัก/ที่พัก มีการตกแต่งสวยงาม 3.49      0.854 

ขนาดของห้องพัก/ที่พักที่กว้างขวาง 3.47      0.814 

สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องพัก/ที่พัก เช่น โทรทัศน์, ตู้เย็น, เครื่องท�าน�้าอุ่น และอื่นๆ 3.46      0.871 

ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ที่พัก 3.49      0.883 

มีการก�าหนดราคาห้องพัก/ที่พัก และบริการต่างๆ อย่างชัดเจน 3.57      0.908 

ห้องพัก/ที่พักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 3.54      0.821 

ห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา 3.52      0.855 

ราคาห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับที่พักแห่งอื่น 3.49      0.831 

ราคาห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสม กับระยะเวลาที่เข้าพัก 3.55      0.838 

การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย 3.54      0.831 

ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 3.46      0.897 

ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ร้านอาหาร สถานพยาบาล ท่าเรือขนส่ง เป็นต้น 3.40      0.887 

มีทัศนียภาพที่สวยงาม เช่น ติดทะเล มีชายหาดส่วนตัว เป็นต้น 3.49      0.859 

มีโปรโมชั่นในราคาที่เหมาะสม เช่น รวมอาหารเช้า 3.42      0.866 

มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาลอย่างสม�่าเสมอ 3.44      0.815 

มีการให้ส่วนลดส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการประจ�า 3.43      0.885 

สภาพแวดล้อมของที่พักมีความปลอดภัยสูง เช่น ทางเดินเข้า-ออก มีรั้วกั้น มีไฟฟ้าสว่าง 3.36      1.051 

บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี เงียบสงบ 3.66      0.896 

มีอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกส่วนกลางอย่างเพียงพอ เช่น สัญญาณ wi-fi สระว่ายน�้า 3.39      0.972 

การจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน เช่นการจัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผ่อน ห้องอาหาร 3.38      0.924 

มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย 3.36      0.960 

มีระบบการส�ารองที่พัก ได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ 3.40      0.907 

มีระบบการช�าระค่าที่พัก/ค่าบริการต่างๆได้หลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร 3.51      0.858 

มีความสะดวกในการหาข้อมูลที่พัก 3.47      0.881 

มีระบบการจองห้องพักที่แม่นย�า 3.52      0.899 

มีความสะดวกสบายในการ Check in/Out 3.48      0.858 

มีการจัดแพ็คเกจส�าหรับกลุ่มทัวร์ 3.54      0.892 

มีส่วนลดค่าห้องพัก/ที่พัก เมื่อมีการจองล่วงหน้า 3.52      0.855 

มีบริการรับส่งระหว่างที่พักกับสนามบิน/สถานีขนส่ง 3.44      0.886 
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่ใช้เลือกห้องพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะ
รุเตาได้แกม่ีประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลาย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.67 รองลงมาคือปัจจัย
บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี เงียบสงบ มีค่าเฉลี่ย 3.66 และมีการก�าหนด
ราคาห้องพัก/ที่พัก และบริการต่างๆ อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.57

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวและเลือกใช้บริการ

ที่พักของสถานประกอบการในหมู่เกาะตะรุเตา ปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะเดินทางมา

ท่องเที่ยวนั้นเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เดินทางสะดวก ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก สอดคล้องกับ งานวิจัย

ของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พัก ประเภทโรงแรม 

และรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่กลุ่มนักท่อง

เที่ยวจะให้ความส�าคัญด้านท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และการเดินทาง

ไปที่พักมีความสะดวกสบาย และงานวิจัยของศิริเพ็ญ ดาบเพชร (มปป.) การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนัก

ท่องเที่ยวครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ�้าส�าหรับองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล ต่อการเลือกสถานที่

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ�้า ได้แก่ ด้านการคมนาคม

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่ใช้เลือกห้องพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาได้แกม่ี

ประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลาย  มากที่สุด  รองลงมาคือปัจจัยบรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะ

สม เช่น อากาศดี เงียบสงบ และมีการก�าหนดราคาห้องพัก/ที่พัก และบริการต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ราคาห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสมกับ ระยะเวลาที่เข้าพัก ห้อง

พัก/ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา มีการก�าหนดราคาห้องพัก/ที่พัก และ บริการต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึง

ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ที่พัก อาจเป็นไปได้ว่า แม้ว่า ราคาของที่พักอาจจะถูกกว่าที่อื่น แต่สภาพ

ห้องพักหรือคุณภาพการบริการต่างๆ อาจจะไม่ดี พอสมควร หรืออาจจะไกลจากแหล่งท่องเที่ยว ท�าให้แม้ว่า

ราคาถูก  แต่ลูกค้าก็จะไม่ตัดสินใจใช้บริการ  นอกจากนี้การที่ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อย  อาจท�าให้มีค่า

บริการที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยด้านสถานที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการความเงียบสงบในการเดินทางไปพักผ่อน

ดังนั้นหากที่พักอยู่  ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งชุมชน  อาจท�าให้มีคนพลุกพล่าน  เกิดความวุ่นวายไม่

เงียบสงบ จึงท�าให้ลูกค้าไม่สนใจที่จะใช้บริการในพื้นที่

บทสรุป

จากการวิจัยพบว่าหากสถานประกอบการมีความต้องการสร้างลูกค้าให้มาใช้บริการ  หรือให้ลูกค้าที่

เคยมาใช้บริการแล้วกลับมาใช้บริการซ�้าจ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.  ต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะทราบความ

งดงามของหมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  แต่จ�าเป็นจะต้องสร้างการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อย�้าเตือนความจ�า อีกทั้งต้องร่วมมือกับประชาชนท่ีอาศัยในหมู่เกาะให้มองเห็นความ
ส�าคัญของการรักษาธรรมชาติ ไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมที่สวยงามสกปรกไปด้วยขยะของนักท่องเที่ยว 

2.  กลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญในการเดินทางที่สะดวก สถานบริการควรมีการจัดหายาน
พาหนะเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางในตัวหมู่เกาะ  หรือก�าหนดระยะเวลาการ
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ให้บริการยานพาหนะ  หรืออาจจะมีการบริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่อง
เที่ยวภายในหมู่เกาะได้อย่างสะดวก 

3.  ปัจจัยด้านราคาของที่พัก  นักท่องเที่ยวบางส่วนอาจไม่ได้ค�านึงถึงประเด็นนี้  แต่ในปัจจุบันเป็น
ยุคที่มีภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นท�าให้นักท่องเที่ยวอาจลดลง  บางสถานประกอบการที่ไม่อาจท�าการส่งเสริม
การตลาดโดยวิธีการปรับราคาของตนเองได้ ก็อาจจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถานประกอบการของตนเอง
เพื่อเป็นการให้นักท่องเที่ยวมองว่าคุ้มค่ากับการมาเที่ยว  โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าการปรับราคา  เช่น  การเน้น
การให้บริการของพนักงานที่มีจิตบริการ  เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  การให้ความใส่ใจ
เรื่องความสะอาดของห้องพัก ห้องอาหาร สิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบสถานประกอบการ
เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานดูมีความน่าเชื่อถือ 

4.  ด้านพนักงานให้บริการสถานประกอบการจ�าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานให้บริการ
ของตน  สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง  มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการให้บริการตอบ
สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ  ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศได้ อีกทั้งต้องก�าชับให้พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
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ส่วนประสมทำงกำรตลำดและพฤติกรรมกำรซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

ของผู้สูงอำยุในจังหวัดสิงห์บุรี
Marketing mix and dietary supplements purchasing behavior of elderly  

in Sing Buri Province.

สินิทรา สุขสวัสดิ์1

Sinittra Suksawat

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเปรียบเทียบ

ส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรีที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ�านวน 100 ราย ซึ่งได้มาจากการ

ก�าหนดขนาดตัวอย่างประชากรจากสูตรของคอแครน  กรณีไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน  และใช้วิธี

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถาม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน (t-

test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way anova)

ผลการวิจัยพบว่าระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก  โดยผู้สูงอายุให้ความส�าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านราคาตามล�าดับ  ส่วนผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความส�าคัญของส่วนประสม

ทางการตลาดต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรีพบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�ำส�ำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้สูงอายุ

Abstract

This research aims to study dietary supplements purchasing behavior and compara-

tive marketing mix of dietary supplements purchasing behavior of elderly. The samples of 

this study were 100 elders who used to buy dietary supplements product which is calcu-

lated from Cochran formulation in the case of unknown population then were selected by 

purposive sampling method. Data were collected through questionnaire and analysis data via 

percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and one-way anova.

The study demonstrates the overall level of marketing mix and each part were in 

high level which take-part in order of product, promotion, place and price as follow. 

1  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
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Whereas the result of differential analysis between demographic factors: gender, age, 

education occupation, average income per month and the level of marketing mix found a 

difference at statistic significant level 0.05.

Keywords : Marketing Mix , Buying Behavior, Dietary supplements,  Elderly

บทน�ำ

สุขภาพที่แข็งแรงมาจากการรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ และการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 

แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น  ผู้คนด�ารงชีวิตภายใต้ความเร่งรีบ  การรับประทาน

อาหารที่ครบถ้วนและการออกก�าลังกายถูกละเลยไปรวมถึงมลภาวะต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่ง

ผลเสียกับสุขภาพทั้งสิ้น  ภูมิต้านทานของร่างกายในการต่อสู้กับโรคต่างๆ  แย่ลงส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

ง่าย อย่างไรก็ตามจากกระแสการรักสุขภาพในปัจจุบัน เพราะต้องการลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอด

เลือด  โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคเครียด  รวมถึงต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย  เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบย่อยอาหาร  ลดความอ้วน  และเพิ่มความสวยงามในร่างกาย  ท�าให้ประชาชนหันมาให้ความใส่ใจดูแล

สุขภาพมากขึ้น  ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเริ่มพิถีพิถันในเรื่องอาหารการกิน  และหันมาออกก�าลังกายมากขึ้น 

อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทคือ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายตัวของการบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างรวดเร็ว  และยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้มีผู้ประกอบการหันมาให้

ความสนใจตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น นอกจากนั้นสังคมที่เข้าสู่ยุคดิจิตอล ท�าให้การซื้อขายสินค้าและบริการมีทาง

เลือกมากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายพยายามศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  เพื่อสร้างกลยุทธ์

ทางการตลาดที่แตกต่างและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

นอกจากนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลาดโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร

ครั้งส�าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดที่ลดลงและการเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จากรายงานของ

องค์การสหประชาชาติพบว่า  จ�านวนประชากรผู้สูงอายุของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในปี  2553  ประชากร

โลก 7,001 ล้านคน เป็นประชากรอายุมากกว่า 60 ปี จ�านวน 865 ล้านคน (สัดส่วนผู้สูงวัยร้อยละ 12.4) ใน 

ปี 2573 ประชากรโลก 8,517 ล้านคน เป็นประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 1,574 ล้านคน (สัดส่วนผู้สูงวัย ร้อย

ละ 18.4) ในปี 2593 ประชากรโลก 9,708 ล้านคน เป็นประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 2,433 ล้านคน (สัดส่วน

ผู้สูงวัยร้อยละ  25.1)  (The  EXIM  Bank  of  Thailand,  2012)  ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย  พบว่าใน

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.48 ล้านคน มีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 

15  ของจ�านวนประชากรทั้งหมด  (สืบพงษ์  สมิตทันต์,  2561)  แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราเจริญพันธุ์รวมของ

หญิงที่อยู่ในอัตราที่ต�่ากว่าระดับทดแทน  โดยมีแนวโน้มลดลงจากอดีตและคาดว่าน่าจะลดลงอีกในอนาคต 

รวมถึงอัตราตายก็จะมีแนวโน้มลดต�่าลงและคนมีอายุยืนยาวขึ้น  จึงท�าให้โครงสร้างของประชากรไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่  “สังคมสูงอายุ”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งพบว่า

มีจ�านวนมากถึงร้อยละ  22.26  เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดสิงห์บุรี  และเป็นสัดส่วนผู้สูง

อายุที่มากที่สุดในประเทศ  (กรมกิจการผู้สูงอาย,  2563)  ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดความต้องการ

ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริการและสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนั้น

ตลาดอาหารกลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น  โดยในปี  2561  จะมีอัตราการขยายตัว
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ประมาณ 7-8% และมีโอกาสการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต (สืบพงษ์ สมิตทันต์, 2561) นอกจากนี้กลุ่มผู้สูง

อายุยังเป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูง  จึงกลายเป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจอาหารที่จะตอบสนองตลาดผู้สูงอายุ  เช่น 

อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค กลืนได้ง่าย สามารถป้องกันโรคเพื่อทดแทนยา อาหารที่ช่วยในระบบขับถ่าย

และย่อยอาหาร อาหารที่ผลิตจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ (ชี้ช่องรวย, 2562)

ดังนั้นจากจ�านวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับแนวโน้มการดูแลสุขภาพ  จึงท�าให้ผู้

วิจัยสนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน

จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุ  รวมทั้งเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการประกอบธุรกิจต่อไป 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี

2.  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุ

ในจังหวัดสิงห์บุรี

3.  เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความส�าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี

2.  ท�าให้ทราบถึงความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของผู้สูงอายุ

3.  เพื่อน�ามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

กำรทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด

Kotler (2003) และ Kotler and Keller (2016) กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Market-

ing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจต่อ

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือทางการตลาด ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

ได้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ 

ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล

ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นจาก product 

ราคาเป็นต้นทุน  (Cost)  ของลูกค้า  ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value)  ผลิตภัณฑ์กับราคานั้น 

ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  (Place  หรือ  distribution)  หมายถึง  โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบ
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ด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาดสถาบันท่ีน�า

ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันการตลาด  ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้าประกอบด้วย

การขนส่ง การคลงัสนิค้าและการเกบ็รกัษาสนิค้าคงคลงั

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อ

สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท�าการขาย  (Personal  selling) 

และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน  (Non-Personal  Selling)  เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ 

ซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ  (Integrated  Marketing  Communication  :  IMC)  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์และคู่แข่งขันให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์การตลาด คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วยเครื่องมือ

ทางการตลาด 4 ตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer  Behavior) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือ

กซื้อและใช้สินค้าและบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการ  (Kotler  &  Armstrong,  2012)  โดยเริ่มจากสิ่ง

กระตุ้นจากการตลาดและสิ่งกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมไปกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคและกระบวนการทาง

จิตวิทยาร่วมกับลักษณะเฉพาะของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดกระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจซื้อ

กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ  และ  การใช้ของผู้บริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ  และพฤติกรรมการ

ซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  ค�าถามที่ใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ  6Wsและ  1Hs  เพื่อค้นหาค�า

ตอบ 7ประการ หรือ 7Os รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550).

-  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  (Who  is  in  the  target  market?)  เป็นค�าถามที่ต้องการทราบถึง

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย  (Occupants)  ทั้งทางด้านประชากรศาสตร์  ภูมิศาสตร์  จิตวิทยาและพฤติกรรม

ศาสตร์ 

-  ผู้บริโภคซื้ออะไร  (What  does  the  consumer  buy?)  เป็นค�าถามที่ต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้

บริโภคต้องการซื้อ  (Objects)  เช่น  คุณสมบัติ  หรือ  องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างที่เหนือ

กว่าคู่แข่งขัน 

-  ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ  (Why  does  the  consumer  buy?)  เป็นค�าถามที่ต้องการทราบถึง

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ของผู้บริโภค

- ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นค�าถามเพื่อทราบถึง

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ

- ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค�าถามที่ต้องการทราบถึงโอกาสใน

การซื้อ (Occasions)

- ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค�าถามที่ต้องการทราบถึงช่องทาง

หรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปซื้อ
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- ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค�าถามที่ต้องการทราบถึงขั้นตอนใน

การตัดสินใจซือ้  (Operation) ซึง่ประกอบด้วย การรบัรูปั้ญหา การค้นหาข้อมลู การประเมนิผลการตดัสนิใจ

ซือ้ และความรู้สกึภายหลงัการซ้ือ

ดังนั้นสรุปได้ว่า  พฤติกรรมผู้บริโภค  คือการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ

บริการ ผ่านการตอบค�าถาม 7 ค�าถาม ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  ผู้บริโภคซื้อที่ไหนและผู้บริโภคซื้ออย่างไร  เพื่อจะได้

เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและน�าไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตต่อไป

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พัชรัมภา ม่วงมุลตรี (2561) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวในตลาดน�้าอโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่

ซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว  โดยนิยมซื้อสินค้าของที่ระลึก/สินค้า  OTOP  และซื้อเพื่อการอุปโภค

บริโภค  ส�าหรับบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อสินค้าคือตนเอง  และไม่ค�านึงถึงช่วงเวลาในการซื้อ  และเลือกซื้อ

สินค้าจากร้านที่ผู้ขายเชิญชวนอย่างดี ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านราคามีความส�าคัญมากที่สุด  รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล�าดับ  ในขณะที่งานวิจัยของพสุธร  เรืองถิ่น  (2557)  ได้

ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะซ้ือสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 

เหตุผลในการซื้อคือต้องการบริโภคเอง  โดยซื้อจากร้านขายของฝาก/ของที่ระลึก  ส่วนความส�าคัญของส่วน

ประสมการตลาด  ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านราคามีความ

ส�าคัญมากที่สุด  รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการจัดจ�าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล�าดับ 

และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าลูกค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งใกล้

เคียงกับผลการวิจัยของอนุสรา คนกล้า, มารุต คุปฏิพัทธ์นุกูล และปิติ ถนัดกิจ (2559) ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง

พะเยา  พบว่าเพศที่แตกต่างกันให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายด้าน

ต่างกัน  โดยด้านที่ต่างกันคือด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ส่วนกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

และระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน  ส่วนพฤติกรรม

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทบ�ารุงร่างกาย เพราะมีราคาและ

คุณภาพเหมาะสมกับสินค้า  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเยี่ยน  เหอ,  และเอกสิทธิ์  สนามทอง  (2558) 

ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทแอมเวย์  (ประเทศไทย)  จ�ากัด 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมากที่สุด  โดยเลือกซื้อ

เพราะผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง  ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส�าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ให้ความ

ส�าคัญต่อความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย  ให้ความส�าคัญต่อการส่ง
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มอบสินค้าถูกต้อง  และรวดเร็ว  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ให้ความส�าคัญต่อพนักงานที่ให้ความใส่ใจใน

บริการ และแต่งกายสุภาพมากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ที่แตกต่างกัน  มีผลต่อการให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ในการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุ

ในจังหวัดสิงห์บุรี มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้

สมมติฐำนในกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันให้ระดับความ

ส�าคญัของส่วนประสมทางการตลาดผลติภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สงูอายใุนจังหวดัสงิห์บุรแีตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี

ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งไม่ทราบจ�านวนของประชากรที่แน่นอน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุใน

จังหวัดสิงห์บุรีที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จ�านวน  100  ราย  ซึ่งได้มาจากการก�าหนดขนาดตัวอย่าง

ประชากรของ  Cochran  (1953)  ที่ระดับความเชื่อมั่น  90%  และความคลาดเคลื่อน  0.1  ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง  68  คน  ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลง่ายต่อการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ผู้วิจัยจึงเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้สูงอายุในจังหวัด

สิงห์บุรีที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและมีอายุ 55 ปีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  แบบสอบถามประกอบด้วย  3  ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วน

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ประกอบด้วย  สถานที่ที่นิยมซื้อสินค้า  เหตุผลในการซื้อ  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 

ช่วงเวลาในการซื้อสินค้า  ลักษณะร้านที่ซื้อและความถี่ในการซื้อ  ส่วนที่  3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

เป็นค�าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวนทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

จ�านวน 5 ข้อ ด้านราคา จ�านวน 5 ข้อ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย จ�านวน 5 ข้อ และด้านการส่งเสริมการ

ตลาด จ�านวน 5 ข้อ หลังจากนั้นน�ามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องวัด โดยหาค่าดัชนีความ

ตัวแปรต�ม

ส่วนประสมทางการตลาด

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)

2. ราคา (Price)

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place)

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์  (IOC)  พบว่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามมีค่าระหว่าง 

0.60-1.00 แสดงว่าข้อค�าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย  (สุวิมล ติรกานันท์, 2548) และหา

ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbanch’s alpha) พบว่าความ

เชื่อมั่นของข้อค�าถามแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง  0.75  -  0.92  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความเชื่อมั่นสูงและน�าไปใช้

ทดสอบได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statis-

tics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่

เป็นอสิระกนั (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (one-way anova)

ผลกำรวิจัย
1.  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58) มีอายุระหว่าง 61-

65 ปี (ร้อยละ 63) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือต�่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/
เกษตรกรรม (ร้อยละ 28) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 39)

2.  ส�าหรับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี  พบว่าโดยส่วน
ใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 47) และห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 33) ส่วนประเภทสินค้าที่
ซื้อพบว่า  ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่นิยมในประเทศ  (ร้อยละ  80)  และแบรนด์จากต่างประเทศ 
(ร้อยละ 20) โดยเหตผุลทีเ่ลอืกซือ้สินค้านัน้พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค (ร้อยละ 81) รองลงมาคือ 
เพื่อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก (ร้อยละ 16) ส�าหรับบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อสินค้า พบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจ
ซื้อด้วยตัวเอง (ร้อยละ 57) รองลงมาคือ ครอบครัว (ร้อยละ 37) ส่วนช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าพบว่า ส่วนใหญ่จะ
ไม่ค�านึงถึงช่วงเวลาในการซื้อ (ร้อยละ 37) ส่วนลักษณะของร้านที่เลือกซื้อสินค้า พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ
สินค้าจากร้านค้าที่ผู้ขายเชิญชวนอย่างดี  (ร้อยละ  49)  รองลงมาคือ  ร้านค้าทั่วไปไม่เจาะจง  (ร้อยละ  26) 
ส�าหรับความถี่ในการซื้อสินค้า พบว่าส่วนใหญ่จะนิยมซื้อสินค้า  2-3  เดือนต่อ 1 ครั้ง  (ร้อยละ 38) และซื้อ
สินค้าทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 13) ตามล�าดับ

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของส่วนประสมการตลาดใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี  พบว่าระดับความส�าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (4.04)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีระดับความส�าคัญ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและ
ด้านราคาตามล�าดับ (4.09, 4.07, 4.00 และ 3.99)  

4.  เมื่อท�าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

4.1  การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี  จ�าแนกตามเพศ  พบว่า  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ แต่เมื่อท�าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายด้าน พบว่ามีจ�านวน 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา นั่นคือเพศที่แตกต่างกันให้ความส�าคัญกับ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาที่แตกต่างกัน  โดยเพศหญิงให้ความส�าคัญ

มอบสินค้าถูกต้อง  และรวดเร็ว  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ให้ความส�าคัญต่อพนักงานที่ให้ความใส่ใจใน

บริการ และแต่งกายสุภาพมากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ที่แตกต่างกัน  มีผลต่อการให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ในการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุ

ในจังหวัดสิงห์บุรี มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้

สมมติฐำนในกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันให้ระดับความ

ส�าคญัของส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑ์เสริมอาหารของผู้สงูอายใุนจังหวัดสงิห์บุรแีตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี

ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งไม่ทราบจ�านวนของประชากรที่แน่นอน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุใน

จังหวัดสิงห์บุรีที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จ�านวน  100  ราย  ซึ่งได้มาจากการก�าหนดขนาดตัวอย่าง

ประชากรของ  Cochran  (1953)  ที่ระดับความเชื่อมั่น  90%  และความคลาดเคลื่อน  0.1  ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง  68  คน  ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลง่ายต่อการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ผู้วิจัยจึงเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้สูงอายุในจังหวัด

สิงห์บุรีที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและมีอายุ 55 ปีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  แบบสอบถามประกอบด้วย  3  ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วน

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ประกอบด้วย  สถานที่ที่นิยมซื้อสินค้า  เหตุผลในการซื้อ  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 

ช่วงเวลาในการซื้อสินค้า  ลักษณะร้านที่ซื้อและความถี่ในการซื้อ  ส่วนที่  3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

เป็นค�าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวนทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

จ�านวน 5 ข้อ ด้านราคา จ�านวน 5 ข้อ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย จ�านวน 5 ข้อ และด้านการส่งเสริมการ

ตลาด จ�านวน 5 ข้อ หลังจากนั้นน�ามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องวัด โดยหาค่าดัชนีความ

ตัวแปรต�ม

ส่วนประสมทางการตลาด

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)

2. ราคา (Price)

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place)

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามากกว่าเพศชาย

4.2  การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี  จ�าแนกตามอายุพบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อท�าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการ
ตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคืออายุที่แตกต่างกันให้ความส�าคัญกับการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการ
ตลาดแตกต่างกัน 

4.3  การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี  จ�าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อท�าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายด้านพบว่า  มีจ�านวน  2  ด้านที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้าน
การส่งเสริมการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  นั่นคือระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันให้ความส�าคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกัน 

4.4  การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี จ�าแนกตามอาชีพพบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อท�าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายด้านพบว่าทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.01  นั่นคืออาชีพที่แตกต่างกันให้ความส�าคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน

4.5  การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี  จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า  โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และเมื่อท�าการวิเคราะห์ความแตกต่างรายด้านพบว่าทั้ง  4  ด้านมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยด้านราคามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ความส�าคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน

สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรีส่วน

ใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อและเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่นิยมในประเทศ  เหตุผลที่เลือกซื้อคือ

เพื่อการอุปโภคบริโภคและมีการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวเอง และจะไม่ค�านึงถึงช่วงเวลาในการซื้อ นอกจาก

นี้มักจะซื้อสินค้าโดยเฉลี่ย  2-3  เดือนต่อครั้งและจะซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ผู้ขายเชิญชวนเป็นอย่างดี  และใน

การเลือกซื้อสินค้าจะให้ความส�าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด

มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรกมล  จันทรพักตร์,  ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุลและจิรวุฒิ  หลอม

ประโคน  (2560)  พบว่าผู้สูงอายุที่ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง  และ
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ต้องการให้พนักงานร้านสะดวกซื้อมีการแนะน�าสินค้า  รวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆ  และพูดจาไพเราะสุภาพกับผู้

สูงอายุ และยังสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้สูงอายุตอนต้น (60-65 ปี) ที่ชื่นชอบ

การซื้อสินค้า  มีความต้องการสังคมและให้ความส�าคัญกับการดูแลและใส่ใจสุขภาพ  (ธนาคารกสิกรไทย, 

2561) อย่างไรก็ตามพบว่าการเลือกซ้ือสินค้าของผู้สูงอายุบางส่วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและ

บริการจากบุตรหลานซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยก็มีความต้องการที่

แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการที่สนใจจะเจาะตลาดกลุ่มผูส้งูอาย ุจงึต้องให้ความส�าคญักบัพฤตกิรรมลกูค้า 

เพือ่พฒันาสนิค้าให้สอดรบักบัความต้องการของลกูค้า

นอกจากนี้ผลจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการ

ศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรีพบว่ามีความแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบ

จ�าลองพฤติกรรมผู้บริโภค  (Kotler and Armstrong, 2012) ที่ระบุว่าปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

การพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของวันดี รัตนกายแก้ว (2554) ได้ท�าการศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ สถานภาพ

สมรส  รายได้  มีผลต่อการให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้งงานวิจัยของเยาวภา ปฐม

ศิริกุล,  โชติรัส  ชวนิชย์,  เริ่ม  ใสแจ่มและรัฐพล สันสน  (2560) ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อและ

โอกาสการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าของลูกค้าผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่าเพศ  การศึกษา 

รายได้  พนักงานขายและความถี่ในการซื้อมีผลต่อโอกาสการซื้อเสื้อผ้าชุดท�างาน  ชุดล�าลองและรองเท้าเพื่อ

สุขภาพ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1.  จากการวิจัยพบว่าผู ้บริโภคให้ความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยทั้ง 4 ด้านในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้ประกอบ
การควรให้ความส�าคัญกับทั้งด้านผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ความน่าเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
คือการมีร้านค้าที่สามารถหาซื้อได้ง่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด  ได้แก่  การมีโปรโมชั่น  การลดราคา 
เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายในอนาคต

2.  ในการท�าวิจัยครั้งต ่อไป ควรศึกษาในจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือหัวเมืองใหญ่ ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีก�าลังซ้ือสูง 
เนื่องจากกลุ่มประชากรในพื้นที่เหล่านี้เป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ  ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยและแนวโน้มการดูแลสุขภาพของประชากร  ท�าให้ประชากรพยายามดูแลตนเองผ่านการ
บริโภคอาหารเสริมต่างๆ  ซึ่งหากผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีจ�านวน
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ก็จะท�าให้สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านต่างๆ

3.  ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติม อาทิ ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับ
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แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและของโลกในอนาคต 
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภค ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
The marketing mix factors affecting consumer’s online purchase decisions of Dietary 

supplements in Hat Yai, Songkhla
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                         

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่                      

จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร

ผ่านช่องทางออนไลน์  จ�านวน  385  คน  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและ

ประมวลผลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ15-24  ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพนักศึกษา  สถานภาพโสด  และมีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า  10,000  บาท  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  ราคา  ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ  และลักษณะทาง

กายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,  การตัดสินใจซื้อ,  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Abtract

This research aims to study the level of importance of Marketing mix factors affect-

ing the consumer’s online purchase decision of dietary supplements in Hat Yai, Songkhla. 

The sample of the study is 385 Hat Yai people who have purchased dietary supplements 

on online channel. The data was collected by using judgmental sampling method. The tool 

is questionnaire and using statistics to analyze data include frequency percentage and Mul-

tiple Linear Regression with the statistical significance level of 0.05  

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 

    Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai Campus
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The  results  revealed  that  the majority  of  the  sample  was  females,  whose  ages 

ranged from 15 to 24, whose education level was a bachelor’s degree, whose job was a 

student and whose average monthly income was lower than 10,000 baht. The hypothesis 

tested revealed that the five marketing mix factors included promotion price product pro-

cess and physical evidence significance level of 0.05. Subsequently, these factors affected 

the customer’s online purchase decision in Hat Yai, Songkhla.

Keywords: the marketing mix factors,the consumer’s purchase decision, dietary supple-

ments

บทน�ำ

อาหารนับเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจาก ที่อยู่อาศัย 

เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค  (ฐนิต วินิจจะกูล, 2561)  โดยอาหารถือเป็นแหล่งพลังงาน ที่ช่วยในการเจริญ

เติบโตของร่างกายอีกทั้งช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาสติปัญญา (พรเทพ ศิริวนารังสรรค์, 2557) 

ปัจจุบันการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นไปอย่างเร่งรีบ  ท�าให้ไม่เอื้ออ�านวยต่อการออกก�าลังกาย 

และการรับประทานอาหารครบ  5  หมู่  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก 

(ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ม.ป.ป.) โดยพบว่าในปี 2560 ตลาดวิตามิน และผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารมีมูลค่าตลาด  60,000  ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี  2559  ที่มีมูลค่าตลาด  เท่ากับ  53,810  ล้านบาท 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 

นอกจากน้ียังพบว่าแนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคมีอัตราเพิ่มข้ึน โดย

สินค้าด้านสุขภาพและความงามได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง  คิดเป็นร้อยละ  33.7  รองจากสินค้าแฟชั่น

และเครื่องแต่งกาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44 (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)  ท�าให้มูลค่า

ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ  11.5  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 

2560) 

จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้มีร้านค้าจ�านวนมากเข้ามาท�าการแข่งขันในช่องทางออนไลน์  และยังพบ

ว่าภาพรวมของผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องเห็นสินค้าจริง ซึ่ง

ข้อมูลที่ผู ้บริโภคใช้ในการตัดสินใจ จะมีเพียงข้อมูลจากส่ือโฆษณาและจากบุคคลรอบข้าง ดังนั้นจึงเกิด

ปัญหาที่ตามมา ได้แก่ การเปรียบเทียบราคา คุณภาพ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ขาย (วันดี  นาศร, ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, 2558) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล  ต่อการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อให้ผู้

ประกอบการสามารถน�าข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3.เพื่อวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  ไป

วางแผนและปรับปรุงข้อบกพร่องของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้             

2.  ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

กำรทบทวนวรรณกรรม  
1.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mixed)  หมายถึง  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสินค้า           

หรือบริการท่ีน�าเสนอสู่ผู ้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้โดยส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) บุคคล (People) สภาพทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการ (Process) (สุดาพร กุณฑล

บุตร, 2557)
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจของผู้บริโภคแต่ละรายอาจจะมีระดับการตัดสินใจและมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป            

ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ (Awareness)     การ

ค้นหาข้อมูล (Search for  information) การประเมินทางเลือก (Evaluation) การตัดสินใจซื้อ (Decision 

Making) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase behavior)  (ธีรศักดิ์ จินดาบถ, 2561)
3.  แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่างๆเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ วิตามิน  กรดอะมิ

โน  กรดไขมัน  แร่ธาตุ  ผลิตผลจากพืชหรือสัตว์  ทั้งในรูปแบบเม็ด  แคปซูล  ผง  ของเหลว  ซึ่งผู้บริโภคใช้รับ

ประทานนอกเหนือจากการทานอาหารหลัก (ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา,2548)

 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นัทธมน  เดชประภัสสร  (2558)  ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  เสริมอาหาร

ทางอินเทอร์เน็ต  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยตัวใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค  โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

อินเทอร์เน็ต  เรียงล�าดับจากมากไปน้อย  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านลักษณะทาง
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กายภาพและกระบวนการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  และปัจจัยด้านตราผลิตภัณฑ์และลักษณะ

บรรจุภัณฑ์

วันดี นาศร ( 2558 ) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารทางสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดตัวใดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม  ทางสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์

ของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ  โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี 

รายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท และปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านราคา 

ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ ( 2554 ) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก (Face-

book)  ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและบริการของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16-25 ปี มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และมีระยะเวลาในการเข้าใช้ เฟซบุ๊กต่อวัน 2-4 ชั่วโมง ซึ่ง

แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์  ปัจจัยทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

หทัยทิพย์ แดงปทิว ( 2559 ) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเพื่อผิวขาว โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 13 -24 ปี จ�านวน 175 คน และ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ

ผิวขาว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    ผู้วิจัยสามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ที่ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมมาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�างานวิจัย

เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ดังนี้
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของ กลุ่มผู้บริโภค

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ จ�านวน 385 คน ใช้

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Judgement  Sampling)  โดยน�าแบบสอบถามจ�านวน  30  ชุดมา

ทดสอบCronbach’s Alpha ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ0.92 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

แบบสอบถามประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ระดับความส�าคัญของปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  ได้ปรับปุรงค�าถามมาจาก

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของนางสาวนัทธมน  เดช

ประภัสสร และระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ซึ่งปรับปรุงค�าถามมาจากงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจและปัจจัยทางการ

ตลาดบนเฟซบุ๊ก  (Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาน

ครของนางสาวฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percent-

age) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  

โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ  (Multiple  Linear  Regression)  ในการทดสอบสมมติฐาน  เพื่อ

วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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สรุปผลกำรวิจัย

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสรุปผลวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่1 ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์

ตำรำงที่ 1 แสดงจ�านวนร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์                     

เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์
                                                                                                            (n = 385)

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน ( ควำมถี่ ) ร้อยละ

เพศ ชาย

หญิง 

87

298

22.6

77.4

อายุ 15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

283

87

11

3

1

73.5

22.6

2.9

0.8

0.3

ระดับการศึกษา ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท

79

296

10

20.5

76.9

2.6

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา

ธุรกิจส่วนตัว

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัทเอกชน               

รับจ้างทั่วไป

263

29

18

38

37

68.3

7.5

4.7

9.9

9.6

สถานภาพ โสด

สมรส

หย่าร้าง/หม้าย

337

44

4

87.5

11.4

1.0

รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน

ต�่ากว่า 10,000 บาท  

10,000 - 20,000 บาท

20,001 - 30,000 บาท

30,001 - 40,000 บาท

40,001- 50,000 บาท

217

97

45

25

1

56.4

25.2

11.7

6.5

0.3
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.4 มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี     คิดเป็น

ร้อยละ 73.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.9 โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 68.3  และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.4

ตอนที่ 2 ระดับควำมส�ำคัญของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภค ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

ตำรำงที่ 2 แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด                                                                                

                                                                                                              (n = 385)

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด S.D. แปลผล

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.30 0.49 มากที่สุด

ปัจจัยด้านราคา 4.25 0.55 มากที่สุด

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย 4.26 0.54 มากที่สุด

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.19 0.50 มาก

ปัจจัยด้านบุคลากร 4.20 0.62 มาก

ปัจจัยด้านกระบวนการ 4.38   0.53 มากที่สุด

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 4.24 0.57 มากที่สุด

รวม 4.26 0.43 มากที่สุด

  พบว่าด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย      จาก

มากไปน้อย  ได้ดังนี้  สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพ  มีความปลอดภัย  ฉลากสินค้า  ระบุรายละเอียดสินค้า

อย่างชัดเจน ครบถ้วน  สินค้ามีประสิทธิภาพใช้แล้วเห็นผล ตราสินค้าเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียง สินค้ามีความ

หลากหลาย และรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจดึงดูด

ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย ได้

ดังนี้ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่บรรจุ ราคาถูก กว่าช่องทางอื่นๆ เช่น ร้านขาย

ยา ร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น และราคาที่ซื้อช่องทางออนไลน์สามารถเปรียบเทียบราคาได้ 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ช่องทางการสั่งซื้อมีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่องทางการสั่งซื้อ

มีหลากหลาย และรูปแบบการจัดส่งมีให้เลือกหลากหลาย   
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ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย จากมาก

ไปน้อย  ได้ดังนี้  การรับประกันสินค้าหลังการขาย  เช่น  หากสินค้ามีความเสียหายสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่

หรือรับเงินคืนได้  เป็นต้น  การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนและถูกต้อง  การใช้สื่อในการโฆษณามี

หลายรูปแบบ  เช่น  รูปภาพสินค้า  สื่อวิดีโอ  ภาพรีวิวสินค้าจากผู้ใช้งานจริง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ท�าได้สม�่าเสมอ  เช่น  ให้ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ แถมสินค้าตัวอย่าง หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล 

การโฆษณาสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียมีความหลากหลาย การส่งข้อมูลข่าวสารติดต่อกับผู ้บริโภคอย่าง

สม�่าเสมอ และการให้ค�าแนะน�าสินค้าจากผู้ขายโดยตรง

ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ได้

ดังนี้ ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการอธิบายและตอบค�าถามของผู้ขาย ทักษะการสื่อสารของ

ผู้ขาย และความเชี่ยวชาญในตัวสินค้าของผู้ขาย 

ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย  ได้ดังนี้  สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  การสั่งซื้อสินค้าท�าได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  ความ

ปลอดภัยในการช�าระเงิน และช่องทางการช�าระเงินมีความหลากหลาย

ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย ได้ดังนี้ เว็บไซต์มีการจัดเรียงข้อมูลที่ดี ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและเลือกผลิตภัณฑ์   เว็บไซต์ใช้

งานง่าย สะดวกและเข้าถึงสินค้าได้ง่าย  ช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้ใช้ด้วยกัน  และ

รูปแบบของร้านค้าออนไลน์มีความน่าสนใจ

ตอนที่ 3 ระดับควำมคิดเห็นของกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้

บริโภคในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
ตำรำงที่ 3 แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์          
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ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย         จาก

มากไปน้อย  ได้ดังนี้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจากการได้อ่านความคิด

เห็นของผู้อื่น  ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์โดยพิจารณาจากราคาว่าอยู่ในระดับที่

ตรงกับความต้องการ  ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์โดยพิจารณาจากตราสินค้า

และบริษัทผู้ผลิต ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์โดยพิจารณาจากการอัพเดทข้อมูล

อย่างสม�่าเสมอของร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์

โดยพิจารณาจากความสะดวก  รวดเร็วในการซื้อ  ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์

จากการได้รับชม/รับฟังโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นผ่านทางสื่อต่างๆ 

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์จากการแนะน�าของเพื่อน และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์จากการแนะน�าของครอบครัว 

ตอนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

ตำรำงที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Linear Regression ) ของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด                  กำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์

B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) 0.059 0.171 0.344 0.731

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 0.150 0.049 0.137 3.058 0.002

ปัจจัยด้านราคา 0.122 0.045 0.125 2.741 0.006

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.021 0.045 0.021 0.470 0.638

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 0.147 0.054 0.136 2.735 0.007

ปัจจัยด้านบุคลากร 0.060 0.040 0.069 1.514 0.131

ปัจจัยด้านกระบวนการ 0.297 0.050 0.295 5.985 0.000

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 0.169 0.043 0.181 3.949 0.000

R = 0.792         R Square =0.628         Adjusted R Square = 0.621         Std. Error Square = 0.332

  จากการประมวลผลแบบสอบถามได้ค่า  R  Square  =  0.628  หมายความว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได้ร้อยละ 62.8 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี 5 ปัจจัย 
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โดยเรียงล�าดับจากปัจจัยที่มีผลมากที่สุดไปหาปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig 

= 0.007) ด้านราคา (Sig = 0.006) ด้านผลิตภัณฑ์ (Sig = 0.002) ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง

กายภาพ ซึ่งมีค่าเท่ากัน (Sig = 0.000)

อภิปรำยผล

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ใน        การ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เมื่อ

พิจารณาพบว่าด้านกระบวนการเป็นที่มีความส�าคัญมากที่สุด  คือ  สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง  และ

รวดเร็ว  รองลงมา  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่  คือ  สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพ  มีความปลอดภัย  ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  คือ  ช่องทางการสั่งซื้อมีความน่าเชื่อถือ  ปัจจัยด้านราคา  คือ  ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร คือ ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ คือ เว็บไซต์มีการ

จัดเรียงข้อมูลที่ดีง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และเลือกผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การ

รับประกันสินค้าหลังการขาย  เช่น  หากสินค้ามีความเสียหายสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือรับเงินคืนได้ 

เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของนัทธมน เดชประภัสสร (2558) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีระดับความส�าคัญ

มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                

ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าระดับความคิดเห็นของการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากที่สุด คือ ท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่าน

ช่องทางออนไลน์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่านตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจากการได้อ่านความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัทธมน 

เดชประภัสสร (2558) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตพบ

ว่า พิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สุด

วัตถุประสงค์ที่ 3     เพื่อวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ส่วนอีก 2 ปัจจัย คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ที่มีค่า Sig.= 0.638 ซึ่งมีค่ามากกว่า ค่าระดับนัย

ส�าคัญที่  0.05  จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  สอดคล้องกับงาน

วิจัยของหทัยทิพย์  แดงปทิว  (2559)  ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวของวัยรุ่นใน  เขตกรุงเทพมหานครที่กล่าวว่า  ปัจจุบัน

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาว มีหลากหลายช่องทางท�าให้การซื้อผลิตภัณฑ์เป็น

ไปได้ง่าย ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลว่าจะหาซื้อผลิตภัณฑ์  ได้จากใด 

ด้านบุคลากร  ที่มีค่า  Sig.  =  0.131  ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยส�าคัญที่  0.05  จึงไม่มีผล  ต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นัทธมน  เดชประภัสสร 

(2558)   ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ทางอินเทอร์เน็ต  ที่กล่าวว่า  ปัจจัย
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ด้านบุคลากรไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ทางอินเทอร์เน็ต  อาจเนื่องมาจากการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตที่ง่ายข้ึน ท�าให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายจากการรีวิวผลิตภัณฑ์ตาม

เว็บไซต์ต่างๆ ท�าให้ข้อมูลจากผู้ขายจึงอาจไม่ได้ส่งผล  ต่อการตัดสินใจซื้อ

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  สรุปผลได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง  อยู่ในช่วงอายุระหว่าง  15-24    ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นนักเรียนและนักศึกษา 

สถานภาพโสด  และมีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า  10,000  บาท  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในภาพรวมที่ระดับส�าคัญมากที่สุด  (=  4.26)  โดยให้ความส�าคัญกับด้านกระบวนการ

เป็นอันดับแรก (= 4.38) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (= 4.30) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (= 4.26) ด้าน

ราคา (= 4.25) ด้านลักษณะทางกายภาพ (= 4.24) ด้านบุคลากร (= 4.20) และด้านการส่งเสริมการตลาด (= 

4.19) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยรวม  (= 4.38) พบว่าข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด  คือ  พิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  (=  4.41)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  คือ 

พิจารณาจากการแนะน�าของครอบครัว  (=  4.01)  และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค  ปัจจัยที่มี

ผลมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และ

ด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล�าดับ และปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านบุคลากร
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว    

ด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 
Marketing mix factors affecting traveller behavior of free independent traveller in 

Mueang District Songkhla 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.741 ในการ

เก็บรวบรว มข้อมูลจากบุคคลทุกเพศทุกวัยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จ�านวน 

385 คน  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย  ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ  (  Multiple  linear 

Regression ) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-21 ปี ภูมิล�าเนาภาคใต้ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีสถานภาพโสด ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (มีค่า Sig. = 0.001) และ ด้านบุคลากร (มีค่า Sig. = 0.029) 

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05 ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว  (ความต้องการกลับมาเที่ยวซ�้า)  ของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT)

ค�ำส�ำคัญ : กลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) , ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด , พฤติกรรมการท่องเที่ยว            

Abstract

The purpose of this research is to study free independent travellers’ behavior and 

to find out which Marketing mix factors has influence on free independent travellers’(FIT) 

behavior in Mueang District Songkhla. The results will be beneficial to entrepreneurs in ree-

lated fields to develop products and service that can captivate FITs. Also to encourage their 

spending. Data was collected by close - ended questionnaire at the confidence level of 

0.741 in Mueang District Songkhla. The sample size is 385 travellers by judgmental sampling 

technique. The data were analyzed  in term of descriptive statistics  i.e.  frequency, mean, 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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standard deviation, percentage and the inferential statistics by Multiple Linear Regression at 

significance level of 0.05 The results of study showed most traveller are single female with 

an age between 21 – 30 years old from the south, a monthly income between 15,000 – 

20,000 THB and occupation  i s most  a   self-employed/Merchant.  The hypothesis  test  re-

vealed of the Marketing mix factors are price (significance level of 0.001) and people (signifi-

cance level of 0.029) with statistical significance level of 0.05 influences free independent 

travelers to come back.

Keyword: Free independent traveller (FIT), Marketing mix factors, Tourism behavior  

บทน�ำ

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและถือ

เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม2562  จ�านวนนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติและจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย  เพิ่มขึ้นร้อยละ  2.83  และ    ร้อยละ  0.83  ตามล�าดับ 

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  2562)  จังหวัดสงขลาถือเป็นศูนย์กลางทางการค้า  มีอาณาเขตติดกับ

ประเทศมาเลเซีย  จึงท�าให้สงขลามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก 

(นายราชิต สุดพุ่ม, 2562) 

แนวโน้มการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  (FIT)  ซึ่ง

กลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดสงขลาในปี  2560  เพิ่มขึ้นจากปี  2559 

อยู่ที่ร้อยละ 5.39 และร้อยละ 6.23 ตามล�าดับ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) การเปลี่ยนแปลง

ของนักท่องเท่ียวด้วยตัวเองนั้น มีสาเหตุจากวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิต

ประจ�าวันท�าให้ทุกอย่างสามารถด�าเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้แทบทั้งหมด  และยังเป็นผลมาจากการที่

อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน    (นายวิชิต ประกอบโกศล,  2562)  โดยพฤติกรรมด้านการ

ท่องเที่ยวของกลุ่มนี้ที่โดดเด่น  ได้แก่  การที่นักท่องเที่ยวด้วยตัวเองใช้เวลาในแต่ละสถานที่ค่อนข้างเยอะ

เพราะต้องการซึมซับประสบการณ์ของสถานที่นั้นๆ  การเลือกซื้อสินค้าโดยใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอ้างอิง

ในการตัดสินใจและไม่นิยมพกพาเงินสดจ�านวนมากติดตัว ( อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร, 2562) 

ถึงแม้จ�านวนของนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายต่อหัวด้านการท่องเที่ยวของนัก

ท่องเที่ยวด้วยตัวเองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในป ี 2559  กลับลดลงจากร้อยละ  7.80  เหลือเพียงร้อยละ 

6.25 ในป ี2560 อาทิ ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าซื้อสินค้าที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

(ส�านักงานสถิติสงขลา, 2561) ส่งผลกระทบให้อัตราขยายตัวของ GPP ในป ี2560 ลดลงจากป ี2559 จาก

ร้อยละ 0.9 เหลือเพียงร้อยละ -2.7 (ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2560) และส่วน

ของภาคการบริการและการท่องเที่ยวสะท้อนได้จากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ 1.3 (ส�านักงาน

พาณิชย์จังหวัดสงขลา, 2560)

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยตัว

เอง  (FIT)  ว่ามีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างไร  โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (นริศา มัจฉริยกุล, 2559) 
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เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการโดยเน้นส่วนของการกระตุ้นค่าใช้จ่ายให้ตอบสนองความต้องการตาม

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
. 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ที่เดินทางมาเที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา

. 2 เพื่อค้นหาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ใน
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
. 1 ท�าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  (FIT)  ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา เพื่อน�ามาซึ่งแนวทางในการกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT)

. 2 ท�าให้ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเท่ียวด้วยตัว
เอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการปรับตัวให้กับธุรกิจ

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว  หมายถึง  การเดินทางของมนุษย์  จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยัง  อีกสถานที่หนึ่ง 

หรือการเดินทางจากถิ่นพ�านัก ที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไปและเป็นการ

เดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว  มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้  เช่น  การเดินทางเพื่อการพัก

ผ่อน  การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา  การเดินทางเพื่อการศึกษาการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา

การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง  เพื่อน  การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  เป็นต้น  (ฐิรชญา  มณีเนตร, 

2556)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

อัจฉรา สมบัตินันทนา (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวแสดงออก

ผ่านการใช้สินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระท�าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท�านั้นนักท่องเที่ยว

จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระท�านั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behav-

iour) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส  ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว 

(Tourist’s Covert Behaviour)  เป็นการท�างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิด

และอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรม

ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ (ชวัลนุช  อุทยาน , 2552)
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แนวคิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวด้วยตัวเองหรือนักท่องเที่ยวอิสระ  (FIT : Foreign Individual Tourism)

นักท่องเที่ยวด้วยตัวเองหรือนักท่องเที่ยวแบบอิสระ  (IT-  Independent  Traveler  หรือ  FIT  – 

Free/Fully Independent Traveler) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่จัดการ วางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองทุก

อย่าง  หรืออาจมีการใช้บริการบางอย่างของบริษัทนาเที่ยวเพื่ออ�านวยความสะดวก  เช่น  การจองตั๋ว  เครื่อง

บิน ที่พัก เป็นต้น โดยอาจจะเดินทางโดยล�าพังหรือเดินทางเป็นกลุ่มก็ได้  (นริศา มัจฉริยกุล , 2559)

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการที่ส�าคัญ  โดยธุรกิจท่องการเที่ยวจะมอบ

ประสบการณ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการมากกว่าธุรกิจบริการอื่นๆ  และด้วยลักษณะธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็น

ธุรกิจด้านบริการ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s จึงเหมาะสมที่สุดในการน�ามาวิเคราะห์และปรับใช้  

ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotions)  บุคคล  (People)  กระบวนการ  (Process)  ลักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  

(นริศา มัจฉริยกุล, 2559)

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(กฤษณะ เดชาสุรักษ์ชน, 2552) ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวอิสระ ชาวต่างชาติที่

มีต่อวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)  กรุงเทพมหานคร  โดยเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การ หาค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์หลัก การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือมาท่องเที่ยวและ 

นักท่องเที่ยวอิสระชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เคยเที่ยววัดอื่นในประเทศไทยมาก่อน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดิน

ทางมาเที่ยววันธรรมดา  มาเที่ยวกับเพื่อน  และจะกลับมาท่องเที่ยวพร้อมทั้งแนะน�าผู้อื่นมาท่องเที่ยววัดโพธิ์

เช่นกัน ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัดโพธิ์ ด้านโบราณสถาน/โบราณวัตถุและ

ด้านการบริการและสิ่ง อ�านวยความสะดวก ในระดับ ดี ในด้านอื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง และน�าข้อมูลที่ได้

จากงานวิจัยไปเป็นหนทางในการแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของนักท่องเที่ยวได้ถูกต้องและ

สอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจท่องเที่ยว

  (พิมพาภร  งามศรีวิเศษ,  2555)  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมด้านการตลาด     

บริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย

ในด้านลักษณะที่พัก  แหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่อง

เที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อครั้ง/คน  ในการท่องเที่ยวคือเพศ  สถานภาพและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

รัฐไม่มี ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อครั้ง/คนในการท่องเที่ยว จากการวิจัยผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ใน

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เป็นสถานที่น่าประทับใจมากที่สุดกับลูกค้าและสามารถวางแผนงาน

และแก้ไขเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ต่อไป 
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(อัจฉรา สมบัตินันทนา, 2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่า

ใช้จ่ายต่อครั้ง/คน  โดยการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามา  ท่องเที่ยวในประเทศไทย  พบ

ว่า ปัจจัยในด้านลักษณะที่พัก แหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐมีผลต่อพฤติกรรมของนัก

ท่องเที่ยว  โดยสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว

ต่างๆเพื่อความได้เปรียบต่อ

(นริศา มัจฉริยกุล,  2559)  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวัน  ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  เเละศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะ

ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  โดยผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  18 

คน  ซึ่งทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวอิสระ  (FIT)ที่ไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันมาเเล้ว  โดยค�าถามครอบคลุมข้อมูล

ต่างๆของนักท่องเที่ยว พบว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวเเบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ได้เเก่ เเรงจูงใจในการท่องเที่ยว เเละการเรียนรู้ภายหลังการท่องเที่ยว ด้านพฤติกรรม

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการท่องเที่ยวไต้หวันตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวของตน  นักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจเเละคิดว่าจะกลับไปท่องเที่ยวใต้หวันอีกเเน่นอนเเละน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไป

พัฒนารูปเเบบสินค้าเเละบริการที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย เเบบอิสระ (FIT) มากที่สุด

กรอบแนวคิดงำนวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน 385 คน โดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการใช้ค�าถาม

คัดกรองเพื่อจ�าแนกนักท่องเที่ยวว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) หรือไม ่ซึ่งน�าแบบสอบถามไปทดสอบ

(Pre-  test) กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน 30 ตัวอย่าง  โดยวิธีการค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟาของคอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient:α coefficient) โดยผลการทดสอบพบว่ามีระดับ

ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.830 โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) 

ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ปรับปรุงจาก  (อัจฉรา  สมบัตินันทนา,  2555)  และ

ส่วนที3่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปรับปรุงจาก (นริศา มัจฉริยกุล, 2559) โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและมี

การใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ  (  Multiple  linear  Regression  )  ในการทดสอบ

สมมติฐานที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

สรุปผลกำรวิจัย

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่อง

เที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  21-30  ปี  ภูมิล�าเนาภาคใต้  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

15,001 – 20,000 บาท อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีสถานภาพโสด

ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ที่เดินทำงมำท่องเที่ยว
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 

พบว่า ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ คิด

เป็นร้อยละ  46.7  ประทับใจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  39.7  วางแผนค่าใช้จ่ายต่อ

ครั้ง/คน ในการเดินทางต�่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.7 ใช้จ่ายกับค่าอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ  45.2  ใช้จ่ายกับสินค้าที่ระลึกประเภทอาหาร/ขนมมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  53.2  ใช้จ่ายต่อ

ครั้ง/คนในการเดินทางต�่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.8 เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 68.3 เดินทางมาท่องเที่ยว 2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 65.2 เดินทางมาในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์ คิด

เป็นร้อยละ 62.3  เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม  -ธันวาคม คิดเป็น 100  เปอร์เซ็นต์  ได้รับข้อมูล

จากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 52.8 และเลือกเข้าพักที่โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 53.2 และต้องการกลับมา

ท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 85.7
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ตอนที่ 3 ระดับควำมส�ำคัญของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีควำมส�ำคัญมำกที่สุดต่อกลุ่มนักท่อง
เที่ยวด้วยตัวเอง(FIT)ที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 

ตำรำงที ่1 แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด 

ปัจจัยทำงกำรตลำด S.D. แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.38 0.59 มากที่สุด

ด้านราคา 4.40 0.43 มากที่สุด

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย 4.21 0.41 มากที่สุด

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.20 0.47 มาก

ด้านบุคลากร 4.25 0.50 มากที่สุด

ด้านกระบวนการ 4.25 0.44 มากที่สุด

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.40 0.44 มากที่สุด

รวม 4.29 0.31 มากที่สุด

จากตารางที ่1 พบว่าด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด สามารถเรียงล�าดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปน้อย  ได้ดังนี้จุดเด่นหรือลักษณะเฉพาของแหล่งท่องเที่ยว  ความหลากหลายของแหล่งท่อง

เที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา การให้บริการสถานที่พักแรม/แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ�านวยความสะดวกใน

แหล่งท่องเที่ยว และชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว

ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย    ได้

ดังนี้  ความคุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความสมเหตุสมผล  ราคาที่พัก

เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว และค่าอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่โดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย    ได้ดังนี้  ความสะดวกในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว  มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน  สะดวกใน

การค้นหาเส้นทาง ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงง่าย ระยะเวลาการเปิด – ปิดของแหล่งท่องเที่ยว

มีความเหมาะสม สามารถช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้  เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น และมีที่จอดรถเพียง

พอ

ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อยได้ดังนี้    การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์  เช่น  เฟซบุ๊คเพจ  เว็บไซต์ประจ�าจังหวัด  เป็นต้น 

การมีส่วนลดต่าง  ๆ  ในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดสุดสัปดาห์    การจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลและ

โอกาสต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี เป็นต้น  การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง 

ๆ การมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�าแหล่งท่องเที่ยว และการมีโบชัวร์น�าเที่ยวแจกตามที่พักหรือร้านอาหาร

ด้านบุคลากรอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยโดยรวมจากมากไปน้อย

ได้ดังนี้ ความใส่ใจของบุคลากร  ข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรมีความถูกต้อง บุคลากรสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยวได้ และจ�านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ
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ด้านกระบวนการอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยโดยรวมจากมากไป

น้อยได้ดังนี้    มีจุดบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ  ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคนในพื้นที่  มีจุดบริการให้

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ และมีการแจกเอกสารคู่มือของสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยโดยรวมจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้  ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพของ

แหล่งท่องเที่ยว และมีร้านขายของที่ระลึกน่าสนใจ

ตอนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัว
เอง (FIT) ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ ( ควำมต้องกำรกลับมำเที่ยวซ�้ำ )

ตำรำงที ่2 แสดงค่า R Square  

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate

1 .228a .052 .035 .66591

จากตารางท่ี 2 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ได้ 5.2%

ตำรำงที ่3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple linear Regression ) ของปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา ( ความต้องการกลับมาเที่ยวซ้�า )

Coefficientsa

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำร

ตลำด

พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง(FIT) ในอ�ำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลำ (ควำมต้องกำรกลับมำเที่ยวซ�้ำ)

B Std. Error Beta t Sig.

constant 0.195 0.490 0.398 0.691

ด้านผลิตภัณฑ์ -0.089 0.117 -0.050 -0.764 0.445

ด้านราคา 0.314 0.093 0.200 3.383 0.001

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.140 0.102 0.086 1.369 0.172

ด้านการส่งเสริมตลาด -0.122 0.092 -0.086 -1.331 0.184

ด้านบุคคลากร -0.200 0.091 -0.148 -2.194 0.029

ด้านกระบวนการ 0.161 0.097 0.107 1.660 0.098

ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.039 0.092 0.026 0.420 0.675
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 จากตารางที่  3 จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ความต้องการกลับมาเที่ยวซ�้า) อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับสถิติ 0.05 มีจ�านวน 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านราคา (มีค่า Sig. = 0.001) และปัจจัยด้านบุคคลากร (มี

ค่า Sig. = 0.029) โดยมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับสถิติ 0.05 

อภิปรำยผล

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่อง

เที่ยว ด้วยตัวเอง (FIT) ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
. 1 พฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  (FIT)  ที่เดินทางมาเที่ยว  ในอ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  (FIT)  โดยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน  เพื่อพัก
ผ่อนหย่อนใจ  ประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  มีการวางแผนค่าใช้จ่ายต่อครั้ง/คนในการเดินทางต�่า
กว่า 5,000 บาท  ใช้จ่ายกับค่าอาหาร/เครื่องดื่มมากที่สุด และใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าที่ระลึกประเภทอาหาร/
ขนม มากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายจริงต่อครั้ง/คนต�่ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ�าเภอ
เมือง  จังหวัดสงขลาแล้ว  มากกว่า1ครั้ง  ใช้เวลาในการท่องเที่ยว  3  –  2  วัน  มาท่องเที่ยวในวันหยุดปลาย
สัปดาห์  ช่วงเดือนตุลาคม  –  ธันวาคม หาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต  มีการเลือกพักแรมที่โรงแรม
และต้องการกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา สมบัตินันทนา (2555) พบว่านักท่อง
เท่ียวจีนส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ มีการเลือกพักแรมที่โรงแรมและต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ�้า

. 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  (FIT)  ใน
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในด้านความต้องการกลับมาเที่ยวซ�้า เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  ได้แก่  ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านบุคลากร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพาภร งามศรีวิเศษ (2555) โดยปัจจัยด้านราคาที่มีความส�าคัญมากที่สุด คือ 
ความคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ในการท่องเที่ยว  และปัจจัยด้านบุคลากรที่มีความส�าคัญมากที่สุด  คือ  ด้านความ
ปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว  ซึ่งธุรกิจสามารถน�าข้อมูลไปพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างความประทับใจ  และ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป                  

บทสรุป

การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  (FIT)  ในอ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่อง

เที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ที่เข้ามาเที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังนี้ ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่เดินทางมากับ

เพื่อนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ประทับใจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาต ิวางแผนค่าใช้จ่ายต่อครั้ง/คน ในการเดินทาง

ต�่ากว่า 5,000 บาท ใช้จ่ายกับค่าอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด ใช้จ่ายกับสินค้าที่ระลึกประเภทอาหาร/ขนม

มากที่สุด    ใช้จ่ายต่อครั้ง/คนในการเดินทางต�่ากว่า 5,000 บาท เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง    เดิน

ทางมาท่องเที่ยว 2-3 วัน  เดินทางมาในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์ เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม -

ธันวาคม ได้รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและเลือกเข้าพักที่โรงแรมและต้องการกลับมาท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 



150

  โดยได้น�าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว

ด้วยตัวเอง  (FIT)  ซึ่งเลือกวิเคราะห์จากตัวแปรหนึ่งตัวแปรคือพฤติกรรมการกลับมาเที่ยวซ�้า    ผลปรากฏว่า

ปัจจัยที่ได้คือ  ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านบุคคลากร  ซึ่งปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามีอิทธิพล

ต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ามากที่สุด  ได้แก่ ความคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ในการท่องเที่ยว รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน

บุคลากร  ในเรื่องความใส่ใจของบุคคลากร  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางให้

กับธุรกิจ

โดยผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวในการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านบุคลากร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการจัดอบรมบุคลากรในด้านการให้

ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ให้สามารถแนะน�าข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้ ส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความรอบรู้ในทักษะทางภาษา  ความสามารถในการสื่อสารและให้ค�าแนะน�ากับนักท่องเที่ยว  ท�าให้นักท่อง

เท่ียวเกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ

ประทับใจให้นักท่องเที่ยวในการกลับมาครั้งต่อไป        
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำ 

จังหวัดสงขลำของนักท่องเที่ยวชำวไทย
The Tourism Marketing Mix Factors affecting decision making of Thai Tourists in 

Songkhla Old Town
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและเพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเท่ียวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่อง

เที่ยวชาวไทย  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่อง

เที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาจ�านวน  385  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบ

พหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และมีสถานภาพ

โสด  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ

มากที่สุดในการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า  จังหวัดสงขลา  ส่วนด้านราคา  ด้านสถานที่หรือช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากร  และด้านโปรแกรม  อยู่ใน

ระดับมาก  ซึ่งปัจจัยด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด    ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์และด้านโปรแกรม  ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  การศึกษานี้ท�าให้ทราบถึง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว  เพื่อสามารถหากลยุทธ์  แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจของผู้

ประกอบการในภาคการบริการท่องเที่ยว

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว, ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา, นักท่องเที่ยวชาวไทย
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Abstract

The purpose of this study is to examine about the tourism marketing mix factors af-

fecting the decision making of Thai tourists in Songkhla Old Town and the importance of 

tourism marketing mix the decision-making of Thai tourists in Songkhla Old Town. This study 

was a quantitative research, used survey methods and collected by using questionnaires. 

The samples were 385 Thai tourists who traveled to Songkhla Old Town. The descriptive 

statistics used for data analysis were frequency, mean, and standard deviation for the infer-

ential statistics, multiple linear regression was also employed with statistically significant at 

the level of 0.05. 

The result showed that: Most samples were females are age between 20 and 35 

years old. Granted bachelor degree. The average monthly income is lower than or equal to 

10,000 and has a single status. Based on data analysis, the most important tourism market-

ing mix which Thai tourist use when deciding to travel in Songkhla Old Town, is the product 

factors. Other factors  including the price factors, place or channel of distribution factors, 

promotion factors, packaging factors, people factors and programming factors are consid-

ered to be less important. Which the price factors, promotion factors packaging factors, and 

programming  factors are  factors  that  influencing  the decision making of   Thai Tourists  in 

Songkhla Old Town of Thai tourists with statistical significance at the level of 0.05. The result 

will in turn be beneficial to business owners in tourism industry in strategizing and develop-

ing their business.

Keywords: The tourism marketing mix factor, Songkhla Old Town, Thai tourists

บทน�ำ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศของหลาย

ประเทศทั่วโลก  (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  2558) นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  (กองบรรณาธิการวอยซ์

ออนไลน์, 2562) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยในปี  2561  รายได้การท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจาก 2.4 ล้านล้านบาทเป็น 2.6 ล้านล้านบาท (ส�านักงานปลัดกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา,  2562)  แต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวของภาคใต้  กลับมีการหดตัวลงโดยมีปัจจัยจาก

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว  ประกอบกับนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว

ของประเทศคู่แข่ง อาทิ เวียดนาม พม่า ลาว เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562, น.9) อย่างไรก็ตามยัง

คงมีบางจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่าง  ในปี  2560 สงขลามีรายได้จากการท่องเที่ยว 

59,831.77  ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  2.42  ของประเทศ และร้อยละ  7.73  ของรายได้จากการท่อง

เที่ยวของภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งการขยายตัวของราย
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ได้นี้เกิดจากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 14.30 และการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 8.04  (แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา, 2562,น.50) ถึงแม้จ�านวนนักท่องเที่ยวและ

รายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่กลับพบว่ารายได้การท่องเที่ยวส่วนใหญ่

ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ (แผนพัฒนาภาคใต้ ปี 2560 - 2565, 2562,น.8) ได้แก่ 

อ�าเภอหาดใหญ่และอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา, 2562,น.168)   

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาการกระจุกตัวของนักท่อง

เที่ยว ท�าให้สงขลาหันมาให้ความส�าคัญกับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด ซึ่งหนึ่งใน

นั้นคือการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา  เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ  อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ (ประชาชาติธุรกิจ, 2559) ทั้งนี้หนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวขยายตัว คือ การพัฒนา

ด้านการตลาดท่องเที่ยว โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing Mix) จูงใจให้นัก

ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น  ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 

2558, น.4)

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ย่านเมืองเก่า  จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  เพื่อน�าผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์

ทางการตลาดของผู้ประกอบการ  ตลอดจนการปรับปรุงแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในย่าน

เมืองเก่า จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่อง
เที่ยวย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่าน

เมืองเก่า จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้
ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น

2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว

  สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official Travel 

Organization: IUOTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยปกติไปยัง



156

ถิ่นที่อื่นเป็นการชั่วคราว เดินทางด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพื่อการหาราย

ได้หรือประกอบอาชีพ

ผู้มาเยือน (Visitors) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศหนึ่งซึ่งมิใช่การอาศัยอยู่ถาวร มิใช่การ

เข้าไปประกอบอาชีพ และเข้ามาอยู่อย่างน้อย เ่มไ่ตแา่วกกามอืรหงมโว่ัช 42กิน  นอืดเ 21โดยผู้มาเยือนแบ่ง

ออกได้เป็น ) วย่ีทเงอ่ทกัน อืค ทภเะรป 2Tourists) และ นักทัศนาจร (Excursionists) ,ฐรสเปลิศ าศศิน) 

6552, น.3 )

 บริบทพื้นที่ย่ำนเมืองเก่ำ จังหวัดสงขลำ

ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา มีประวัติความเป็นมามากกว่า 200 ปี ดูได้จากความเก่าแก่ของ

สถาปัตยกรรม เช่น อาคาร ตึกและบ้านเรือน ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วยถนนส�าคัญ 3 

สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม

 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดท่องเที่ยว 

  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) Kotler (อ้างถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558) ได้

กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได้ ธุรกิจมักจะน�ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่

เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing Mix) นิศศา ศิลปเสรฐ (2556) ได้กล่าว

ว่า  เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถควบคุมหรือพัฒนาได้  เพื่อท�าให้ธุรกิจการท่องเที่ยว

ประสบความส�าเร็จ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวมีทั้งหมด งา่ยอ 8 คือ ผลิตภัณฑ ์(Product) ราคา 

(Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place or Channel of Distribution) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) บุคลากร (People) การจัดรวมผลิตภัณฑ ์(Packaging) โปรแกรม (Programming) และ การ

มีส่วนร่วม (Partnership)

 แนวคิดเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ

ภารดี  อนันต์นาวี  (อ้างถึงใน  สายพิณ  มัตตะนามะ  ,  2559)  ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า 

เป็นกระบวนการที่ใช้เหตุผลในการพิจารณา  วิเคราะห์และหาทางเลือก  เพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติที่

ดีที่สุด ซึ่งจะน�าไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนด ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อ  (Buyer Decision) ของนักท่องเที่ยวแต่ละ

คนแตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์ วางแผน จัดรูปแบบหรือวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างสิ่งจูงใจคือ

ราคาและคุณภาพ

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2558, น. 128) กล่าวว่า การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่มี

ผลต่อการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวแล้ว เกิดความต้องการท่องเที่ยวขึ้น เกิดภาพ

ลักษณ์ของการท่องเที่ยว  เพื่อพิจารณาที่จะตัดสินใจไปท่องเที่ยวโดยค�านึงถึงความสะดวกสบาย  ประหยัด

และปลอดภัย
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 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จิตพิสุทธิ์  หงษ์ขจร  (2560)  ได้ศึกษาเรื่อง  ส่วนประสมทางการตลาด  7Ps  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน�้าพุร้อนรักษะวาริน  จังหวัดระนอง  จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน�้าพุร้อนรัก

ษะวาริน จังหวัดระนองไม่แตกต่างกัน โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านการ

ให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน�้าพุร้อนรักษะวาริน  จังหวัดระนอง

นริศา  มัจฉริยกุล  (2559)  ได้ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะ

ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวแบบ

อิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และการเรียนรู้ภายหลังการ

ท่องเที่ยว  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้แก่กลุ่มอ้างอิงคือเพื่อน

และครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวไต้หวันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) ที่หลากหลาย ราคา (Price) ที่เหมาะสม การส่ง

เสริมทางการตลาด  (Promotion)  ของการท่องเที่ยวไต้หวัน  ประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากปัจจัยด้านบุคคล 

(People)  ปัจจัยด้านกระบวนการ  (Process)  ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันที่ง่ายและ

สะดวก และปัจจัยด้านกายภาพและน�าเสนอ(Physical Evidence) ของไต้หวันในภาพรวม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบการส�ารวจ  โดยใช้เครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  การเก็บ

รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 ประชำกร

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา

 กลุ่มตัวอย่ำง

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาที่

แน่นอน  จึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการค�านวณสูตรของ  W.G.  Cochran  (Cochran,  1963)  โดยก�าหนด

ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ  95  และค่าความคลาดเคลื่อนยอมรับได้อยู่ที่ร้อยละ  5  ซึ่งสูตรการค�านวณที่

ใช้ในการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ คือ

จากการค�านวณ กรณีไม่ทราบกลุ่มประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95  และระดับ

ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง หรือ 385 ตัวอย่าง

 กำรสุ่มตัวอย่ำง

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างว่ามีขนาดเท่าใด จึงได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกแจกแบบสอบถามให้เฉพาะนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่ไปเที่ยวที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการส�ารวจการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีขั้นตอน

การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.  ผู้วิจัยจะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้

จากการแจกแบบสอบถามบริเวณย่านเมืองเก่า  จังหวัดสงขลา  และการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง 
Google form ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 

2.  ท�าการสอบถามโดยใช้ค�าถามคัดกรองก่อนการให้ตอบแบบสอบถาม  คือ  เคยท่องเที่ยวย่าน
เมืองเก่าจังหวัดสงขลาหรือไม่  หากเคยจะท�าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบข้อมูลลงไป  เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
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 เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี้  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดย

เป็นการใช้ค�าถามแบบปลายปิด  (Closed-ended  questions)  โดยในแบบสอบถามได้แบ่งค�าถามออกเป็น 

3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนที่  2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว  เป็นส่วนที่ท�าการเก็บข้อมูลระดับความส�าคัญ

ของส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว  โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) 

ตั้งแต่ 1 ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด จนถึง 5 ระดับความส�าคัญมากที่สุด โดยปรับปรุงค�าถามมาจากงานวิจัย

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน�้าพุร้อนรักษะวาริน จังหวัด

ระนอง

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา เป็นส่วนที่ท�าการเก็บข้อมูลระดับความ

คิดเห็นของการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา  โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด จนถึง 5 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยปรับปรุง

ค�าถามมาจากงานวิจัยส่วนประสมทางการตลาด  7Ps  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน�้าพุ

ร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง

ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปท�าการทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง  (Pre  -  test)    กับ

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยพิจารณาค่า Cron-

bach’s Alpha พบว่า มีค่าอยู่ที่ 0.935 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นในระดับ

ที่ยอมรับได้ (อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ จินดาบถ, 2561)

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพื่อตรวจสอบการกระจายของข้อมูล 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ส�าหรับทดสอบอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรต้นมีมากกว่า 
1 ตัวแปร  

สรุปผลกำรวิจัย

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.0 เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 

51.9 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญาตรี ร้อยละ 67.8 เมื่อจ�าแนกตาม

อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 40.8 เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มี

รายได้ต�่ากว่าหรือเท่ากับ  10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  34.8  และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 

65.2
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 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำ จังหวัดสงขลำ

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวย่าน

เมืองเก่า จังหวัดสงขลาโดยรวม

ส่วมประสมทำงกำรตลำดท่องเที่ยว

(n=385)

x̄ S.D. ระดับควำมส�ำคัญ

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.25 0.52 มากที่สุด

ด้านราคา 4.16 0.56 มาก

ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.18 0.50 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.02 0.66 มาก

ด้านบุคลากร 3.96 0.71 มาก

ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์  4.01 0.68 มาก

ด้านโปรแกรม 4.04 0.66 มาก

ด้านการมีส่วนร่วม 4.06 0.63 มาก

รวม 4.08 0.44 มาก

  จากตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาโดยรวมทั้ง  8  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  (4.08)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า  ค่าเฉลี่ยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด  1  ด้าน  คือ  ด้าน

ผลิตภัณฑ์  (4.25)  และมีค่าเฉลี่ยความส�าคัญที่อยู่ในระดับมาก  7  ด้าน  คือ  ด้านสถานที่/ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย  (4.18)  ด้านราคา  (4.16)  ด้านการมีส่วนร่วม  (4.06)  ด้านโปรแกรม  (4.04)  ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด (4.02) ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์ (4.01) และด้านบุคลากร (3.96) ตามล�าดับ 

 กำรตัดสินใจท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำ จังหวัดสงขลำของนักท่องเที่ยวชำวไทย

การตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา  ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  โดยรวม

อยู่ในระดับมาก  (4.15)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  อยู่ในระดับมากที่สุด  3  ข้อ  ได้แก่  การตัดสินใจท่อง

เที่ยวตามค�าแนะน�าของคนรู้จักหรือคนในครอบครัว (4.41)การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (4.35) และ

การตัดสินใจท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าจากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  อินเตอร์เน็ต  วิทยุ  (4.28) 

และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ การตัดสินใจท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าเพราะสนใจใน

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เช่น เยี่ยมชมถนนเก่าแก่ นครนอก นครใน และ สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (4.19) การ

ตัดสินใจท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าจากงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  (4.16)  การตัดสินใจท่อง

เที่ยวในย่านเมืองเก่าจากป้ายประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลจากประชาชนในจังหวัดสงขลา  (3.94)  และ

การตัดสินใจท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าเนื่องจากเป็นทางผ่านเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางอื่นๆ (3.73)
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำจังหวัด

สงขลำของนักท่องเที่ยวชำวไทย

ตำรำงที่ 2 แสดงผลการทดสอบส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่าน

เมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่องเที่ยว

กำรตัดสินใจท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำ จังหวัดสงขลำของนักท่องเที่ยว

ชำวไทย

B Std.Error Beta t Sig

ด้านผลิตภัณฑ์ -0.017 0.064 -0.014 -.026 0.795

ด้านราคา 0.134 0.053 0.122 2.510 0.013*

ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.029 0.063 0.024 0.465 0.642

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.251 0.054 0.267 4.654 0.000*

ด้านบุคลากร -0.028 0.045 -0.032 -0.613 0.541

ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์  0.195 0.057 0.213 3.417 0.001*

ด้านโปรแกรม 0.187 0.053 0.199 3.503 0.001*

ด้านการมีส่วนร่วม 0.039 0.055 0.039 0.696 0.487

*Sig ≤0.05, constant = 0.948, R2 = 0.415

  จากตารางที่  2  แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple  Regression  Analysis)  พบว่า  มีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย  (Coefficient  of  determination 

หรือ  R2)  เท่ากับ  0.415  แสดงว่าตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  8  ด้าน  สามารถอธิบายความ

แปรปรวนในตัวแปรการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ได้ร้อยละ 

41.5  โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านการจัดการ

ผลิตภัณฑ์และด้านโปรแกรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า  จังหวัดสงขลา  ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรำยผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.0 เป็นเพศหญิง ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง02  ถึง  ีม 8.76 ะลยอ้ร ีรตาญิรปบัดะราษกึศรากีม่ญหในว่ส 9.15 ะลยอ้รน็ปเดิค ีป 53

 8.04 ะลยอ้ร าษกึศกัน/นยีรเกันน็ปเพีชาอมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่าหรือเท่ากับ ะลยอ้ร ทาบ 000,01 

ภนาถสีม่ญหในว่สะลแ 8.43าพโสด ร้อยละ 2.56 ซึ่งผลการศึกษาสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัด

สงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา  ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ได้แก่  ด้านราคา  ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด  ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์  และด้านโปรแกรม  ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่อง
เที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วม ไม่ส่งผลต่อ
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การตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.1 ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ซึ่งอธิบายได้ว่า  การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัด
สงขลา  เป็นการท่องเที่ยวที่มีความคุ้มค่า  ราคาสินค้าหรือบริการมีความเหมาะสมและยุติธรรม  และการส่ง
เสริมทางการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ รวมถึงการจัดการส่งเสริมการท่องเท่ียวในราคา
พิเศษ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยนริศา มัจฉริยกุล(2559) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านราคาสินค้าหรือบริการที่เหมาะ
สม  รวมถึงปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดโดยการลดราคาค่าตั๋วเครื่องบินและโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย

 1.2 ปัจจัยด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์  และด้านโปรแกรม  ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่าน
เมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ซึ่งอธิบายได้ว่า  การจัดกิจกรรมน�าเที่ยวย่านเมืองเก่า  การ
จัดรายการส�าเร็จรูป  รวมถึงการกิจกรรมช่วงวันหยุดยาว  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเปิด-ปิด  ให้
บริการสถานที่ท่องเที่ยว  ได้สอดคล้องกับงานนิศศา  ศิลปเสรฐ(2556(  ที่กล่าวว่า  ส่วนประสมทางการตลาด
ท่องเที่ยวด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์และด้านโปรแกรม เป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

1.3  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่อง
เที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความ
พึงพอใจในในด้านความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ท่อง
เที่ยวอยู่แล้ว จึงท�าให้ปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนัก
ท่องเที่ยวชาวไทย 

1.4  ปัจจัยด้านบุคคลากรไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนัก
ท่องเที่ยวชาวไทย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่ามีจ�านวนบุคลากรที่เพียงพอกับการให้
บริการ  ซึ่งบุคลากรเองสามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  รวมถึงมีความใส่ใจใน
การบริการที่ดีและอยู่ในระดับที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจอยู่แล้ว  จึงท�าให้ปัจจัยด้านบุคลากร  ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยชาวไทย  ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของจิต
พิสุทธิ์  หงษ์ขจร(2560)  ที่ปัจจัยด้านบุคลากร  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  บ่อน�้าพุร้อนรัก
ษะวาริน จังหวัดระนอง

1.5  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน่วยงานรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมอ�านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวในระดับที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจอยู่แล้ว  จึงท�าให้ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมไม่ส่งผลต่อการตัดสิน
ใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

. 2 การศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัด
สงขลา  พบว่า  นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความส�าคัญมากที่สุด  คือ  ด้านผลิตภัณฑ์  และให้ระดับความ
ส�าคัญมากทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ ด้านโปรแกรม และด้านการมีส่วนร่วม

. 3 การตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  โดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุดด้วยกัน 3 ข้อ และอีก 4 ข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก
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บทสรุป

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  และเพื่อศึกษาระดับความ

ส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  โดยกลุ่มตัวอย่างคือ  นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา  จ�านวน 

385 คน มีการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถามบริเวณย่านเมืองเก่าและแบบสอบถามออนไลน์ สถิติพรรณนา

ที่ในการวิเคราะห์  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนการวิเคราะห์สถิติเชิง

อนุมาน ใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทและมีสถานภาพโสด

จากการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่อง

เที่ยวย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความส�าคัญ

มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และให้ระดับความส�าคัญมากทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางจัด

จ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ด้านบุคลากร  ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์  ด้านโปรแกรม  และด้าน

การมีส่วนร่วม  อีกทั้งระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา  ของนักท่อง

เที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ทั้งนี้จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่าน

เมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ท�าให้ทราบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์ และด้านโปรแกรม ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 
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Motivation that influences the decision to use the fitness center of consumers  
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันการออกก�าลังกายได้รับความนิยมอย่างสูง จึงมีศูนย์บริการฟิตเนสแข่งขันกันอย่างมาก การ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภค

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เคยใช้หรือใช้บริการ ศูนย์บริการ

ฟิตเนส ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม

ข้อมูล  และน�ามาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  และการวิเคราะห์สมการเชิง

เส้นแบบพหุในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 

20-25 ปี  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่

เกิน  15,000  บาท  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการ

ฟิตเนสของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย 2 ด้านด้วยกัน คือ แรงจูงใจที่เกิดจาก

อารมณ์ (Sig.=0.000) และแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Sig.=0.000)

ค�ำส�ำคัญ:  แรงจูงใจ, การตัดสินใจซื้อ, ศูนย์บริการฟิตเนส

Abstract

Currently,  the exercise has been highly popular. The fitness center has very high 

competitive. This research aims to study the motivation that affects the decision to access 

the fitness center of consumer in Hat Yai, Songkhla Province. A sample in the study is cus-

tomers amount 385 people who have used or used the service fitness center in Hat Yai, 

Songkhla Province by using questionnaires as a tool for data collection. And used for data 

analysis by using statistics, frequencies, percentages and multiple linear regression analysis 

to test the hypothesis. 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai Campus          

  *email: fatin20100@hotmail.com   
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The results showed that most of the samples were males between 20-25 years old. 

Their education  level were bachelor degree, most of  them were students with monthly 

incomes   not more  than 15,000 Baht. The hypothesis  testing  found  that emotional and 

reason motivation. With a statistical significance of 0.05, affecting the decision to use the 

fitness center in Hat Yai, Songkhla Province.

Keywords: Motivation, Purchase decision, Fitness center 

บทน�ำ

ในปัจจุบันการออกก�าลังกายได้รับความนิยมอย่างมาก ท�าให้กระแสการออกก�าลังกายของ

ประชาชนคนไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 9-10% ต่อปี (อังเคิล เคย์, 2561) ซึ่งการออกก�าลังกายนอกจาก

จะช่วยให้รูปร่างดีแล้วยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรง  ลดภาวะโรคต่าง  ๆ  ลงได้อย่างชัดเจน  (ส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ,  2557)  จึงได้น�าไปสู่การเติบโตของสถานที่ออกก�าลังกายที่หลากหลายประเภท  สามารถเห็นได้จาก

สถานที่ออกก�าลังกายในปัจจุบันที่แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  คือ  สโมสร  ศูนย์กีฬา  ศูนย์บริการฟิตเนสและ

ศูนย์บริการเฉพาะ (จิราภา พึ่งบางกรวย, 2550) ท�าให้มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนประกอบธุรกิจฟิตเนสกัน

เป็นจ�านวนมาก (กวีพล พันธุ์เพ็ง, 2558)  

แม้ว่าโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจศูนย์บริการฟิตเนสของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

แต่ยังไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภค เน่ืองจากด้วยแรงจูงใจด้านพฤติกรรมและรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  (กวีพล  พันธุ์เพ็ง,  2558)  อีกทั้งธุรกิจศูนย์บริการฟิตเนสยังมีการ

แข่งขันที่ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ด้วยการหา

วิธีการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล  และครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  ซึ่ง

กิจกรรมด้านการตลาดจึงมีบทบาทมากในการช่วยดึงดูดใจลูกค้า  และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,  2557)  ประกอบกับธุรกิจนี้ยังมีโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการ

ลงทุน  เนื่องจากศูนย์บริการที่มีอยู่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพราะ

ไม่มีสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าเข้าใช้บริการได้มากพอ (วรภพ ลิ้มสุวรรณ, 2556)

จากกการสัมภาษณ์คุณทิพย์สุดา สัตยารักษ์ เจ้าของ Fit Lab ธุรกิจศูนย์บริการฟิตเนสในหาดใหญ่ 

มีใจความว่า  ธุรกิจศูนย์บริการฟิตเนสมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น  เนื่องจากมีการเปิดตัวศูนย์บริการฟิตเนส

อย่างต่อเนื่องในหาดใหญ่  (Gimyong  news,  2561)    จึงมีการแย่งชิงลูกค้า  ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจศูนย์

บริการฟิตเนสที่มีอยู่ก่อนแล้ว  ที่ต้องสูญเสียกลุ่มลูกค้า  เนื่องจากลูกค้ามีพฤติกรรมต้องการทดลองสถานที่

แปลกใหม่ ท�าให้ธุรกิจที่เปิดตัวใหม่มีความได้เปรียบกว่าในเรื่องการจูงใจลูกค้า 

ดังน้ันผู้ท�าการวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการ

ฟิตเนส  ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้

บริการของศูนย์บริการฟิตเนส  ในเรื่องแรงจูงใจให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมาก

ขึ้น 



167

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 .1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ ่

จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าใช้ศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3.  เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคใน
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ได้รับจำกกำรวิจัย

ท�าให้ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้ประกอบการศูนย์บริการฟิตเนส สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาประกอบการ

ตัดสินใจในการวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ

ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ

พิบูล  ทีปะปาล  (2545  อ้างอิงถึงใน  กัณฐมณี  พลูปราชญ์,  2558)  แรงจูงใจ  (motive)เกิดขึ้นจาก

ความต้องการที่  ได้รับแรงกระตุ้นจนถึงระดับที่ท�าให้บุคคลต้องแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อสนอง

ความต้องการที่เกิดขึ้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความรู้สึกไม่สบายใจ ความต้องการความปลอดภัย และ

ความต้องการได้รับการ  ยอมรับในสังคม  เป็นต้น  โดยแรงจูงใจแบ่งเป็น  4  ประเภท  1.  แรงจูงใจที่เกิดจาก

ผลิตภัณฑ์ (product buying motives) 2. แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (rational buying motives)  3. แรง

จูงใจที่เกิดจากอารมณ์ (emotional buying motives) 4. แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า (patron-

age buying motives)

โดยผู้วิจัยสนใจแรงจูงใจ 2 ประเภทที่จะน�ามาท�าการวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้

บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ 1. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ 

(emotional buying motives) 2. แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (rational buying motives) 

 แนวคิดเรื่องกำรตัดสินใจซื้อ (รำกิรบ้ชใรำก)

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546 อ้างอิงถึงใน นางสาวมุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ, 2558) ได้กล่าวว่าขั้น

ตอนการตัดสินใจ  (Buying  decision  process)  เป็นล�าดับขั้นตอนในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า  โดย

ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิน

ใจซื้อ  และพฤติกรรมหลังการใช้บริการ  ซึ่งมีประเภทของการตัดสินใจซื้อ  Hawkins  ,  Best  และ  Coney 

(1998 อ้างถึงใน กัณฐมณี พลูปราชญ์, 2559) ได้แบ่งการตัดสินใจซื้อออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การตัดสินใจ

ซื้ออย่างง่าย การตัดสินใจแบบจ�ากัดขอบเขต และการตัดสินใจซื้ออย่างเต็มรูปแบบ 

 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรบริกำร

ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการประกอบไปด้วย  7Ps  (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ,  2556) 
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ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านพนักงาน  ด้าน

กระบวนการในการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

 ลักษณะธุรกิจศูนย์บริกำรฟิตเนส

ธุรกิจศูนย์บริการฟิตเนส  คือ  สถานที่ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร  ที่มีการเปิดให้บริการทั้ง

อุปกรณ์ส�าหรับออกก�าลังกาย  เครื่องออกก�าลังกาย  และคลาสออกก�าลังกายที่จะตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าเฉพาะด้าน  (ธุรกิจฟิตเนส บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ�าเดือน พฤษภาคม 2562  :  กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า)

 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กัณฐมณี  พลูปราชญ์  (2559)  ศึกษาเรื่อง  ภาพลักษณ์บริการและค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานบริการออกก�าลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพ

ลักษณ์การบริการ  ทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจด้านการตอบสนอง  และ

ด้านความมั่นใจมีผลต่อทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบของผู้ใช้บริการ  ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการสถานบริการออกก�าลังกายและค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสถานบริการออกก�าลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จิรศักดิ์ ชาพรมมา (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการบริการมีผลต่อการตัดสิน

ใจมากที่สุด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านการกระตุ้น

ให้ใช้บริการ ปัจจัยด้านอุปกรณ์และความสะดวก ปัจจัยด้านราคาและบุคลากร ปัจจัยด้านค่านิยมส่วนบุคคล 

และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ตามล�าดับ  ส่วนปัจจัยด้านกระแสนิยมและกลุ่มอ้างอิง  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการของผู้บริโภค  และนอกจากนี้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์์ของผู้บริโภค

มุกดาวรรณ  สมบูรณ์วรรณะ  (2559)  ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน

ออกก�าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  เรียงล�าดับการให้ความส�าคัญจากมากไป

น้อย  ดังนี้  ปัจจัยทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  ปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก  ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ  ปัจจัยด้านคลาส

ออกก�าลังกายและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  และในส่วนของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันใน

เรื่องเพศและอายุ  มีระดับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก�าลังกายขนาดใหญ่  (Fitness  Center)  ที่แตก

ต่างกัน 

รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการที่ศูนย์ออกก�าลัง

กาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการในวันธรรมดา 

4-5 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วงเวลา 19.01 - 22.00 น. โดยเลือกประเภทการออกก�าลังกายบริหารกล้ามเนื้อเป็นส่วน

ใหญ่ ซึ่งผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  เรียงล�าดับจากมากไปน้อย  ได้แก่ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านลักษณะ
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ทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มตัวแทนประชากรที่

เคยใช้หรือใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ซึ่งไม่สามารถทราบจ�านวนที่

แน่นอน  จึงใช้สูตรค�านวณของคอแครน  (Cochran)  โดยที่ก�าหนดขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น  95% ซึ่งได้

เท่ากับ 385 ตัวอย่าง ทางผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มหากลุ่มตัวอย่างแบบ Judgmental Sampling เป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยผ่านการเลือกจากตัวผู้วิจัยเอง โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งก็คือ ผู้ที่

ใช้หรือเคยใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนสในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งจะใช้ลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนที่  2  แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลและอารมณ์  โดยประยุกต์ใช้จาก  จุติพร  ด�าสงค์,  2560  ซึ่ง

ลักษณะค�าถามจะใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งจะมีระดับแรงจูงใจ 5 ระดับ โดยแทน
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เป็นคะแนน ได้ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย = 2 คะแนน, 

น้อยที่สุด = 1 คะแนน 

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนสในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยประยุกต์ใช้

จาก กัณฐมณี พลูปราชญ์, 2558 ซึ่งลักษณะค�าถามจะใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ซึ่งมี

ระดับความเห็นด้วยในการตัดสินใจ  5  ระดับ  โดยแทนเป็นคะแนน  ได้ดังนี้  ได้ดังนี้  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  =  5 

คะแนน, เห็นด้วย = 4 คะแนน, ไม่แน่ใจ = 3 คะแนน, ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 

คะแนน 

กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ

จากการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้การ

วิเคราะห์ค่า Cronbach Alpha หากค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า  .7 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่า Cronbach Alpha ของแบบสอบถาม ได้ค่าเท่ากับ .809 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถาม

ของผู้วิจัยมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  (นัฐพล จ�าก�าจร, 2558)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส 

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.  แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวแทนประชากรท่ีเคยใช้หรือใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนสในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 385 ชุด และรอรับกลับมาเพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

2.  ท�าการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในการหาค่าทาง
สถิติ 

3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  สถิติที่ใช้คือ
ค่าความถี่(Frequency)    และค่าร้อยละ  (Percentage)  เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามและใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพื่ออธิบายการ
ตัดสินใจเข้าใช้ศูนย์บริการฟิตเนสและแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการฟิตเนส    ในส่วนสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential  Statistics)  ใช้ส�าหรับการทดสอบสมมติฐาน  สถิติที่ใช้คือ  สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression)

สรุปผลกำรวิจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  57.92 

มีอายุระหว่าง 20-25 ปีคิดเป็นร้อยละ55.84 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.83 โดย

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.03 มีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 83.26 และมีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต�่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.51 

ด้านแรงจูงใจประกอบไปด้วย 1.แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญ

อันดับแรก ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี  (4.19) รองลงมาคือ ความชอบในการออกก�าลังกาย (4.00) การเห็น

บุคคลอื่นเข้าใช้บริการ  (3.76)  และการแนะน�าจากบุคคลใกล้ชิด  (3.71)  ตามล�าดับ  2.แรงจูงใจที่เกิดจาก
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เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือ  ความสะดวกในการเดินทาง  (4.12)  รองลงมา

คือ ประหยัดเวลา (4.07) ค่าเข้าใช้บริการราคาถูก (3.77) และค่าสมาชิกราคาถูก (3.68) ตามล�าดับ 
โดยการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส (กัณฐมณี พลูปราชญ์, 2558) ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.  การตัดสินใจอย่างง่ายที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับการเห็นด้วยอันดับแรกคือ  ตัดสินใจเข้าใช้ศูนย์
บริการฟิตเนส เพราะอยู่ใกล้บ้านหรือสถานที่ท�างาน (4.08) รองลงมาคือ ชอบออกก�าลังกาย (3.87) มีราคา
ถูกและมีส่วนลดพิเศษ (3.81) และรู้จักชื่อเสียงเป็นอย่างดี (3.76) ตามล�าดับ 

2.  การตัดสินใจแบบจ�ากัดขอบเขตที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับการเห็นด้วยอันดับแรกคือ  ตัดสินใจเข้า
ใช้ศูนย์บริการฟิตเนส เพราะได้รับค�าแนะน�าจากคนใกล้ชิด (3.66) รองลงมาคือ มีงบประมาณจ�ากัด (3.41) 
ไม่มีเวลาหาข้อมูลจากสถาณบริการอื่น  ๆ  (3.35)  และกลัวพลาดโอกาสที่จะได้รับส่วนลดหรือของสมนาคุณ
พิเศษ(3.23) 

3.  การตัดสินใจเต็มรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับการเห็นด้วยอันดับแรกคือ  ตัดสินใจเข้าใช้ศูนย์
บริการฟิตเนส  เพราะมีอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย  (4.07)  รองลงมาคือ  มีสภาพแวดล้อมภายในที่
สะอาด และตกแต่งได้สวยงามกว่าศูนย์บริการอื่น ๆ (3.93) มีความพร้อมด้านบุคลากรที่ให้บริการดีกว่าศูนย์
บริการอื่น  ๆ  (3.92)  ได้เปรียบเทียบผลประโยชน์จากศูนย์บริการอื่น  ๆ  อย่างรอบคอบแล้ว  (3.86)  มีการ
เปรียบเทียบราคากับสิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการที่นั้น  (3.82)  และได้ศึกษาข้อมูลในด้านของราคา 
การบริการและชื่อเสียงของศูนย์บริการฟิตเนสมาเป็นอย่างดี (3.79) ตามล�าดับ

จากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างซึ่งพบว่า  ผลสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  (Multiple  Linear  Re-

gression)  แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส    ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  .05  ตามตารางที่  2  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย  (R  Square) 

เท่ากับ .231 ตามตางรางที่ 1 และแรงจูงใจทั้ง 2 ด้าน คือ แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์และแรงจูงใจที่เกิดจาก

เหตุผลนั้น  มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัด

สงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่า สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ตัวแบบ 

Summary  ของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส    ของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า R Square =  .231 ซึ่งหมายความว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  มีค่าความ

ผันแปรอยู่ที่ร้อยละ 23.1  

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่า สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ตัวแบบ 

ANOVA ของแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ซึ่งก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

 

โดยมีการตั้งสมมุติฐานดังนี้ 

(H0) : แรงจูงใจไม่มีผลต่อการตัดสินตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

(H1) : แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

จากตาราง ที่ 2 พบว่ามีค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05  จึงปฏิเสธสมมุติฐาน

หลัก  (H0)  เท่ากับว่ายอมรับสมมุติฐานรอง  (H1)  หมายความว่าแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ

ศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ของแรง

จูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าบริการศูนย์บริการฟิตเนส 

ประกอบไปด้วยสองด้าน ได้แก่ แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ มีค่า Sig. = .000 และ แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล 

มีค่า Sig. = .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น แรงจูงใจทั้งสองด้านมีผลต่อการตัดสิน

ใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ

อภิปรำยผล

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วย 1.แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญ

อันดับแรก ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความชอบในการออกก�าลังกาย การเห็น

บุคคลอื่นเข้าใช้บริการ และการแนะน�าจากบุคคลใกล้ชิด อยู่ในระดับมากตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพกานต์  อยู่เย็น  (2560) ที่พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการส่วนบุคคล คือ ความ

ต้องการลดน�้าหนัก สร้างกล้ามเนื้อและด้านสุขภาพ เป็นเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกเข้าฟิตเนส รองลงมาคือ 

เห็นเพื่อน  แฟนหรือคนใกล้ชิดเข้าฟิตเนส  ท�าให้เกิดความอยากทดลองเล่น  2.แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลที่

กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือ  ความสะดวกในการเดินทาง  อยู่ในระดับมาก  รองลงมา

คือ ประหยัดเวลา ค่าเข้าใช้บริการราคาถูก และค่าสมาชิกราคาถูก อยู่ในระดับมากตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้อง

กับ  พิมพกานต์  อยู่เย็น  (2560)  ที่พบว่า  สถานที่ตั้งของฟิตเนสนั้นถ้าหากที่สถานที่ตั้งของฟิตเนสที่อยูใน

บริเวณที่ไกล้จากที่ท�างาน  หรือที่พักอาศัยก็จะท�าให้ประหยัดเวลาและเกิดความสะดวกให้กับผู้บริโภค  ส่วน

ในด้านราคา  ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายค่าบริการท�าให้มีการตัดสินใจเข้าเล่นฟิตเนส  เนื่องจากการเสียค่าใช้จ่ายใน

การเข้าใช้บริการของแต่ละเดือนนั้น  หากเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงจนเกินไป  ก็จะท�าให้เกิดความรู้สึกไม่คุ้ม

ค่าในการจ่ายรายเดือน 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ซึ่งประกอบไปด้วย 
1.  การตัดสินใจอย่างง่ายของกลุ่มตัวอย่างให้ระดับการเห็นด้วยอันดับแรกคือ  ตัดสินใจเข้าใช้ศูนย์

บริการฟิตเนส  เพราะอยู่ใกล้บ้านหรือสถานที่ท�างาน  อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ  การชอบออกก�าลังกาย 
การมีราคาถูกและมีส่วนลดพิเศษ  และการรู้จักชื่อเสียงเป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ  กัณฐ
มณี  พลูปราชญ์  (2558)  ที่พบว่า  การตัดสินใจเข้ารับบริการสถานบริการออกก�าลังกายด้านการตัดสินใจซื้อ
อย่างง่ายผู้ใช้บริการสถานบริการออกก�าลังกายให้ความส�าคัญระดับมากที่สุดกับการตัดสินใจเพราะสถาน
บริการอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท�างาน และให้ความส�าคัญในระดับมากกับการตัดสินใจเพราะราคาถูกและมี
ส่วนลด การตัดสินใจเพราะชอบออกก�าลังกาย การตัดสินใจเพราะชื่อเสียงของสถานบริการ 

2.  การตัดสินใจแบบจ�ากัดขอบเขตที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับการเห็นด้วยอันดับแรกคือ  ตัดสินใจเข้า
ใช้ศูนย์บริการฟิตเนส  เพราะได้รับค�าแนะน�าจากคนใกล้ชิด  อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ  มีงบประมาณ
จ�ากัด  อยู่ในระดับปานกลาง  ไม่มีเวลาหาข้อมูลจากสถาณบริการอื่น  ๆ  และกลัวพลาดโอกาสที่จะได้รับ
ส่วนลดหรือของสมนาคุณพิเศษ  อยู่ในระดับปานกลางตามล�าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับ  กัณฐมณี  พลูปราชญ์ 
(2558)  ที่พบว่า  การตัดสินใจเข้ารับบริการสถานบริการออกก�าลังกายด้านการตัดสินใจซื้อแบบจ�ากัด
ขอบเขตผู้ใช้บริการสถานบริการออกก�าลังกายให้ความส�าคัญระดับมากในการตัดสินใจเพราะงบประมาณ
จ�ากัด  การได้รับค�าแนะน�าจากคนใกล้ชิด  การต้องเดินทางไปพร้อมกับคนใกล้ชิดที่ใช้บริการที่นั้น  ไม่มีเวลา
หาข้อมูลจากสถานบริการอื่น และการตัดสินใจเพราะกลัวพลาดโอกาสการได้รับส่วนลดหรือของสมนาคุณ 
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3.  การตัดสินใจเต็มรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับการเห็นด้วยอันดับแรกคือ  ตัดสินใจเข้าใช้ศูนย์
บริการฟิตเนส  เพราะมีอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย  อยู่ที่ระดับมาก  รองลงมาคือ  มีสภาพแวดล้อม
ภายในที่สะอาด  และตกแต่งได้สวยงามกว่าศูนย์บริการอื่น  ๆ    มีความพร้อมด้านบุคลากรที่ให้บริการดีกว่า
ศูนย์บริการอื่น  ๆ  โดยได้เปรียบเทียบผลประโยชน์จากศูนย์บริการอื่น  ๆ  อย่างรอบคอบแล้ว  มีการเปรียบ
เทียบราคากับสิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการที่นั้น  และได้ศึกษาข้อมูลในด้านของราคา  ด้านการบริการ 
และด้านการมีชื่อเสียงของศูนย์บริการฟิตเนสมาเป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมากตามล�าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับ 
กัณฐมณี พลูปราชญ์  (2558) ที่พบว่า การตัดสินใจเข้ารับบริการสถานบริการออกก�าลังกาย ด้านการตัดสิน
ใจซื้ออย่างเต็มรูปแบบผู้ใช้บริการสถานบริการออกก�าลังกายให้ความส�าคัญระดับมากเรื่องการตัดสินใจหลัง
จากเปรียบเทียบราคากับสิ่งที่ได้รับ  ลองลงมาการตัดสินใจเพราะอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย  การมี
ความพร้อมด้านบุคลากรที่ให้บริการดีกว่าที่อื่น  การมีสภาพแวดล้อมสะอาดตกแต่งได้สวยงามกว่าสถาน
บริการอื่น การตัดสินใจหลังจากเปรียบเทียบผลประโยชน์จากสถานบริการอื่น ๆมาแล้ว การตัดสินใจเพราะ
ศึกษาข้อมูลด้านราคา ด้านการบริการและด้านชื่อเสียงเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของ

ผู้บริโภคอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการเข้าใช้

บริการศูนย์บริการฟิตเนส คือ แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์และแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับแนวคิด ของ พิบูล ทีปะปาล (2545 อ้างอิงถึงใน c) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์นั้นเป็นส่วน

ที่ผลักดันให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ  และ  แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลนั้นเป็นแรงจูงใจที่เกิด

จากการพิจารณาของผู้ซื้ออย่างมีเหตุผล ท�าไมถึงซื้อหรือใช้บริการสิ่งนั้น ๆ 

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง  แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
1.  ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 20-25 ปี ระดับ

การศึกษาคือปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 15,000 บาท 

2.  แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการ
ฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  .05 ทั้งสองด้าน ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณาสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญเป็นรายด้าน  พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับระดับของแรง
จูงใจด้านอารมณ์เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก  โดยจะเป็นการมีบุคลิกภาพที่ดีมากที่สุด และรองลงมาคือ 
แรงจูงใจด้านเหตุผล โดยจะเป็นความสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ โดยการวิจัยในครั้ง
นี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสมมติฐานการวิจัยที่ได้วางไว้  ในเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ว่า  แรงจูงใจมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ที่ประกอบไปด้วย 
แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์และแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล

3.  ระดับความส�าคัญของการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในอ�าเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญของการตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์บริการฟิตเนส  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการตัดสิน
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ใจเต็มรูปแบบเป็นอันดับแรก  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยจะเป็นการตัดสินใจใช้บริการที่ศูนย์บริการฟิตเนส 
เพราะมีอุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย  รองลงมาคือ  การตัดสินใจอย่างง่าย  โดยจะเป็นในด้านของการ
ตัดสินใจใช้บริการที่ศูนย์บริการฟิตเนส  เพราะอยู่ใกล้บ้านหรือสถานที่ท�างาน  และการตัดสินใจแบบจ�ากัด
ขอบเขต  โดยจะเป็นการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์บริการฟิตเนส  เพราะได้รับค�าแนะน�าจากคน  ใกล้ชิด 
อยู่ในระดับมากตามล�าดับ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส�าคัญขององค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด

บริการในมุมมองของผู้ที่จะใช้บริการในอนาคต  และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ

การตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่จ�าเป็นต้องอาศัยและมองหา

หอพักภายนอกจ�านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบ

สมมติฐานคือ สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-20 ปี ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 2,000-6,000 บาทต่อเดือน อาศัยอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการตั้งใจเลือกเช่าหอพักด้านราคา และด้านบุคลากร (ผู้จัดการ คน

ท�าความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักมากที่สุด นอกจาก

นี้ยังพบว่า  ปัจจัยด้านอื่นๆ  ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ  กระบวนการ  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  และ

ผลิตภัณฑ์ ยังเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม  การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง  7  ด้าน  ไม่มี

ผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ,การตั้งใจ 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the importance of each service marketing 

mix element in future tenants’ perspective, Prince of Songkla University (PSU) students. The 

research also aims to examine the effect of service marketing mix affects renting intentions 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

   Faculty of Management Science, Prince of Songkla University, Hatyai Campus 
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on private accommodation which is located outside of PSU, Hatyai campus. A total of 385 

respondents, PSU students who need to stay outside Hatyai campus and looking for poten-

tial  accommodation, were  selected  for  this  survey.  The  self-administered-questionnaires 

were used to collect the data. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were 

analysed and multiple linear regression was used to test the influence of service marketing 

factors on selecting the accommodation. 

The  results  revealed that most of  them are undergrad students,  female, age be-

tween 18-20 years old and mainly come from the Faculty of Management Sciences, average 

income  2,000-6,000  baht  per  month  and  currently  living  in  PSU’s  dormitory. 

The majority of respondents commended that pricing factor and people factor (manager/

cleaner and security guard) are their main concerns in making accommodations’ choices. 

Also, the overall response to other service marketing mix factors was found reasonable high 

concern,  includes physical  evidence,  process,  distribution,  and product.  Surprisingly,  the 

promotion factor was received average attention from the PSU students.

However,  the analysis  results did not  show any  significant  relationships between 

service marketing mix factors and renting intention of accommodations’ options.

Keywords : The factors of service marketing mix, Intention

บทน�ำ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มีหอพักนักศึกษาจัดสร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเรียน 

การสอน  และเพื่อพัฒนา  นักศึกษาในด้านต่างๆ  ได้แก่  การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดจนความรับผิด

ชอบต่อตนเองและส่วนรวม (ส�านักงานหอพักวิทยาเขตหาดใหญ่,2562)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบันมีหอพักนักศึกษา  จ�านวนทั้งหมด  15  อาคารแบ่งเป็นหอพัก

นักศึกษาชาย จ�านวน 4 อาคาร สามารถรองรับนักศึกษาชายได้ 2,397 คน และหอพักนักศึกษาหญิง จ�านวน 

12 อาคารสามารถรองรับนักศึกษาหญิงได้จ�านวน 5,705 คน (ระบบการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์,2562) แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนักศึกษาจ�านวนมากกว่า18,363คน 

(กองทะเบียนและประมวลผลวิทยาเขตหาดใหญ่,2562) ส่งผลให้หอพักภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของนักศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่,2562) 

จึงต้องออกไปใช้บริการหอพักภายนอก ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีความสะดวกสบายมากกว่า 

เช่น การเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ก�าหนดระยะเวลาเปิด-ปิด มีบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน 

และระยะทางจากหอพักถึงมหาวิทยาลัยไม่ไกลมากนัก เนื่องจากหอพักอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

เป็นต้น  (กาญจนา  อาจศึก,2560)  และในปัจจุบันธุรกิจหอพักบริเวณโดยรอบขึ้นจดทะเบียนถูกต้องตาม

กฎหมายจ�านวน  39  แห่ง  แบ่งเป็นหอนักศึกษาหญิง  จ�านวน  1,090  ห้อง  และหอพักนักศึกษาชายจ�านวน 

458 ห้อง รวมทั้งหมด 1,548 ห้อง (ทะเบียนหอพักในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์,2562) จ�านวนนี้ยังไม่รวมถึง
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หอพักที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอีกกว่า 161 แห่ง อาทิ คอนโดมิเนียม แมนชั่น และอพาร์ทเม้น

ต์ (บริษัทเร้นท์ฮับอินไทย,2562) 

จากความเป็นมาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการเลือกเช่าหอพักภายนอกของ

นักศึกษาและส่งผลให้ผู้ประกอบการหอพักจ�าเป็นจะต้องทราบความต้องการของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง

ให้กับผู้ประกอบการได้ด�าเนินธุรกิจหอพักให้สอดคล้องกับความต้องการเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงสนใจศึกษา 

เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการหอพักภายนอก

2.  เพื่อศึกษาการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการต้ังใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอก

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นแนวคิดในการท�าธุรกิจหอพัก

กำรทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วม

กันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2556)

 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) ส�ำหรับธุรกิจบริกำร
1.  ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบต่างๆของหอพักที่ให้บริการกับผู้เช่า

2.  ด้านราคา ได้แก่ ราคาที่ให้เช่าพักรายเดือน เงินค่างล่วงหน้า ค่าประกันความเสียหาย เป็นต้น

3.  ด้านสถานที่ ได้แก่ ห้องพักให้เช่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สถาบัน และมีที่จอดรถ สะดวกปลอดภัย 
เป็นต้น

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การลงโฆษณาตามหนังสือพิมพ์ การติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ

5.  ด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานมีความรู้ พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนน้อม และเป็นกันเอง

6.  ด้านกระบวนการบริการ  ได้แก่  การอ�านวยความสะดวกลูกค้าในทุกๆด้าน  เช่น  การซ่อมแซม
สิ่งของต่างๆภายในห้องพักที่ช�ารุด เป็นต้น 

7.  ด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การเอาใจใส่ดูแลผู้เช่าเสมือนญาติพี่
น้อง ให้ค�าปรึกษาในเรื่องต่างๆแก่ผู้เช่า (ศุภามาส ก้อนพิลา,2560)
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 ควำมตั้งใจซื้อ (Purchase intention)

ความตั้งใจเป็นตัวท่ีสามารถบ่งช้ีว่าบุคคลมีการวางแผนมากน้อยอย่างไรในการแสดงออกของ

พฤติกรรม ซึ่งความตั้งใจนี้จะกระท�าอยู่จนกระทั่งถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม (สิริสุดา รอดทอง,2556)

ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตั้งใจในการกระท�าเพื่อให้ได้มา

ซึ่งการจัดการ และการได้มาในสินค้า ซึ่งผู้บริโภคอาจจะใช้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสินค้ามาใช้ในการสร้างความตั้งใจซื้อเป็นพฤติกรรมที่จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้สินค้า และทัศนคติ

ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้า (เมษา วัฒนพิชัย,2558)

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer  Behavior) 

กระบวนการต่างๆที่บุคคลมีส่วนร่วมในการค้นหา การเลือก การซื้อ การประเมินผล ส�าหรับสินค้า

หรือบริการ  การตัดสินใจซื้อ  คือ  ผลของขั้นตอนต่างๆที่อาจประกอบด้วย  การค้นหาข้อมูลสินค้าต่างๆ  การ

เปรียบเทียบตราสินค้าหรืออาจเกิดการซื้อจากการเห็นสินค้าลดราคาหรือเกิดจากบุคลิกหรือวิถีการใช้ชีวิต

ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถกระตุ้นยอดขายได้ (ณัฐวดี อุณยะวงศ์,2559)

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นางสาวภรณ์ธิดา  จงพิพิธพร  (2558)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อที่พักอาศัยของผู้

สูงอายุที่ต้องการพึ่งพาตนเอง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจซื้อที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพา

ตนเองมากที่สุดคือ  ปัจจัยด้านที่ตั้ง  รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคา  ล�าดับถัดมาคือปัจจัย

ด้านส่วนกลาง รวมถึงปัจจัยด้านชื่อเสียงและรูปแบบท่ีพัก ปัจจัยสุดท้ายนั่นคือการมีเว็บไซด์ท่ีแสดงราย

ละเอียดอย่างครบถ้วน 

นางสาวนิดา  กุลวัฒนาวิมล  (2554)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการ

เลือกเช่าหอพักของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  พบว่าโดยภาพ

รวมนักศึกษาส่วนใหญ่มีการเลือกเช่าหอพักอยู่ในระดับสูงโดยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลางและ

พฤติกรรมการเลือกเช่าหอพักโดยภาพรวมมีพฤติกรรมการเลือกเช่าหอพักระดับปานกลางโดยที่ด้านจุด

หมายในการเลือกเช่าอยู่ในระดับสูง 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู ่และเป็นนักศึกษาในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจเช่าที่พักภายนอก

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนของประชากรนักศึกษาท่ีมีความตั้งใจเช่าที่พัก

ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ซึ่งในกำรค�ำนวณกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยค�านวณจากสูตรของ 

Cochran โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ท�าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 385 คน 

โดยที่

          n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

          Z = ระดับความเชื่อมั่น (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% z=1.96)

  p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่ม 

          q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง

          e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

แทนค่าตัวอย่าง (p)

                                         n = 384.16 ตัวอย่าง
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วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง

การท�าวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการต้ังใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  กลุ่มนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอก ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แท้

จริงจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็นของ  (Co-

chran,1963) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling)  

โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยปรับปรุง

ข้อค�าถามจาก (ปัณฑริกา กฤษดาวัฒน์,2562) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยปรับปรุงข้อค�าถามมาจากงานวิจัยของ (วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข,2559) 

กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ

โดยน�าแบบสอบถามไปทดสอบ  (Pre-test)  กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  30  ตัวอย่าง  โดยวิธีการ

ค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ช  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient:α  coefficient)  มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.939  ซึ่งมีค่ามากกว่า  0.7  แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามของผู้วิจัยมีความน่าเชื่อถือ   

กำรวิเครำะหข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ มีการใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

(Multiple  Linear  Regression)ในการทดสอบสมมติฐาน  ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่  0.05  เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ 

ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) 

มากที่สุด       ให้คะแนนเป็น 5 คะแนน

มาก         ให้คะแนนเป็น 4 คะแนน

ปานกลาง      ให้คะแนนเป็น 3 คะแนน

น้อย         ให้คะแนนเป็น 2 คะแนน

น้อยที่สุด       ให้คะแนนเป็น 1 คะแนน

เมื่อได้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักแล้ว จะวิเคราะห์ผล ดังนี้

ค่าเฉลี่ย   4.21-5.00  หมายถึง ระดับความส�าคัญมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย   3.41-4.20  หมายถึง ระดับความส�าคัญมาก

ค่าเฉลี่ย   2.61-3.40  หมายถึง ระดับความส�าคัญปานกลาง

ค่าเฉลี่ย   1.81-2.60  หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อย

ค่าเฉลี่ย   1.00-1.80  หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด
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ผลกำรวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการต้ังใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตั้งใจเลือกเช่ำหอพักภำยนอกเพื่ออยู่อำศัย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 ตัวอย่างเป็นเพศชายจ�านวน 155 คนคิดเป็นร้อยละ 40.3 และเพศ

หญิงจ�านวน 230 คนคิดเป็นร้อยละ 59.7 ส่วนใหญ่มีอายุ  18-20 ปีจ�านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 

คณะที่ศึกษาคือคณะวิทยาการจัดการจ�านวน  93  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.2  ศึกษาระดับปริญญาตรีจ�านวน 

383  คนคิดเป็นร้อยละ  99.5  โดยมีรายได้เฉลี่ย  2,000-6,000  บาทต่อเดือนจ�านวน199  คนคิดเป็นร้อย

ละ51.7 อาศัยอยู่ที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ�านวน 262 คิดเป็นร้อยละ 68.1
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ตอนที่ 2 ระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 7P’ของการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนัก

ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามปัจจัยด้านการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดของกำรเช่ำ

หอพักภำยนอกของนักศึกษำ
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับควำมส�ำคัญ

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.87 0.735 มาก
ด้านราคา 4.05 0.831 มากที่สุด
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.92 0.827 มาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.39 0.841 ปานกลาง
ด้านบุคลากร 4.05 0.832 มากที่สุด
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.86 0.871 มาก

ด้านกระบวนการ 3.91 0.845 มาก

รวม 3.86 0.826 มำก

พบว่า ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักภายนอกในระดับมากโดยด้าน

ความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยมีความส�าคัญมากที่สุด  รองลงมาคือด้านความพร้อมของระบบ

อินเตอร์เน็ตและความหลากหลายของสิ่งอ�านวยความสะดวกในหอพัก

ปัจจัยด้ำนรำคำ มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักภายนอกในระดับมากที่สุดโดยด้านความ

เหมาะสมด้านราคากับคุณภาพมีความส�าคัญมากที่สุด  รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบ

กับหอพักภายนอกอื่น

ปัจจัยด้ำนช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย  มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักภายนอกในระดับมากโดย

ด้านความสะดวกในการเข้าถึงหอพักมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของที่ตั้งหอพัก

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักภายนอกในระดับปานกลาง

โดยด้านการตลาดทางตรงมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านการมีการท�าโปรโมชั่น

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักภายนอกในระดับมากที่สุดโดยด้านเจ้า

หน้าที่ดูแลความสะอาดมีความสุภาพเรียบร้อยมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านการมีเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยประจ�าหอพักมีความสุภาพเรียบร้อย

ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักภายนอกในระดับมากโดย

ด้านการมีการรักษาความสะอาดของหอพักมีความส�าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการมีการซ่อมบ�ารุง

หอพักให้อยู่ในสภาพใหม่เสมอ

ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร มีความส�าคัญต่อการเลือกเช่าหอพักภายนอกในระดับมากโดยด้านความ

สะดวกในการติดต่อผู้ดูแลหอพักมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านระยะเวลาในการประสานงาน

ตอนที่ 3 ระดับควำมคิดเห็นของกำรตั้งใจเลือกเช่ำหอพักภำยนอกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตหำดใหญ่  

ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามประเด็นแต่ละหัวข้อ
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กำรตั้งใจเลือกเช่ำหอพักภำยนอกของนักศึกษำ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับควำมคิดเห็น

ท่านคิดว่าจะเช่าหอพักภายนอกในอีก 3 เดือนข้างหน้า   3.37 1.16 ปานกลาง

ท่านจะแนะน�าบุคคลอื่นให้เช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 3.31 1.02 ปานกลาง

ท่านจะเช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี 3.28 1.37 ปานกลาง

รวม 3.32 1.18 ปานกลาง

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้ังใจในการเลือกเช่าที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก  ( =3.32)  และเมื่อพิจารณาระดับการตั้งใจเลือกเช่าหอพักรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุดคือ  จะเช่าหอพักในอีก  3  เดือนข้างหน้า  ( =3.37)  รองลงมาคือ  จะแนะน�าบุคคลอื่นให้เช่าหอพัก

ภายนอกมหาวิทยาลัย ( =3.31) และจะเช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยจนจบระดับปริญญาตรี ( =3.28) 

ตอนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ ่
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสมกำรถดถอยเชิงเส้น มีสมมติฐำนดังนี้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปัจจัยได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ

ด้านกระบวนการไม่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร้อยละ 0.9 

ตำรำงที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

หมายเหตุ: *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง  R  Square  เท่ากับ  0.009  หมายความว่า  สามารถอธิบายปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

หาดใหญ่ได้ ร้อยละ 0.9 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพัก

ภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรำยผล 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการต้ังใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดปัจจัยด้านราคา

มีระดับความส�าคัญมากที่สุด  คือ  ราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพของหอพัก  ทั้งนี้อาจตั้งข้อสังเกตุได้

ว่า จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีข้อจ�ากัดในเรื่องค่าใช้จ่าย ราคาจึงกลาย

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการพิจารณาเลือกใช้บริการที่พัก ปัจจัยด้านบุคลากร คือ มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 

รักษาความปลอดภัยของหอพักที่มีความสุภาพเรียบร้อย และมีนิติบุคคลที่อัธยาศัยดี เอาใจใส่ให้การให้

บริการ ปัจจัยด้านกระบวนการ คือ ต้องมีความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายค่าเช่า ในการติดต่อผู้ดูแลหอพัก มี

ระยะเวลาในการแจ้งซ่อมแซมที่รวดเร็ว เป็นต้น รองลงมา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย คือ ความสะดวกในการเข้าถึงหอพัก  ปัจจัยด้านการสร้างและการน�า

เสนอลักษณะทางกายภาพ คือ การรักษาความสะอาดของหอพักที่เรียบร้อย ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด คือ 

มีการตลาดทางตรงเช่น จองห้องผ่านทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุนิศา 

ตรีธนพัฒน์,2558) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะหอพัก 

ด้านราคา ด้านท�าเลที่ตั้ง ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ ทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการบริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในเกณฑ์ ระดับปานกลาง

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่พบว่าระดับความคิดเห็นของการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกที่มากที่สุด  คือ 

ตั้งใจจะเช่าหอพักในอีก  3  เดือนข้างหน้า  รองลงมา  คือ  จะเช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยจนจบระดับ

ปริญญาตรี และจะแนะน�าบุคคลอื่นให้เช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพัก

ภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดทั้ง 7 ปัจจัยไม่มีผลต่อการต้ังใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องจากมีค่า Sig มากกว่าค่าระดับนัยส�าคัญที่ 0.05  

ผลการวิจัยที่ได้รับพบว่าไม่มีปัจจัยตัวใดที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้บริการ ซ่ึงแตกต่างจากผลการ

วิจัยของ(นิดา กุลวัฒนาวิมล,2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกเช่า

หอพักของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

สถานการณ์การเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เน้นไปที่การเติบโตของอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียม ซึ่งก�าลัง

ได้รับความนิยมจากท้ังผู้ลงทุนและผู้เช่าเองมากกว่าหอพัก และหอพักมีเป็นจ�านวนมาก และไม่ได้มีความ

แตกต่างกันในด้านต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด ท�าให้นักศึกษาอาจมีตัวเลือกในการเลือกเช่าหอพักมากขึ้น เป็นต้น
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บทสรุป

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ สรุปผลได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 20 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ และมีราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,000-6,000 บาท พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมที่ระดับส�าคัญมาก  (ค่าเฉลี่ย=3.87)  โดยให้ความส�าคัญกับด้านราคา  (ค่าเฉลี่ย=4.05)  และด้าน

บุคลากร (ค่าเฉลี่ย=4.05) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.92) และด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย (ค่าเฉลี่ย=3.92)เท่ากัน ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย=3.91) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย= 

3.86) ด้านส่งเสริมทางการตลาด (ค่าเฉลี่ย=3.39) ตามล�าดับ และมีความคิดเห็นต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพัก

ภายนอกในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก  (ค่าเฉลี่ย=3.70)  พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  คิด

ว่าจะเช่าหอพักภายนอกในอีก  3  เดือนข้างหน้า  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ  จะแนะน�าบุคคลอื่นให้เช่า

หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย=3.41) และจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกเช่าหอพักภายนอกที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกเช่า

หอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนั้นในการวิจัยโอกาสต่อไปควรเพิ่มเติมและขยายขอบเขตในการวิจัยออกไป

สู่สู่กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นๆเช่น คนวัยท�างานหรือการเลือกท่ีพักส�าหรับนักท่องเที่ยวจากต่างถ่ินหรือต่าง

ประเทศเพื่อจะท�าให้ทราบถึงแนวทางความต้องการของผู้บริโภคและการวางแผนของผู้ประกอบการที่จะ

ด�าเนินธุรกิจต่อไป
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชุมชนซอยปลักควาย  อ�าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวในชุมชน 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนซอยปลัก

ควาย 2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน  

3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว 4. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ

ลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว  ความต้องการของนักท่องเที่ยว  และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่อง

เที่ยวในชุมชนซอยปลักควาย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ใน

พื้นที่จังหวัดสงขลา  น�ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson 

Correlation) พบว่า จ�านวนระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่ชุมชนซอยปลักควายของนักท่องเที่ยว และโอกาส

ที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่ชุมชนซอยปลักควายอีกเป็นพฤติกรรมที่  มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ที่เกิดจาก 

การรับรู้  ทัศนคติ  และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม  อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน  สิ่ง

ดึงดูดใจ  สิ่งอ�านวยความสะดวก  ที่พัก  และกิจกรรม  ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01  จากผลวิจัยสามารถ

เสนอแนวทางการสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวให้ได้โดยเสนอความเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มี

ชีวิตและสัมผัสได้อากาศท่ีดีไม่มีมลพิษพร้อมทั้งพัฒนาความต้องการด้านที่พักและป้ายบอกทางของแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชนให้ชัดเจนและมีมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีการกลับมาเที่ยวซ�้า

ค�ำส�ำคัญ : ภาพลักษณ์, ความต้องการ, พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Abstract

This research is a Guideline in Creating a Destination Image for the Argo Tourism in 

Soi Plak Khwai Community, Kuan Niang District, Songkhla Province through the perception 

of tourist that has gone to this community. The objective of this research is to study the 

Destination Image of the Argo tourism in Soi Plak Khwai Community, to study the wants of 

tourists in Soi Plak Khwai Community, to study the behavior of tourists in Soi Plak Khwai 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
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Community, and to analyze the correlation between the Image, wants and behavior of the 

tourist in Soi Plak Khwai Community. This study uses questionnaires to collect data from 

385 individuals in the Songkhla area. The statistic that is use to analyze the correlation is 

Pearson Correlation analysis. The result found that the behavior in Number of days of visit 

and the urge to revisit correlates with the Cognitive Image, Affective Image, and Overall/

Global Image, and also correlates with the wants of Attraction, Amenities, Accommodation, 

and Activities at statistical significance level 0.01. The guideline in creating a distinctive des-

tination image is by offering agricultural learning and experience good air without pollution, 

as well as developing the need for accommodations and signs for tourist attractions in the 

community clearly and increase the amount of signs so that tourists will have the urge to 

revisit.

Keywords :  Image, Want, Behavior ,Argo-Tourism

บทน�ำ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ  (Kasikornbank, 

2562) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(2560) ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวไว้ 10 ประเภท ดังนี้ (1) 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (2) ท่องเที่ยวเชิงศาสนา  (3) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (4) ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (5) ท่อง

เที่ยวเชิงผจญภัย  (6)ท่องเที่ยวเชิงกีฬา  (7)  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม  (8)  ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน

หย่อนใจ (9) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (10) ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (ส�านักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2560) 

ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ระบุว่าไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ขยายตัว  7.54% 

เมื่อเทียบกับปี  2560  เติบโตขึ้น  9.63% ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยที่นิยมเที่ยวไทยมีจ�านวน 226.08 ล้านคน 

รวมรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 3,075,683 ล้านบาท (bltbangkok, 2562)

โดยการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งจากชาวต่างชาติและคนไทยที่นิยม

ท่องเที่ยวในไทยเอง โดยส�านักงานเศรษฐกิจและการเกษตร (สศก.) พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ�านวนมาก

ที่สนใจมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาทและ

มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ�านวน  3.77  ล้านคนส่งผลให้สามารถสร้างรายได้

ภายในประเทศให้กับภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  1,860  ล้านบาท  จึงส่งผลให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดขึ้น

จ�านวนรวม 1,215 แห่ง แบ่งออกเป็น แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 969 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวของส่วนราชการ 

87 แห่งและ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจ�านวน 163 แห่ง (Thansettakij, 2559) 

เนื่องจากชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีจ�านวนมากขึ้นดังที่กล่าวในข้างต้น ดังนั้นการสร้าง

ภาพลักษณ์และการหาความแตกต่างหรือความโดดเด่นให้กับชุมชนจึงเป็นเร่ืองส�าคัญในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความยั่งยืน (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร,2557) ซึ่งชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีการท�าเกษตรในเรื่องของการท�านา ท�าสวนผลไม้เช่น ส้มจุก เสาวรส ผัก

สมุนไพร  เป็นต้น  และก�าลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา  และจาก

การสัมภาษณ์ คุณอมรรัตน์ ธรรมรัตน์ ต�าแหน่งกลุ่มประธานวิสาหกิจชุมชนสวนลุงวรอ�าเภอควนเนียง พบว่า 
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คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ชุมชนเป็นชุมชนที่ท�าการเกษตรและเปิดเป็นแหล่งให้การเรียนรู้

ด้านการเกษตรจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน  แต่ยังไม่มากนักเพราะชุมชนเองไม่เป็นที่รู้จัก  จึงส่งผลให้

รายได้จากการท่องเที่ยวมีน้อย เพราะภาพลักษณ์ที่ยังไม่ชัดเจนและขาดความแตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่มีอยู่เดิม 

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องศึกษาภาพลักษณ์ของชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาจาก

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวใน

ชุมชนให้สอดคล้องตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวในชุมชน  ส่งผลให้ชุมชนมีภาพลักษณ์โดดเด่น

และเป็นเอกลักษณ์  เพื่อสามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความยั่งยืน

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยว

2.  เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อปัจจัยด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน 
ซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว

4.  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว  ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร

5.  .เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนซอย
ปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
1.  ทราบถึงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยว

2.  ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน          
ซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

3.  ได้ทราบพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวในชุมชน  ซอยปลัก
ควายอ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

4.  ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว  ความต้องการของนักท่องเที่ยว  และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถเป็นแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของชุมชนซอยปลักควาย ให้สอดคล้องการรับรู้ ความต้องการ และ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้

ทบทวนวรรณกรรม 

1. ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

ภาพลักษณ์สถานท่ี คือ ผลรวมของความเชื่อความคิดและความประทับใจที่ผู้คนมีต่อสถานที่ใด

สถานที่หนึ่ง ภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์จ�านวนมากของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสถานที่ได้ง่าย 

ภาพลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ของจิตใจท่ีพยายามประมวลผลและเรียบเรียงความส�าคัญของข้อมูลจ�านวนมาก
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เกี่ยวกับสถานที่ (Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving Rein, 1996) ภาพลักษณ์ของสถานที่ประกอบ

ด้วย (1) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้  (2) ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ  (3) ภาพลักษณ์ที่มี

ต่อสถานที่โดยรวม (จิรายุทธ์ สนดา, 2557)

2. ความต้องการของนักท่องเที่ยว

ความต้องการ หมายถึง ความรู้สึกของตัวบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะได้หรือท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจะ

เริ่มจากระดับต�่าไประดับสูง  ซึ่งความต้องการนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด  เมื่อท�าความต้องการแรกส�าเร็จก็จะมีความ

ต้องการอื่นๆตามมา (Kotler, 2000)โดยชูสิทธิ์ ชูชาติ (2543) กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

นั้น แหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีองค์ประกอบ3 ประการส�าคัญคือ  (3As) 1. สิ่งดึงดูดใจ  (Attraction)   2. สิ่ง

อ�านวยความสะดวก  (Amenities)  3.  การเข้าไปถึง  (Accessibility)    และเทิดชาย  ช่วยบ�ารุง  (2551)  ได้

พัฒนาเพิ่มมาเป็นแนวคิด 5As โดยมีองค์ประกอบด้านที่พัก 4.(Accommodation) 5. ด้านกิจกรรม (Activ-

ity) และ มาศศุภา นิ่มบุญจา (2557) ได้พัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเป็น 6 องค์ประกอบ (6As) 6.การ

ให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) 

3. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์  (2558) กล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดและการ 

แสดงออกในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยว  ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกนั้นๆ  ประกอบ

ด้วย  12  อย่างดังนี้1.  ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว2.  วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว3.  ประเภทของแหล่งท่อง

เที่ยว 4. ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง/คนในการท่องเที่ยว 5. สินค้าที่ระลึก 6. จ�านวนครั้งที่มาท่องเที่ยว 7. จ�านวนวันที่

เดินทางมาท่องเที่ยว  8.ช่วงเวลาเดินทางมาท่องเที่ยว  9.  ช่วงเดือนที่มาท่องเที่ยว  10.  แหล่งที่มาของข้อมูล

การท่องเที่ยว 11. สถานที่ 12. ความต้องการกลับมาเที่ยวอีก (อัจฉรา สมบัตินันทนา, 2555)

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรมการท่องเที่ยว  (2561)  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (Argo-Tourism)  หมายถึง  การท่องเที่ยวที่มุ่ง

เน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร  โดยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ทาง

ด้านการเกษตรและวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณี  และเป็นการน�าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อให้

เกิดรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน

5. ข้อมูลชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

อมรรัตน์  ธรรมรัตน์  (2559)  ชุมชนซอยปลักควาย 37/2. หมู่ที่  1  ต.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง  จ.สงขลา  

มีจ�านวนครัวเรือนประมาณ 50 หลัง มีประชากรทั้งหมด 161 คน เป็นหญิง 86 คน ชาย 75 คนมีลักษณะ

เป็นชุมชนชนบท มีวิถีเกษตรกรรม ท�าสวนยางพารา ท�านา 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จิรายุทธ์  สนดา  (2557)  การศึกษาฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลักษณ์ของ

การท่องเที่ยวและอิทธิพลของการรับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการกลับมาเท่ียวซ�้าของ

นักท่องเที่ยว  ไทยในจังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดส่งผลต่อ

การเที่ยวซ�้าของนักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด  ตามด้วยภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในด้าน  งบ

ประมาณการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กาญจนา  กาแก้ว  (2558)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวสวนเกษตร จังหวัดระยอง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวสวน

เกษตร  จังหวัดระยอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว

สวนเกษตรจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เดินทางมากับท่องเที่ยวกับเพื่อน  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  เคยมา

ท่องเที่ยวที่สวนเกษตรมากว่า  1  ครั้ง  ท่องเที่ยววันเสาร์-วันอาทิตย์  โดยส่วนใหญ่เพื่อนให้ข้อมูลในการท่อง

เที่ยวที่สวนเกษตร  มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  500  -  1,000  บาท  ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่

เกี่ยวกับผลไม้สด 

ชลลดา  มงคลวนิช  (2557)  ได้ท�าการศึกษาเรื่อง  “ภาพลักษณ์ตลาดน�้าในสายตาของเยาวชนไทย” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ตลาดน�้าในสายตาของเยาวชนไทย และเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดน�้าของไทย พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17-

18  ปีมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด  โดยรวมมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตลาด

น�้าอยู่ในระดับมากด้านการเดินทางด้านสถานที่ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกและด้านการบริการอยู่ในระดับ

มาก

กรอบแนวคิด



194

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเที่ยวในชุมชนซอยปลักควาย ไม่สามารถระบุจ�านวนที่แท้จริงได้จึงใช้วิธี

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค�านวณจากสูตรการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น

ของ(Cochran,  1963)  จากการค�านวณจะได้ค่ากลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  385  คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง และใช้การส�ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามมี 4 ส่วนดังนี้ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ตอบค�าถามแบบ

เลือกตอบ (Multiple Choice) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซอยปลักควายปรับรูป

แบบมาจากภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและการับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  ที่ส่งผลต่อการกลับ

มาเที่ยวซ�้าของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี  (จิรายุทธ์  สนดา,  2557)  ระดับความต้องการของนักท่อง

เที่ยวที่มาในชุมชนซอยปลักควายปรับรูปแบบมาจากการศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวและการส่วน

ร่วมของชุมชนที่มีผลความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว  (มาศศุภา  นิ่มบุญจาช,  2558) 

โดยตอบค�าถามแบบ ใช้มาตรวัด 5 ระดับ (Rating Scale)  และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนซอยปลัก

ควายปรับรูปแบบมาจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย  (อัจฉรา สมบัตินันทนา, 2555) ซึ่งน�าแบบสอบถามมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน 

และน�ามาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient:α coefficient) โดย

มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.813 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้ Pearson Correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร

สรุปผลกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนซอยปลัก

ควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7 โดยส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.5 เป็น

นักเรียน / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น   

ร้อยละ 30.9

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนซอยปลักควาย 
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ตำรำงที่ 1 แสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของด้านภาพลักษณ์ที่มี

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา            (n = 385) 

พบว่าด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ในส่วนของด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจาก

ทัศนคติ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งนักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติที่มีชีวิตและสัมผัสได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48  และนักท่องเที่ยวรับรูภ้าพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่ ระดับการรับรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

                                                                                                             (n = 385) 
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พบว่าสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวโดยรวมมีความต้องการ ซึ่งมีความต้องการมากที่สุดในเรื่องความน่า

สนใจของวิถีชีวิตที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ด้านเส้นทางคมนาคมโดยรวมมี

ความต้องการอย่างยิ่ง ซึ่งมีความต้องการมากที่สุดในเรื่องป้ายบอกทางที่สังเกตุได้ง่ายที่นักท่องเที่ยวมีความ

ต้องการอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.49 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกโดยรวมมีความต้องการ ซึ่งนักท่องเที่ยว

ต้องการในเรื่องห้องสุขาสาธารณะที่เพียงพอมากที่สุดอยู่ในระดับ ต้องการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 ด้านที่พัก

โดยรวมมีความต้องการอย่างยิ่ง ซึ่งมีความต้องการมากที่สุดในเรื่องความสะดวกในการเข้าถึงที่พักอยู่ใน

ระดับ ต้องการอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 ด้านกิจกรรมโดยรวมมีความต้องการ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องการใน

เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดอยู่ในระดับ ต้องการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 

ด้านบริการโดยรวมมีความต้องการ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องการในเรื่องของศูนย์ให้บริการการท่องเที่ยวมากที่สุด

อยู่ในระดับ ต้องการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 

ตอนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผู้ร่วมเดินทางเป็นครอบครัว/ ญาติ  คิดเป็นร้อยละ 35.1  วัตถุประสงค์ในการ

มาท่องเที่ยวมาเพื่อเรียนรู้การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 52.4 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อคนไม่เกิน 1,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 73.2 สินค้าที่ระลึกเป็น ผัก ผลไม้สด คิดเป็นร้อยละ 33.8 จ�านวนครั้งที่มาท่องเที่ยวมีมากกว่า 1 ครั้ง 

คิดร้อยละ 62.6 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวต่อครั้งเป็นระยะเวลา 1 วัน คิดร้อยละ 86.2 ช่วงเวลาที่มา

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวันหยุด  เสาร์-อาทิตย์  คิดเป็นร้อยละ  80.3  ช่วงเดือนที่ท่องเที่ยวเป็นช่วง

เดือนเมษายน – มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 45.5 แหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 63.1 สถาน

ที่พักส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ค้างคืน คิดเป็นร้อยละ 89.9 ความต้องการจะกลับมาอีก คิดเป็นร้อยละ 92.2

ตอนที่ 5 ข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ภาพลักษณ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ตำรำงที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับพฤติกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับพฤติกรรม การรับรู้ ทัศนคติ สถานที่โดยรวม

จ�านวนวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนซอยปลักควาย .232**

.000

.164**

.001

.182**

.000

โอกาสในการกลับมาเที่ยวซ้�าของนักท่องเที่ยว -.293**

.000

-.296**

.000

-.123**

.016
**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) *, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

จากตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์พบว่า  โดยส่วนใหญ่จ�านวนวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนซอย

ปลักควาย  มีความสัมพันธ์กับ  การรับรู้  ทัศนคติ  และสถานที่โดยรวมในเชิงบวกที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.01  และในส่วนของโอกาสในการกลับมาเที่ยวซ�้าของนักท่องเที่ยวนั้นมีความสัมพันธ์กับ  การรับรู้  ทัศนคติ 

และสถานที่โดยรวมในเชิงลบที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01
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ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับ

พฤติกรรม

สิ่งดึงดูดใจ คมนาคม ความสะดวก ที่พัก กิจกรรม บริการ

จ�านวนวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชน

ซอยปลักควาย

.207**

.000

.068

.183

.147**

.004

.049**

.334

.147**

.004

.072

.157

โอกาสในการกลับมาเที่ยวซ้�าของนักท่อง

เที่ยว

-.273**

.000

.011

.833

-.240**

.000

.184**

.000

-.221**

.000

-.172**

.001

ตอนที่ 6 ข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ภาพลักษณ์และความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ตำรำงที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับพฤติกรรม

 **, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  *, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

จากตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยส่วนใหญ่จ�านวนวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนซอย

ปลักควายนั้นมีความสัมพันธ์กับ สิ่งดึงดูดใจ ความสะดวก ที่พัก และกิจกรรมในเชิงบวก ที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ  0.01 และในส่วนของโอกาสในการกลับมาเที่ยวซ�้าของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับ สิ่งดึงดูดใจ 

ความสะดวก ที่พัก กิจกรรมและบริการที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01 ซึ่งที่พักและการคมนาคมมีความ

สัมพันธ์ในเชิงลบ

ตอนที่ 7 ข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความต้องการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่อง

เที่ยว

ตำรำงที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับความต้องการ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับ

ความต้องการ
สิ่งดึงดูดใจ ความสะดวก คมนาคม ที่พัก กิจกรรม บริการ

ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ .461**

.000

.400**

.000

.135**

.008

.097

.057

.436**

.000

.351**

.000

ภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคติ .500**

.000

.436**

.000

.315**

.000

.077

.129

.425**

.000

.206**

.000

ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม .496**

.000

.379**

.000

.342**

.000

.129*

.011

.378**

.000

.295**

.000

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  *, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้นั้นมีความสัมพันธ์กับ สิ่งดึงดูด

ใจ  ความสะดวก  คมนาคม  และบริการที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01  ภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคตินั้นมี

ความสัมพันธ์กับสิ่งดึงดูดใจ  ความสะดวก  คมนาคม  กิจกรรม  และบริการที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01 

ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวมนั้นมีความสัมพันธ์กับ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งดึงดูดใจ คมนาคม กิจกรรม บริการที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 และภาพลักษณ์ที่มีต ่อสถานที่โดยรวมนั้นมีความสัมพันธ์กับ ที่พัก 
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ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

อภิปรำยผล 

จากการศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนซอยปลักควาย 

อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลในแต่ละวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนซอยปลักควาย อ�าเภอ

ควนเนียง  จังหวัดสงขลา  ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยว  เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่านักท่องเที่ยวมีการรับรู้

ภาพลักษณ์ของชุมชนพบว่าด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวมโดยรวม

อยู่ในระดับมาก  ในส่วนของด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคติ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ที่กลุ่มตัวอย่าง

รับรู้มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ  การวิจัยองค์ประกอบของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายที่มีผล

ต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ที่มีผลการวิจัยว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่อง

เที่ยวในจังหวัดหนองคายด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ ด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกและทัศนคติ 

ด้านภาพลักษณ์ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม ว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (ณัฐพล สิริพรพิสุทธิ์ ,2559) 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของชุมชน   ซอยปลักควาย  อ�าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการ

ปัจจัยการท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  ด้านกิจกรรม  ด้าน

บริการ  และในส่วนของ  ด้านเส้นทางคมนาคม  ด้านที่พักสองปัจจัยนักท่องเที่ยวมีความต้องการอย่างยิ่ง

สอดคล้องกับผลวิจัยของ  จิตรา  ปั้นรูป  (2561)  ว่านักกท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดน่านมีความต้องการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร 

และในด้านกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวในชุนซอยปลัก

ควายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวในชุมชนซอยปลักควาย โดยส่วนใหญ่

ร่วมเดินทางเป็นครอบครัว วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพื่อท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้การเกษตร ค่าใช้จ่ายต่อ

ครั้งไม่เกิน 1,000 บาท สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็น ผัก ผลไม้สด ซึ่งเคยมาเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลาใน

การท่องเที่ยวต่อครั้งคือ 1 วัน ช่วงเวลาที่มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย ์ช่วงเดือนเมษายน 

– มิถุนายน แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ท�าให้รู้จักชุมชนซอยปลักควายคือเพื่อน ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ค้างคืน และ

ส่วนใหญ่มีความต้องการจะกลับมาเที่ยวซ�้าอีก ซึ่งมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สวนเกษตรจังหวัดระยอง (กาญจณา กาแก้ว, 2558)

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์

กับพฤติกรรม ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่

โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในหัวข้อ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่ชุมชนซอยปลักควายและการ

อยากกลับมาเที่ยวซ้�าที่ชุมชนซอยปลักควายซึ่งสอดคล้องกับ ศลิษา ธีรานนท์ (2559) กล่าวว่าภาพลักษณ์

การท่องเที่ยวและการตัดสินใจท่องเที่ยวซ�้ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กันกับระยะเวลาที่ใช้ในการท่อง

เที่ยวที่ชุมชนซอยปลักควาย  ซึ่งความต้องการด้าน  สิ่งดึงดูใจ  ความสะดวก  ที่พัก  กิจกรรม  และบริการ  มี

ความสัมพันธ์กับการอยากกลับมาเท่ียวซ�้าที่ชุมชนซอยปลักควาย รวมถึงความสัมพันธ์ในส่วนของภาพ

ลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกันกับ  ยุทธนา  ค�าพา 

(2558)  กล่าวว่าองค์ประกอบการท่องเที่ยว  5A’S  ด้าน  มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้  ภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการในด้านสิ่ง

ดึงดูดใจ  สิ่งอ�านวยความสะดวก  คมนาคม  กิจกรรม  และด้านบริการแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่อง

เที่ยวด้านที่พักสาเหตุจากนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่  ไม่ได้เข้าพักที่พักของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  เพราะมี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน หรือไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งในส่วนของภาพลักษณ์ที่

มีต่อสถานที่โดยรวม มีความสัมพันธ์กับความต้องการในด้าน สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอ�านวยความสะดวก การ

คมนาคม ที่พัก กิจกรรม และบริการ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์กันครบทุกด้านสอดคล้องกับทฤษฎี

ความหมายภาพลักษณ์ของ Philip Kotler  (1996) ว่าภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์จ�านวนมาก

ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสถานที่ได้ง่าย

บทสรุป 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนซอยปลักควาย  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่

มีความยั่งยืนได้จากการรับรู้ภาพลักษณ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยว มีพฤติกรรมการเดินทางเป็นครอบครัว 

วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้การเกษตร ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 1,000 บาท สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็น 

ผัก ผลไม้สด เคยมาท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวในวัน

หยุด  เสาร์-อาทิตย์รับรู้ข่าวสารจากเพื่อนและความต้องการกลับมาเที่ยวซ�้าอีกที่สัมพันธ์กับ  ภาพลักษณ์ที่

เกิดจากทัศนคติเป็นภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวมีการรับรู้มากที่สุด ซ่ึงข้อที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้มาก

ที่สุดคือ ความเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีชีวิตและสัมผัสได้ โดยในส่วนของความต้องการนักท่องเที่ยว

มีความต้องการปัจจัยทางการท่องเที่ยวอย่างยิ่งในด้านท่ีพักและด้านการคมนาคมโดยมีความต้องการมาก

ที่สุดในเรื่องของป้ายบอกทางที่สังเกตได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยสามารถเสนอแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ได้แต่ละด้านดังนี้  ด้านภาพลักษณ์  เรา

ควรจะมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อท�าให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มเรียนรู้  เช่น  ออก

มาเป็นแพ็คเกจการท่องเที่ยว ครึ่งวัน เที่ยว ครึ่งวันเรียน และมีการแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อให้นัก

ท่องเที่ยวรับรู้ว่ามีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกมากในพื้นที่ หรือการมุ่งเน้นไปด้านการพัฒนาผังการเรียนการสอน 

ให้มีความแปลกใหม่อยู่สม�่าเสมอ เช่นปรับเปลี่ยนตามแต่ละเดือน ตามฤดูกาล เป็นต้น

ด้านความต้องการ นักทองเที่ยวต้องการที่พัก หากจะให้คนในชุมชนสร้างที่พักขึ้นมาใหม่ก็คงเป็น

เรื่องยากดังนั้นการสร้างพันธมิตรกับทางธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักใกล้เคียงในระยะ ไม่เกิน 20 กม.จึง

เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า เดินทางไม่เกิน 30 นาที และมีการติดตั้งป้ายบอกทางตามจุดต่างๆเป็นระยะ ตาม

เส้นทางดังนี้ 1)ต้นสี่แยกถนนก่อนหาดใหญ่ ถนนสายลพบุรีราเมศ 2)ตรงทางเข้าอ�าเภอควนเนียง เป็นต้น
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ด้านพฤติกรรมเพื่อรักษาระดับความต้องการในการกลับมาเที่ยวอีก ควรมีการปรับเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมในชุมชนอยุ่สม�่าเสมอหรือมีการปรับเปล่ียนตามฤดูกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามีกิจกรรมที่

หลากหลาย ประเด็นวิจัยในอนาคต ควรจะวิจัยศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัด

สงขลา ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรร้ำนอำหำรประเภทชำบู

ในเขตพื้นที่อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
Service Marketing Mix Factors influence in choosing Shabu restaurant decision at 

Hatyai Area, Songkhla
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 บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการส�ารวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูในเขตพื้นที่

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 385 ชุด ส�าหรับกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแทนของประชากรผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูในอ�าเภอหาดใหญ ่

จังหวัดสงขลา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Mul-

tiple Linear Regression) ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 – 29 ปี สถานภาพโสด มี

อาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท ในส่วนของระดับความคิดเห็น

ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการส่วนใหญ่ให้

ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในระดับมากในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 5 ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบู ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมา ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการ ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมการตลาดบริการ, การตัดสินใจใช้บริการ, ร้านอาหารชาบู, อ�าเภอหาดใหญ่

  

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkhla University
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Abstract

This research is quantitative research by using the survey research method, the pur-

pose is to study service marketing mix in choosing Shabu restaurant decision at Hatyai Area, 

Songkhla province. Data were collected using the self-administrated questionnaire, the re-

spondent is 385 in total. The sample of this research is the consumer who has experience 

with Shabu restaurant, which located in Hatyai, Songkhla. The data were analyzed by using 

frequency, percentage, average and standard deviation. Multiple linear regression had been 

used to test the influence of service marketing mix factors in choosing Shabu restaurant.

The result showed that most of the respondent is male student and single, age 20-

29. Majority of them show income below 10,000 per month. Experienced consumer tends 

to take all service marketing factors into account when they were about to make a decision 

for restaurant choices.

The results of hypothesis test demonstrated that five factors have critically relation-

ship on Shabu restaurant choice. Remarkably, price is the most significant impact on Shabu 

restaurant selection. The other  factors  include place, promotion, physical evidence, and 

process also create dramatically affect on consumer’s decision, respectively. 

Keywords : Service marketing mix, Decision making, Shabu restaurant, Hatyai area

 บทน�ำ

ประเทศไทยมีการแข่งขันในธุรกิจอาหารที่สูงมาก  จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจอาหารในปี  พ.ศ.2561 

มีจ�านวน  2,197  ราย  เพิ่มขึ้น  9.52%  เมื่อเทียบกับปี  พ.ศ.2560  ซึ่งในประเทศไทยมีธุรกิจร้านอาหารอยู่

หลากหลายประเภทและสัญชาติ จากสถิติการลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 

ในปี  พ.ศ.2562  โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด  3  อันดับแรก  ได้แก่  ญี่ปุ่น  มูลค่า  1,461.35  ล้านบาท 

อเมริกา มูลค่า 994.81 ล้านบาท และฝรั่งเศส มูลค่า 954.02 ล้านบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) 

อาหารประเภทชาบูถือเป็นรูปแบบหนึ่งของอาหารญี่ปุ่น  มีต้นก�าเนิดมาจากเมืองโอซาก้า  ประเทศ

ญี่ปุ่น ในช่วงปี ค.ศ.1952 จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบหม้อไฟ มีส่วนประกอบหลักคือเนื้อวัวแล่เป็นชิ้น

บาง ๆ น�าไปแกว่งในน�้าซุปร้อนๆ เมื่อสุกแล้วน�าไปจิ้มกับน�้าจิ้ม ส่วนหม้อที่ใช้ส�าหรับชาบูเป็นหม้อที่ให้ความ

ร้อนเร็วและนาน น�้าซุปที่เป็นรูปแบบต้นต�ารับต้องเป็นน�้าเปล่าผสมกับสาหร่ายคอมบุของญี่ปุ่น (JGB Staff, 

2554) ในปี พ.ศ.2561 นายณัฐพล กัปปิยจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอรองส์ จ�ากัด 

ผู้บริหารร้านสุกี้นีโอ  ประเมินภาพรวมธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบู  มีมูลค่าประมาณ  15,000  –  20,000 

ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 10% ต่อปี (Positioning, 2561)

จากการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบู  ท�าให้มีการขยายธุรกิจไปตามพื้นที่ต่าง  ๆ  ที่เป็น

แหล่งชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  รวมถึงพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบูเข้ามาให้บริการ ตัวอย่างเช่น  ร้านชาบูDERBEAR 

ชาบูนางใน  ชาบูINDY  BUTASHABU  ไอย๊ะชาบู  บูรพาชาบู  ชาบูถึงพริกถึงขิง  เป็นต้น  (Wongnai,  2562) 
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ท�าให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายขึ้นในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภค  ในขณะเดียวกันก็

พบปัญหาและอุปสรรคของการท�าธุรกิจ อาทิ การแข่งขันของร้านอาหารชาบูที่รุนแรงมากขึ้น โดยมีการเพิ่ม

คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการ  ท�าให้ราคาของอาหารประเภทชาบูเพิ่มขึ้นถึง  400  - 

600  บาท  ต่อคน  (Positioning,  2561)  การท�าการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งออฟไลน์และออนไลน์  เพื่อแจ้ง

ข่าวสารในการดึงดูดผู้บริโภค  การเน้นการบริการที่รวดเร็วและเอาใจใส่ผู้บริโภค  (Kiattirat  Jindamanee, 

2561)  ความสดใหม่  กลิ่นและคุณภาพของวัตถุดิบ  ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีความสวยงามน่าใช้บริการ

และมีที่จอดรถเพียงพอ  รวมถึงการวางแผนทีมงานโดยเฉพาะพ่อครัวแม่ครัว  พนักงานการเงิน  จนถึง

พนักงานต้อนรับต้องมีใจรักและมีความรู้ความสามารถ (FoodStory, 2562) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งเร้าอย่าง

หนึ่งที่จะท�าให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดการตัดสินใจ  (Greedisgoods,  2560) ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารประเภท

ชาบูจึงต้องให้ความส�าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาด

ในธุรกิจอาหารประเภทชาบู

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยข้างต้นเกี่ยวกับธุรกิจอาหารประเภทชาบูในพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่ยังไม่มีงานวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยหรือสาเหตุส�าคัญที่มีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารประ

เภทชาบูอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
 

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญส่วนประสมการตลาดบริการในการใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบูในเขตพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประ
เภทชาบูในเขตพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบูในเขตพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  น�าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการด�าเนินธุรกิจ  หรือ
เป็นการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอาหารประเภทชาบู ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

2.  ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน
อาหารประเภทชาบูในเขตพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจได้
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ทบทวนวรรณกรรม

ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร

Kotler  Philip,  2018  กล่าวว่า  ส่วนประสมทางการตลาดคือสิ่งที่ธุรกิจน�าไปใช้ในการสื่อสารกับผู้

บริโภคและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาดจะมีเคร่ืองมือทางการ

ตลาดที่รู้จักกันในชื่อ 4P คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ�าหน่าย (Place) หรือช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการจะมีเครื่องมือ

เพิ่มเติม  ประกอบด้วย  บุคลากร  (People)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical  evidence)  และ

กระบวนการ (Process) ดังนั้น ส่วนประสมการตลาดบริการมีองค์ประกอบอยู่ 7 ด้าน ดังนี้ 
1.  ผลิตภัณฑ์  (Product)  ผลิตภัณฑ์จะรวมถึงการวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่

สามารถวางจ�าหน่ายได้ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ เช่น อาหารที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
และมีความหลากหลาย เป็นต้น 

2.  ราคา  (Price)  คือระบบการจัดการของธุรกิจที่จะใช้ก�าหนดราคาส�าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
และต้องก�าหนดกลยุทธ์ที่รวมถึงการลดราคา ค่าตอบแทน ค่าระวางรวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น ราคา
อาหารเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ เป็นต้น 

3.  การจัดจ�าหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจ�าหน่ายถูกใช้เพื่อจ�าหน่ายสินค้าและบริการ สามารถ
บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้  เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบการจัดจ�าหน่ายส�าหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ เช่น ร้านมีสถานที่จอดรถรองรับลูกค้าเพียงพอ เป็นต้น 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดคือสิ่งที่ใช้สร้างการรับรู้และโน้มน้าว
ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ เช่น การท�าโฆษณาผ่านทางวิทยุ การจัดโปรโมชั่น เป็นต้น 

5.  บุคลากร (People) บุคลากรทั้งหมดต้องรับหน้าที่ส�าคัญในการน�าเสนอการบริการเพื่อโน้มน้าว
ผู้บริโภค  โดยบุคลากรและผู้บริโภคล้วนแล้วมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ  เช่น จ�านวนพนักงานที่เพียงพอ ความ
สามารถของพนักงานในการรับมือลูกค้าในกรณีลูกค้าเกิดความไม่พอใจ เป็นต้น 

6.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  ธุรกิจในปัจจุบันให้ความส�าคัญในการน�า
เสนอลักษณะทางกายภาพ  เนื่องจากลักษณะทางกายภาพจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
เช่น การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของหน่วยบริการ

7.  กระบวนการ  (Process)  กระบวนการคือกิจกรรมต่าง  ๆ  ของธุรกิจ  โดยที่กระบวนการเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญในส่วนประสมการตลาดบริการที่จะท�าให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงการบริการที่มีคุณภาพ  เช่น 
ความรวดเร็วในการบริหารจัดการ การจัดเตรียมอาหารรวมถึงการบริการลูกค้า เป็นต้น

กำรตัดสินใจ

ธีรศักดิ์ จินดาบถ (2561, น.124) กล่าวว่า   การตัดสินใจผู้บริโภคทุกคนล้วนต้องผ่านกระบวนการ

ตัดสินใจทั้ง  5  ขั้นตอน  ประกอบด้วย  1.การตระหนักรู้  ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือ

ความต้องการปัญหาหรือความต้องการเกิดจากความจ�าเป็น ซึ่งเกิดจาก สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimu-

li) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว หิวน�้า ซึ่งจ�าเป็นกับร่างกาย หรือ สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) เช่น เห็น

โฆษณาเสื้อผ้าในสื่อออนไลน์จึงอยากซื้อ  จึงอยากได ้ 2.การแสวงหาข้อมูล  เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความ

ต้องการในผลิตภัณฑ์แล้ว จึงเริ่มค้นหาข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลอาจเป็น บุคคล, แหล่งการค้า, แหล่งสาธารณะ
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ชน, หรือประสบการณ์ 3.การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคต้องก�าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ได้จากการค้นหา

ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน เช่น ตราสินค้า ราคา รูปแบบ การบริการที่ทางร้านมี 4.การตัดสินใจ หลังจาก

ประเมินทางเลือกได้แล้ว  ผู้บริโภคจะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อน�ามาตอบสนองความ

ต้องการของตน 5.พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ผู้บริโภคจะท�าการประเมินว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปนั้นสามารถสนองตามที่เขาต้องการได้จริงหรือไม่ ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความ

พอใจหรือไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ หากเกิดความพึงพอใจก็จะท�าให้เกิดการซื้อซ้�าและการบอกต่อ หากไม่ได้

รับความ พอใจก็อาจจะหันไปสนใจผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นแทน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกณฑ์

หรือปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารอาหารชาบู  อย่างไรก็ตามการตัดสิน

ใจซื้อของผู้บริโภคแต่ละคนจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง  ๆ  เช่น  ลักษณะของตัวสินค้า 

ความจ�าเป็น  ราคา  และความพร้อมของผู้บริโภคเอง  ซึ่งเราจะพบว่าบางครั้งผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้

ทันทีส�าหรับสินค้าที่คุ้นเคยหรือใช้เป็นประจ�า  ในขณะที่บางครั้งผู้บริโภคจะต้องใช้เวลานานก่อนการตัดสิน

ใจ 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ  ปรีชญา  ชุมศรี  (2554, 

น.55-57)  สรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ  เพศ  รายได้  อาชีพและสถานภาพ  สามารถ

ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะขายสินค้าหรือบริการ เพื่อส่วนประสมทางการตลาดในการเจาะกลุ่ม

เป้าหมาย ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ที่จะน�ามาศึกษา คือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ

และรายได้ เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู

ร้ำนอำหำรประเภทชำบู

พีเพิลมีเดียบุ๊คส์ (2558) กล่าวถึงร้านอาหารประเภทชาบูว่า ชาบูชาบู ก�าเนิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่

ภัตตาคาร ซูอิฮิโระ  ในช่วงกลางศตวรรษที  20  เป็นอาหารแบบนาเบะ หรือ หม้อไฟประเภทหนึ่ง  ซึ่งเป็นที่

นิยมในหมู่ผู้หญิงอายุเนื่องจาก สามารถท�ารับประทานได้ด้วยตนเองที่บ้าน ในส่วนของค�าว่า ชาบู หรือ ชาบู-

ชาบู ที่มาเกิดจากเสียงเมื่อน�าเนื้อ คีบลงไปในน�้าซุป จนเกิดเสียงที่คนญี่ปุ่นได้ยินว่า ชาบู ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น

นิยมรับประทานชาบูพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว จนในปัจจุบันได้มีการปรับใช้ให้เกิดธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทชาบูมากขึ้น

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นัฐพล จ�าก�าจร (2558) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ 

และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อการ ตัดสินใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ปี มี สถานภาพโสด ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 20,001 – 30,000 

บาท นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับความ

ส�าคัญมาก คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก ภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยรวมอยู่ในระดับ

ส�าคัญมาก  และการตัดสินใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่น  ในกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญ

มาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  คุณภาพการบริการ  และภาพ

ลักษณ์ของแบรนด์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก  ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อัญธิกา แก้วศิริ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์มากที่สุดรองลงมาคือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  และ

ปัจจัยด้านราคา ตามล�าดับ ส่วนปัจจัยที่มีความส�าคัญน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

พัทธนันท์    ศุภภาคิณ  และคณะ  (2562)  ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์  บางกอก  บาโคนี่  ชั้น  81  โรงแรมใบหยกสกาย  ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  21-30  ปี  ศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  สถานภาพโสดและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,001-25,000  บาท 

มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงล�าดับจาก

มากไปน้อยดังนี้  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านบุคลากร  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้าน

ราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  และน้อยที่สุดด้านการส่งเสริมการตลาดตามล�าดับ  และการตัดสินใจ

ในการเลือกใช้บริการ  ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์  บางกอก  บาโคนี่ชั้น  81  โรงแรมใบหยกสกายอยู่ในระดับมาก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ในเขตพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ตัวแทนของประชากรผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูใน

อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ซึ่งในกำรค�ำนวณกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยค�านวณจากสูตรของ  Cochran  โดย

ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ท�าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 385 คน 

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง

เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แท้จริง  (Infinite)  จึงเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะ

เป็น (Non-Probability) ได้แก่ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีค�าถามคัด

กรองก่อนให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ว่าภายในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้มีการใช้บริการร้าน

อาหารประเภทชาบูหรือไม่ หากไม่ใช่จะจบการสอบถาม เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยการตัดสินใจใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบู

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตัวแปรที่

เกี่ยวข้องจากผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย  เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นลักษณะค�าถามปลายปิด (Close-ended Question) มีตัวเลือกให้เลือกตอบเพียง

ค�าตอบเดียว (Multiple Choice) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ใช้ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบู โดยปรับปรุงค�าถามมาจากงานวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้

บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2555  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริม
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ทางการตลาด บุคคล กระบวนการการให้บริการและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating  Scale)    มีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินเป็น  5  ระดับ  โดยการวัด

ข้อมูลแบบมาตราวัดความส�าคัญ (Important Scale)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยปรับปรุงค�าถามมาจากงาน

วิจัย  อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  คุณภาพการบริการ  และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อการ 

ตัดสินใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นในกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2558 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท 

(Likert Rating Scales)

กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้มีการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล (Reliability) 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่า Cronbach Alpha ของแบบสอบถามได้ค่าเท่ากับ 0.943 ซึ่งปกติค่าความเชื่อมั่นที่

ยอมรับได้ต้องไม่น้อยกว่า  0.7  จึงแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามของผู้วิจัยมีความน่าเชื่อถือ  สามารถน�าไปใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (นัฐพล จ�าก�าจร, 2558)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง

และตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล จากนั้นท�าการประมวลผลข้อมูลผ่านโปรแกรมการค�านวณทางสถิติ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  โดยสถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่า

เฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในส่วนของการทดสอบอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดย

ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ  (Multiple Linear Regression) ณ ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05 

สรุปผลกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  221  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.4 

อายุอยู่ในช่วง 20 – 29 ปี จ�านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5   มีสถานภาพโสด จ�านวน 357 คน คิดเป็น

ร้อยละ 92.7 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน 297 คิดเป็นร้อยละ 77.1  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่า

กว่า 10,000 บาท จ�านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 
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ตำรำงที่ 1 ตารางน�าเสนอผลส่วนประสมการตลาดบริการ

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมหมำย

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.29 0.73
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมากที่สุด

2.ด้านราคา 4.09 0.78
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมาก

3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.05 0.84 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมาก

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.78 1.00
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมาก

5.ด้านพนักงาน 4.07 0.84
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมาก

6.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4.03 0.81
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมาก

7.ด้านกระบวนการให้บริการ 4.17 0.78
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมาก

รวมระดับควำมคิดเห็นของปัจจัยส่วน

ประสมกำรตลำดบริกำร
3.85 0.90

ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง 

ให้ความส�าคัญมาก

จากตารางที่  1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ด้านราคาอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05)  ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.78) ด้านพนักงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07)  ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.03) ด้านกระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) และมี

ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.85)  
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จากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ (Multiple Linear 

Regression) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ อย่างน้อย 1 ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน

อาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ตามตารางที่ 1 ปัจจัยทั้ง 

7  ปัจจัยสามารถการอธิบายการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย  (R  Square)  มีค่าเท่ากับ  0.545  ตามตารางที่  2  และ  มีปัจจัย  5  ปัจจัย

ประกอบไปด้วย  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  มีปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    ด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านราคา  และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูในเขตพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยใช้สถิติวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) มีนัยส�าคัญ ตามตารางที่ 3

ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) แสดงปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
ก�าหนด ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตัวแบบ
ผลรวม

ก�ำลังสอง
df

Mean 

Square
F Sig. R2 Std. Error of 

the Estimate

1 88.539 7 12.648 64.467 0.000b 0.545 0.44294

จากตารางที่ 2 พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า ระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้คือ 0.05 

หมายความว่า  มีอย่างน้อย  1  ปัจจัยของส่วนประสมการตลาดบริการที่มี  ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบู อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลา และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย                 

(R Square) มีค่าเท่ากับ 0.545 ซึ่ง หมายความว่า ปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดบริการ

สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภท  ชาบูอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ได้ร้อยละ 

54.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 44.294 เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ (Std. Error of the Estimate)
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ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ของปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดบริการตัวใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig

(ค่าคงที่) 0.6   3.215 0.001

ด้านผลิตภัณฑ์ -0.062 -0.053 -1.009 0.314

ด้านราคา 0.117 0.111 2.028 0.043

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.097 0.105 2.2 0.028

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.315 0.416 10.324 0

ด้านพนักงาน 0.064 0.068 1.227 0.221

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.153 0.149 2.169 0.031

ด้านกระบวนการให้บริการ 0.137 0.135 2.236 0.026

จากตารางที่  3  จะเห็นได้ว่า  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทชาบู  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับสถิติ  0.05  มีจ�านวน  5 

ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา (มีค่า Sig. = 0.043) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (มีค่า Sig. = 0.028) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (มีค่า Sig. = 0.000) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (มีค่า Sig. = 

0.031) และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (มีค่า Sig. = 0.026) โดยมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับสถิติ 0.05 จึงสามารถบอกได้ว่า ปัจจัย 5 ปัจจัยข้างต้น มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประ

เภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (มีค่า Sig. = 0.314) และ

ปัจจัยด้านพนักงาน  (มีค่า  Sig.  =  0.221)  มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับสถิติ  0.05  จึงไม่

สามารถบอกได้ว่า  ปัจจัย  2  ปัจจัยนี้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา
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อภิปรำยผล

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบูอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับประเด็น

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านราคา 

และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ซึ่งสอดคล้องกับ  ณรงค์ศักดิ์  แป้นอ้อย  (2547  อ้างถึงใน  พันธุ์ทิพย์  ดี

ประเสริฐด�ารง, 2559,   น.14) กล่าวว่า หลังจากการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะเลือกตัวเลือกที่ผู้บริโภค

พอใจมากกว่า ซึ่งจะน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อ โดยตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ  ปัจจัย

ที่ส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้าซื้อร้านใดร้านหนึ่งเป็นประจ�า  มีดังนี้  ท�าเลที่เหมาะสม และการบริการที่รวดเร็ว  ราคา 

การบริการที่เสนอสิทธิพิเศษให้ลูกค้า  บรรยากาศภายในร้าน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบของร้านอาหารมี

ลักษณะคล้ายกันจึงอาจท�าให้การให้ความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ในการบริการไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนของผลการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยส่วนประสมการตลาด

บริการปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์    และปัจจัยด้านพนักงาน    พบว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใช้บริการร้านอาหารประ

เภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อการ ตัดสินใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น

ในกรุงเทพมหานครของ นัฐพล จ�าก�าจร (2558) ซึ่งกล่าวไว้ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านพนักงาน 

ไมม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารชาบู  เนื่องจากปัจจัยผลิตภัณฑ์หากมีคุณภาพดีจะ

สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดใจใช้บริการได้  รวมถึงปัจจัยด้านพนักงานนสามารถตอบสนองต่อค�าร้องขอของ

ลูกค้าได้  พนักงานให้บริการด้วยความรอบคอบและถูกต้อง  พนักงานสามารถจดจ�าสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้

อย่างถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของผู้ท�า อาจเป็นเพราะด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพยังไม่สูงมากเนื่องจากมี

ราคาค่อนข้างสูงท�าให้ต้องเพิ่มราคาของค่าบริการที่สูงขึ้น  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาซึ่งมีข้อ

จ�ากัดในเรื่องของรายได้อาจท�าให้ราคาค่าบริการไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  หรืออาจจะเป็นเพราะ

พฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกันในเรื่องของรสนิยมการเลือกผลิตภัณฑ์ชาบู  ในด้านปัจจัยพนักงานอาจจะ

ไม่มีความช�านาญในด้านการให้บริการเนื่องจากร้านชาบูส่วนใหญ่พึ่งเปิดให้บริการยังไม่นานนักเท่ากับร้าน

ชาบูในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ 
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บทสรุป 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยที่ทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการวิเคราะห์แบบสอบถามจาก

แบบสอบถาม ท�าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความส�าคัญในระดับสูงกับส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 

7  ตัว  ซึ่งจากการทดสอบพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน

อาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่  0.05  พบว่า  ส่วน

ประสมการตลาดบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา  ประกอบไปด้วย  5  ปัจจัยที่ส่งผล  เรียงจากมากไปน้อยได้  ดังนี้  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  และปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาด
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู ้ความเสี่ยงสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์

ประเภทอาหารของที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภค  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้บริโภคที่รู้จักสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จ�านวน  385  ตัวอย่าง  รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการศึกษาและน�ามาประมวลผลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อย

ละ  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  (Multiple  Linear  Regression)  ในการทดสอบ

สมมติฐาน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษา  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ในช่วง  20  –  29  ปี  อาชีพเป็น

นักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่า 10,000 บาท  ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้ง 6 ด้าน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และหน่วยงานภาครฐัควรเขา้ไปสนบัสนนุในการเพ่ิมมาตรฐาน

ในการคดัสนิคา้หนึง่ต �าบลหนึง่ผลติภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมความมั่นใจในผลติภณัฑเ์พ่ิมขึน้

ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้ความเสี่ยง, ความตั้งใจซื้อ, สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, OTOP

Abstract

The objectives of  this  research  to  study perceived  risk  affecting  consumer’s pur-

chase  intention one tambon, one product type of  foods  in hatyai district, songkhla. This 

research is quantitative study, the sample consisted of 385 in Hatyai District, Songkhla. The 

data was collected by Sample Random Sampling method. The tool  is questionnaire and 

using statistics to analyze data include frequency percentage and Multiple Linear Regression 

with the statistical significance level of 0.05 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

   Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai Campus
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The results revealed that majority of the sample was females, whose ages ranged 

from 20 to 29, whose job was a student, whose education level was a bachelor’s degree 

and whose average monthly income was lower than 10,000 baht. The hypothesis tested 

revealed that Perceived Risk from analysis on 6 aspect, it was found that not affecting Con-

sumer’s Purchase  Intention One Tumbon, One Product Type of Foods  in Hatyai District, 

Songkhla. The entrepreneurs should develop and improve the products in order to have 

standard of  the products  and  the  government  agencies  should  support  to  increase  the 

standards in screening the products of one Tambon One Product to increase the confidence 

in the products.

Keyword: Perceived Risk, Purchase Intention, One Tumbon, One Product, OTOP

บทน�ำ

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่กระตุ้นธุรกิจประกอบการและมีเป้าหมายจะ

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจ�าหน่ายในท้องถิ่นแต่ละต�าบลโดยได้รับแรงบันดาลใจมากจาก

โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโครงการONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) ของประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละต�าบลมาประทับตราว่า 

“ผลิตภัณฑ์โอทอป” (ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร, 2560)

สินค้าในโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ในปี  2561 มียอดจ�าหน่ายรวม  1.9  แสนล้านบาท แต่

เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกพบว่า สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มี 20,000 กว่าราย กลับมีสินค้ามากกว่า 

40% ของโครงการสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท้ังหมดท่ียังไม่สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หรือแข่งขันในตลาดโลกได้ หรือหากเปรียบเทียบยอดจ�าหน่าย สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศ (GDP) ในปี2561 จะคิดเป็นเพียง 1.2% เท่านั้น ซึ่งถือว่ายังน้อยมาก ดังนั้นหากผลัก

ดันสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยให้ถูกช่องทาง ก็จะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศไทยได้อีกหลาย

เท่าตัว (บุญยิ่ง คงอาชาภัทร, 2561) โดยสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 

เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ประดับตกแต่งและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมีสินค้ามากเป็นอันดับสองจากทั้งหมด  131,349  รายการ  สินค้าประเภทอาหารมี 

25,502  รายการ  ในจังหวัดสงขลา  อ�าเภอหาดใหญ่มีสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  69  รายการ 

สินค้าประเภทอาหาร มีจ�านวน 25 รายการ (ไทยต�าบล, 2562) สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้บริโภคไม่ตัดสินใจซื้อ

สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า39% ผู้บริโภคไม่วางใจสินค้าจากไม่มีรีวิว-ไม่มีค�าแนะน�า 42% 

ประสิทธิภาพของสินค้าไม่ตรงตามความคาดหวัง  45%  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดความสนใจ  57%  ช่อง

ทางจ�าหน่ายไม่ทั่วถึง 58% การสื่อสารข้อมูลสินค้าไม่เพียงพอและไม่เข้าถึงผู้บริโภค (CMMU, 2562) สินค้า

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านอาหารมีการผลิตและจ�าหน่ายอย่างแพร่หลาย  แต่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ

และความปลอดภัยของสินค้า  ด้านคุณภาพอาหาร  ท�าให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงในการบริโภคสินค้า  (สุขุม 

กาญจนพิมาย, 2560) เมื่อการรับรู้ความเสี่ยงเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์ว่าจะก่อ
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ให้เกิดผลในด้านลบหรือเกิดความเสียหายหลังจากรับประทานหรือไม่  และเกิดความระมัดระวังในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์มากขึ้น  (จุฑารัตน์  ใจดี,  2558)  การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลให้เกิดความลังเลในการซื้อสินค้าและ

ท�าให้การซื้อสินค้าในอนาคตของผู้บริโภคลดลง  (วรวีร์  เธียรธนเกียรติ,  2560)  จากปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้

บริโภคเกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยง  การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์  ความคุ้มค่าของสินค้าที่จะจ่าย  ความสะอาด 

ที่มาของสินค้าและการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์  ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ในการซื้อสินค้า 

ผู้บริโภคจึงให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของอาหารที่ตนเองจะบริโภคมากขึ้น(สวรส อมรแก้ว, 2555) 

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ที่ส่ง

ผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจะท�าให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภท

อาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
ประเภทอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.  ผู ้ประกอบการทราบถึงความตั้งใจซื้อของผู ้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อน�าไปปรับใช้ในการท�าธุรกิจให้สอดคล้อง
กับกลุ่มผู้บริโภค

2.  ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความแตกต่างใน
การแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมเสี่ยง

Martin & Camarero (2008) อธิบายว่า การรับรู้ความเสี่ยงการซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภค

ขึ้นอยู่มีการน�าเสนอข้อมูลองค์กรและข้อมูลสินค้าหรือบริการครบถ้วน  ก็จะท�าให้เกิดการรับรู้ความเสี่ยงใน

ระดับที่ต�่า

Rubio, Oubina & Villasenor (2014) อธิบายว่า การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง การที่ผู้บริโภคจะ

เลือกสินค้าจากข้อได้เปรียบด้านราคา  แต่ด้านคุณภาพจะมีบทบาทส�าคัญมากกว่าราคาต่อความส�าเร็จของ

สินค้านั้น ดังนั้นการรับรู้คุณภาพของสินค้าจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่ผู้บริโภครับรู้
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ประเภทของกำรรับรู้ควำมเสี่ยง

ทัศนันทน์ ตันติรัศมี (2556) ได้สรุปประเภทของความเสี่ยงของผู้บริโภคได้เป็น 6 ประเภทดังนี้
1.  ความเสี่ยงด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  (Functional  risk)  คือความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์อาจท�า

หน้าที่ไม่ได้ตามที่ระบุไว้  หรือไม่สามารถท�าตามประโยชน์ที่ได้แสดงไว้  หรือเป็นความรู้สึกของผู้บริโภคหลัง
จากซื้อผลิตภัณฑ์แล้วไม่รู้จักวิธีการใช้งาน  หรือใช้งานแล้วเกิดความเสียหาย  เช่น  การซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก
หรือใช้บริการศัลยกรรมแล้ว ออกมาไม่ได้ดังที่คาดหวัง

2.  ความเสี่ยงด้านกายภาพ  (Physical  risk)  คือความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
และเป็นอันตรายทั้งตัวเองและผู้อื่น หรือการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และอาจมีอันตราย
จากการใช้งาน  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความสะอาดและความน่าเชื่อถือของตราผลิตภัณฑ์หรือร้านค้า  ทั้งนี้
แต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารมีความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความสด
และแหล่งที่มาของอาหารว่ามีที่มามีอันตรายหรือไม่

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial  risk)  คือ  ความเสี่ยงที่เกรงว่าผลิตภัณฑ์อาจไม่คุ้มค่ากับ
ราคา  เป็นความเสี่ยงด้านการเงินของผู้บริโภค  ที่จะต้องน�าผลิตภัณฑ์ไปเปลี่ยน  หรือขอเงินคืน  หรือมีความ
รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมา  เมื่อพบผู้ขายอื่นขายในราคาที่ถูกกว่า  หรือเกรงว่าจะมีร้านค้าที่มี
รายการส่งเสริมการตลาดในเวลาอันใกล้ ต่างก็มีผลกระทบต่อการรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน 

4.  ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา  (Psychological  risk)  คือ  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ดี  อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตน  ท�าให้มีการรับรู้คุณค่าในตนเองด้านลบ  รวมถึงความวิตกกังวล 
ความไม่สบายใจที่มีผลมาจากการคาดหวังในผลิตภัณฑ์ และเสียดายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร 
เช่น ภาพลักษณ์ของร้านค้า ความคุ้นเคยของตราสินค้าอาจจะก่อให้เกิดการรับรู้ความเสี่ยงนี้

5.  ความเสี่ยงด้านสังคม (Social risk) คือ การรับรู้ถึงความไม่แน่นอนว่าบุคคลอื่น จะคิดกับตนเอง
ในด้านลบท�าให้เกิดความอับอายเสียชื่อเสียงต่อคนอื่นในสังคมจากจากเลือกสินค้าที่มีภาพลักษณ์ไม่ดี  เป็น
ความกังวลว่าบุคคลอื่นจะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีสีฉูดฉาดเกินไป

6.  ความเสี่ยงด้านเวลา  (Time  risk)  คือ  ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเวลาไปในการที่ต้องค้นหาข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ  เมื่อผลิตภัณฑ์ต้องการข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจและผลิตภัณฑ์ท�าหน้าที่ได้ไม่ดี
ตามที่คาดหวัง รวมไปถึงความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมตั้งใจซื้อ

อรรถชัย  วรจรัสรังสี  (2556)  ความตั้งใจซื้อ  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผู้บริโภคใช้ข้อมูลข่าวสารหรือ

ประสบการณ์ต่างๆในการใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าจน

เกิดเป็นพฤติกรรมในการวางแผนที่จะซื้อสินค้าในอนาคต

Das (2557) ความตั้งใจซื้อ หมายถึง เป็นความพยายามในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น  ผู้จัดจ�าหน่าย  ตราสินค้า  เป็นต้น  ความตั้งใจซื้อมีผลต่อปริมาณการซื้อ

สินค้าและบริการ  โดยความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์และ

คุณค่าของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือปริมาณที่ซื้อ
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ณชัยศักดิ์  จุณณะปิยะ  (2558)  ท�าวิจัยเรื่อง  ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้คุณค่า

ตราสินค้าผลิตภัณฑ์  OTOP  ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในมุมมองผู้บริโภคชาวไทย  พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้

บริโภคชาวไทยมีการรับรู้ในระดับมากเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าตราสินค้าผลิตภัณฑ์OTOP  รองลงมาได้แก่ 

ความเชื่อมโยงในตราสินค้า  ประเภทสินค้าตราความตั้งใจซื้อสินค้าตราสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  ความ

ตระหนักในตราสินค้า และความจงรักภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ตามล�าดับ โดยภาพรวมมีการรับรู้

ในระดับมาก ประเภทสินค้าและความตระหนักในตราสินค้า รวมถึงการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ 

OTOP  มีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทยที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.05

ปาริชาต ประภาสัย (2559) ท�าวิจัยเรื่อง การรับรู้ถึงความเสี่ยงและการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์กับการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  การรับรู้คุณค่า 

และ การรับรู้ถึงความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้บริโภคยังคงมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายที่มีส่วนผสมที่ส่งผลเสียแก่ร่างกายโดยที่ผู้บริโภคไม่อาจทราบ

ได้และความไม่คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป

สวรส อมรแก้ว  (2555) ท�าวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าอาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานครของผู้บริโภค  พบว่า  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค  ได้แก่ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวัตถุประสงค์หลักในการซื้อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าอาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานคร  ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค  ได้แก่  ด้าน

หน้าที่ของสินค้า  ด้านร่างกาย  ด้านการเงิน  ด้านสังคม  ด้านจิตใจ  และด้านเวลา  ตามล�าดับมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจซื้อของผู้บริโภค  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยประชากร  คือ  ผู้บริโภคที่รู้จักสินค้าหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวน

ประชากรที่แท้จริง  จึงเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น  โดยใช้สูตรค�านวณของ  Cochran 

โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่  95%  ท�าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น  385  ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Judgement Sampling) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภค ส่วนที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคที่รู้จักสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ใน

พื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยดัดแปลงจากแบบสอบถามมาจาก Schiffman and Kanuk (2004) 

ส่วนที่  3  ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่รู้จักสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยดัดแปลงจากแบบสอบถามมาจาก Hsu และคณะ (2014)

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ มีการใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

(Multiple Linear Regression)ในการทดสอบสมมติฐาน ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลกำรวิจัย

วิจัยเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภท

อาหารของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสรุปผลวิจัยได้ดังนี้

ตอนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่รู้จักสินค้ำหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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ตำรำงที่ 1 แสดงจ�านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่รู้จักสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ ชาย

หญิง 

153

232

39.7

60.3

อายุ ต่�ากว่า 20 ปี

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

มากกว่า 50 ปี

79

199

26

32

49

20.5

51.7

6.8

8.3

12.7

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่�ากว่า 10,000 บาท 

10,000 - 20,000 บาท

20,001 - 30,000 บาท

30,001 - 40,000 บาท

40,001- 50,000 บาท

สูงกว่า    50,000 บาท

243

70

33

19

16

4

63.1

18.2

8.6

4.9

4.2

1.0

อาชีพ นักเรียน

นักศึกษา

ข้าราชการ

ธุรกิจส่วนตัว                                                                                                

พนักงานบริษัท

แม่บ้าน

ว่างงาน

รับจ้างทั่วไป

เกษตรกร

นักวิชาการ

37

208

40

39

25

13

2

15

5

1

9.6

54.0

10.4

10.1

6.5

3.4

0.5

3.9

1.3

0.3

ระดับการศึกษา ต่�ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี       

ปริญญาโท

73

295

17

19.0

76.6

4.4

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 อายุอยู่ใน

ช่วง 20 – 29 ปี จ�านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 
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243 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 อาชีพเป็นนักศึกษา จ�านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ�านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6  

ตอนที่ 2 ก�รรับรู้คว�มเสี่ยงในก�รตั้งใจซื้อสินค้�หนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ประเภทอ�ห�ร	 ใน

อำ�เภอห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ

ระดับการรับรู้ความเสี่ยงความเสี่ยง

กำรรับรู้ควำมเสี่ยง ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผล

ความเสี่ยงด้านหน้าที่

ความเสี่ยงด้านร่างกาย

2.51

3.00

0.81

1.00

ไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

ความเสี่ยงด้านราคา 3.06 1.00 เฉยๆ

ความเสี่ยงด้านสังคม 3.52 1.01 เห็นด้วย

ความเสี่ยงด้านจิตใจ 3.88 1.12 เห็นด้วย

ความเสี่ยงด้านเวลา 3.30 0.93 เฉยๆ

รวม 3.20 0.74 เฉยๆ

พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงความคิดเห็นด้านหน้าที่อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย สามารถเรียงล�าดับจากค่า

เฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การรับประทานสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารอาจมีคุณ

ประโยชน์ไม่ตรงกับฉลากแสดงไว ้ท่านกังวลว่าสินค้าได้รับมารสชาติไม่ตรงกับที่หวังไว้และท่านไม่ชอบสินค้า

ที่ไม่ได้สัมผัสหรือทดลองก่อน

ความเสี่ยงด้านร่างกายความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ สามารถเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ดังนี้ ท่านคิดว่าสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารใช้วัตถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท่านกังวล

ว่าเมื่อรับประทานสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารแล้วอาจมีผลกระทบต่อร่างกาย (เช่น ท้อง

เสีย อาหารเป็นพิษ)และท่านกังวลว่าสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารไม่สะอาดและสดใหม่

ความเสี่ยงด้านราคาระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ สามารถเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ดังนี้ สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารอาจท�าให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม รู้สึกไม่คุ้มค่า ท่าน

คิดว่าสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแพงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ  และท่านกังวล

ว่ารสชาติของสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายไป

ด้านสังคมระดับความคิดเห็นความเสี่ยงอยู่ในระดับเห็นด้วย  สามารถเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย  ดังนี้  เพื่อนๆจะคิดว่าท่านล้าสมัย  หากรู้ว่าท่านซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภท

อาหารและคนรอบข้างอาจไม่ยอมรับสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหารเพราะสินค้าไม่เป็นที่

รู้จัก

ความสี่ยงด้านจิตใจระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย สามารถเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย  ดังนี้  ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหารท�าให้เกิดความเครียดโดยไม่

จ�าเป็นและท่านคิดว่าการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารไม่เข้ากับภาพลักษณ์ของท่าน

ความเสี่ยงด้านเวลาระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ  สามารถเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย  ดังนี้  สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหารอาจท�าให้ท่านเสียเวลา  เช่น  การจัดวางสินค้า
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ภายในร้าน  ระยะเวลารอช�าระเงิน  ท่านกังวลว่าสินค้าหมดก่อนที่ถึงหน้าร้าน  (เนื่องจากเป็นสินค้าประเภท

อาหารที่ต้องท�าวันต่อวัน)และท่านคิดว่าใช้เวลาในการเดินทางนานเกินไปกว่าจะถึงหน้าร้านที่วางจ�าหน่าย

(เนื่องจากสถานที่วางจ�าหน่ายส่วนใหญ่อยู่ไกลจากเมือง)

ตอนที่ 3 ควำมตั้งใจซื้อสินค้ำหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอำหำร ในอ�ำเภอหำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ

ตำรำงที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย  (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ของ

ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อ

ความตั้งใจซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

1.เมื่อท่านต้องการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่านจะเลือก

ซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร
3.92 0.96 เห็นด้วย

2.ท่านสนใจที่จะซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร

ในอนาคตอันใกล้
3.70 0.96 เห็นด้วย

3.ท่านพยายามที่จะซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท

อาหารในอนาคตอันใกล้
3.46 1.03 เห็นด้วย

4.ท่านวางแผนที่จะซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท

อาหารเป็นประจ�า
3.14 1.13 เฉยๆ

5.ท่านจะแนะน�าบุคคลอื่นให้ซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ประเภทอาหาร
3.59 1.03 เห็นด้วย

รวม 3.56 0.80 เห็นด้วย

พบว่า  ความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  สามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ดังนี้  เมื่อท่านต้องการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ท่านจะเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ประเภทอาหาร, ท่านสนใจที่จะซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารในอนาคตอันใกล้, ท่านจะ

แนะน�าบุคคลอื่นให้ซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร, ท่านพยายามที่จะซื้อสินค้าหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารในอนาคตอันใกล้และท่านวางแผนที่จะซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารเป็นประจ�า

ตอนที่ 4 กำรรับรู้ควำมเส่ียงที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อสินค้ำหนึ่งต�ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ประเภท

อำหำรของผู้บริโภค ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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กำรรับรู้ควำมเสี่ยง
ควำมตั้งใจซื้อสินค้ำหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอำหำร

B Std. Error Beta t Sig.

(ค่าคงที่) 3.476 0.187 18.637 0.000

ความเสี่ยงด้านหน้าที่ -0.065 0.058 -0.065 -1.114 0.266

ความเสี่ยงด้านร่างกาย 0.047 0.055 0.057 0.859 0.391

ความเสี่ยงด้านราคา 0.053 0.058 0.064 0.905 0.366

ความเสี่ยงด้านสังคม 0.098 0.067 0.125 1.469 0.143

ความเสี่ยงด้านจิตใจ -0.099 0.058 -0.138 -1.694 0.091

ความเสี่ยงด้านเวลา -0.004 0.061 -0.004 -0.062 0.951

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.132 0.017 0.002 0.80297

จากการประมวลผลค่า  R  Square  =  0.017  หมายความว่าการรับรู้ความเสี่ยงสามารถอธิบายค่า

ความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารอาหารได้ 1.7เปอร์เซ็นต์

จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ประเภทอาหารของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่โดยใช้สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) เมื่อพิจารณาที่ค่า Sig มีนัยส�าคัญที่ระดับสถิติ 0.05 โดยเรียงล�าดับจากมาก

ไปน้อย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านจิตใจ (มีค่า Sig. = 0.091) ความเสี่ยงด้านสังคม (มีค่า Sig. = 0.143) ความ

เสี่ยงด้านหน้าที่ (มีค่า Sig. = 0.266) ความเสี่ยงด้านราคา (มีค่า Sig. = 0.366) ความเสี่ยงด้านร่างกาย (มีค่า 

Sig. = 0.391) และความเสี่ยงด้านเวลา (มีค่า Sig. = 0.951)
อภิปรำยผล

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อของผู ้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาพบว่าระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อ

สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  มากที่สุด  คือ  เมื่อท่านต้องการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์  ท่านจะเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Lee,  Conklin  Cranage  &  Lee  (2014)  ที่ศึกษาเรื่อง  บทบาทของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทต่อการให้อาหารสุขภาพและข้อมูลด้าน โภชนาการด้วยความใส่ใจต่อสุขภาพในฐานะผู้ดูแล ที่กล่าวว่า 

การใส่ใจสุขภาพส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกว่าอาหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  การที่มีข้อมูลโภชนาการที่ดีต่อ

สุขภาพเมื่อได้ลูกค้ารับอาหารจึงท�าให้ลูกค้าปฏิกิริยาตอบสนองที่ดี ลูกค้าจึงมีทัศนคติที่ดีและยินดีที่จ่าย
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วัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภท

อาหาร ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงไม่มี

ผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร คือ ความเสี่ยงด้านหน้าที่มีค่า Sig=0.266 

ความเสี่ยงด้านร่างกาย  มีค่า  Sig=0.391  ความเสี่ยงด้านราคามีค่า  Sig=0.366  ความเสี่ยงด้านสังคมมีค่า 

Sig=0.143  ความเสี่ยงด้านจิตใจมีค่า  Sig=0.091  ความเสี่ยงด้านเวลามีค่า  Sig=0.951  ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า

ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 จึงไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ  พงศกร  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา  (2558)  ที่ศึกษาเรื่อง  การรับรู้ถึงความเสี่ยง  เครื่องหมาย

รับรองความน่าเชื่อถือ  และเครือข่ายสังคมออนไลน์  ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่กล่าวว่า  การรับรู้ถึงความเสี่ยงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากผู้บริโภคได้แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

ประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารข้อมูลต่างๆ  สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก

รวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดังนั้นการรับรู้ถึงความเสี่ยงจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

บทสรุป

การศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ประเภทอาหารของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรุปผลได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20–29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นนักศึกษา และมีรายได้ต่อ

เดือนต�่ากว่า  10,000  บาท  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเฉยๆ(ค่าเฉลี่ย  =3.20)  โดยให้ความคิดเห็น

ความเสี่ยงด้านจิตใจมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย=3.88)  รองลงมา  คือ  ความเสี่ยงด้านสังคม(ค่าเฉลี่ย=3.52)  ความ

เสี่ยงด้านเวลา(ค่าเฉลี่ย=3.30) ความเสี่ยงด้านราคา (ค่าเฉลี่ย=3.06) ความเสี่ยงด้านร่างกาย (ค่าเฉลี่ย=3.00) 

และความเสี่ยงด้านหน้าที่(ค่าเฉลี่ย=2.51)  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์  ประเภทอาหาร  ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วย  (ค่าเฉลี่ย=3.56)  พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ เมื่อต้องการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท

อาหาร  (ค่าเฉลี่ย=3.92)  และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  การรับรู้ความเสี่ยงไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และผล

การทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ สามารถตอบค�าถามงานวิจัยได้ว่า การรับรู้ความ

เสี่ยงไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ในอ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ซึ่งสินค้า

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารมีการได้รับมาตรฐานจากอย., GAP, GMP, มอก.และฮาลาล 

เป็นต้น  ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเสี่ยงน้อยและมั่นใจในระดับหนึ่งในการรับประทาน  นอกจากนี้ยังมีการ

จัดระดับผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1-5 ดาว สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีระดับดาวสูงจะ

มีคุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ผู ้ประกอบการควรมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตให้มีความคงที่  มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  ปรับปรุงและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและหน่วยงานภาครัฐควรเข้าไปเข้ามาดูแล  สนับสนุนทั้ง
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ในด้านการบริหาร จัดการ การผลิต การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มความเข้มงวดในการคัด

สรรสินค้าหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคให้

เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของสินค้า 
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การวิจัยมีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลพฤติกรรม  (2)  เพื่อศึกษา

ระดับความคิดเห็นของคุณภาพการบริการและความตั้งใจของผู้บริโภค และ(3) เพื่อศึกษาคุณภาพการ

บริการที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

คือ ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด จ�านวน 385 คน โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท้ีเ่ป็นลกูค้า ใช้

สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 29 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพ

อิสระ  ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี  โดยมีความถี่ในการเข้ามาใช้บริการอยู่ที่ตามโอกาส  และมีค่าใช้จ่ายโดย

เฉลี่ยต่อครั้ง คือ 1,001 - 3,000 และส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการในโซนเสื้อผ้า – รองเท้าทุกประเภท ความคิด

เห็นของคุณภาพการบริการ  พบว่า  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  ด้านความเป็นรูปธรรม

ของการบริการ และด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ส่วนความคิดเห็นของความต้ังใจของผู้บริโภค พบว่า 

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกด้านมีผลต่อความตั้งใจ

ของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01  ดังนั้น  ผู้ประกอบการ

ควรให้ความส�าคัญเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และคุณภาพการบริการ

ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพการบริการ, ความตั้งใจ, การสมัครสมาชิก

Abstract

The purpose of the research were (1) to study the demographic data and behav-

ioral data (2) to study the opinion level of service quality and consumer’s intention, and (3) 

to study the service quality affecting the consumer’s intentions of the One Cards Member-

ship application. The population employed in the study contains of 385 persons customers 

is not – members of the one cards membership. The questionnaires are provided only to 

customers. The statistics used in the data analysis are Mean ( X ), Standard deviation (S.D.) 

and multiple regression analysis (MRA). The research result shows that most questionnaire 
1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี   
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respondents are female at the age between 21 - 29 years and possess the bachelor-degree 

educational level. The frequency of the service using depends on the opportunity, with the 

average expenditure between 1,001  - 3,000 baht, at  the brand-name clothes and shoes 

zones. For  the service quality, The  research  indicates  that  the overall opinion  is at high 

level in the service concreteness and the customer trust offerings. For the customer’s inten-

tion, most respondents highly agree with the questionnaire. For the hypothesis testing, All 

factors influence the consumer intention of the One Card membership application at the 

statistical significance of 0.01. Therefore, operators should pay attention to various privi-

leges and service quality.

Keyword : The service quality, Intention, membership application

บทน�ำ

ปัจจุบันนี้ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้านับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง อีกทั้งมนุษย์มีการ

ด�ารงชีวิตด้วยปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพ  ซึ่งประกอบไปด้วย  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  และที่อยู่

อาศัย เพื่อให้มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่างๆ เช่น บ้านเมือง 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม ซึ่งท�าให้มนุษย์มี

ความต้องการเพิ่มมากขึ้น  ตามทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการ  (Maslow,  1943)  โดยเฉพาะธุรกิจที่ด�าเนิน

กิจการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวันอย่างห้างสรรพสินค้า  ที่มีภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดอย่าง

มากมาย  ท�าให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ  พยายามแย่งชิงกัน  น�าเสนอทั้งท�าเลที่ตั้ง  ขนาด  ความสะดวกสบาย 

และบริการที่มีความหลากหลาย เพื่อผลักดันห้างสรรพสินค้าของตนเองให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการ

เลือกใช้บริการของผู้บริโภค (มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์, 2558)

ในปลายปี 2561 ซึ่ง step ต่อไปจากนี้โรบินสันยังคงวางกลยุทธ์ที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับพันธมิตรคู่

ค้า ภายใต้ 4 กลยุทธ์การด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ 1) ด้านการบริหารแบรนด์สินค้า 2) การขยายสาขา 3) การ

บริหารพื้นที่ขาย  4)  การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า  ที่นับเป็นบิ๊กดาต้าที่แข็งแกร่งในธุรกิจค้าปลีก  โดยปัจจุบัน

โรบินสันมีฐานลูกค้าจากกลุ่มสมาชิกบัตรเดอะวันกว่า 14 ล้านคน ซ่ึงมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง 

(มาร์เกต็เทยีร์,  2561)  การท�าธุรกิจห้างสรรพสินค้าจึงจ�าเป็นต้องหาวิธีสร้างความแตกต่างด้านอื่นๆ  เช่น  การ

ขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนคู่แข่ง หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันนั้น

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดของธุรกิจห้างสรรพสินค้านี้ไม่ใช่เพียงการน�าเสนอสินค้าสู่

สายตาของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของคุณภาพการบริการ สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงทัศนคติ

ของผู้บริโภคเองที่เป็นปัจจัยแฝงให้ธุรกิจประเภทนี้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน  (ธารนันท์ สุโน

ภักดิ์ และมนตรี วิบูลย์รัตน์, 2557)

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่ีว่าโรบินสันยังคงวางกลยุทธ์ที่จะเติบโต ภายใต้ 4 กลยุทธ์การด�าเนิน

งานที่ส�าคัญ ซึ่ง  1  ใน  4 กลยุทธ์  คือ  การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า ที่นับเป็นบิ๊กดาต้าที่แข็งแกร่งในธุรกิจค้า

ปลีก  โดยปัจจุบันโรบินสันมีฐานลูกค้าจากกลุ่มสมาชิกบัตรเดอะวันกว่า  14 ล้านคน ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง

อย่างต่อเน่ือง ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าต้องให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค



233

ที่อาจมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน  เช่นเดียวกับคุณภาพในการให้บริการที่ดีเหนือกว่าคู่แข่ง  ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่าปัจจัยใดที่เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด  ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการและพฤติกรรมของนัก

ช้อปยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเน้นความรวดเร็วและสะดวกสบาย และการบริการที่ดี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

เรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด ของบริษัท 

โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ส�าคัญในการน�าผลการ

ศึกษานี้  ไปเป็นข้อมูลในพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น  และปรับปรุงวิธีการสมัครสมาชิกบัตร  และ

สร้างยอดขายให้กับกิจการต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลพฤติกรรม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่าย และสถานที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า

2.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพการบริการและความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัคร
สมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด 

3.  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตร  เดอะ
วันการ์ด 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ทราบข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลพฤติกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่ง

เสริมการขายให้เหมาะสมกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มลูกค้า

2.  ทราบระดับความคิดเห็นของคุณภาพการบริการและความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัคร
สมาชิกบัตรเดอะวันการ์ดเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องคุณภาพการบริการให้กับองค์กรต่อไป
ในอนาคต

3.  ทราบคณุภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความตัง้ใจของผูบ้รโิภคในการสมคัรสมาชกิบตัรเดอะวนัการ์ด  เพ่ือ
เป็นแนวทางวางแผนการตลาดด้านกลยุทธ์การบริหารระบบฐานข้อมูลหรือกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

กำรทบทวนวรรณกรรม

คุณภาพการบริการ  หมายถึง  ทัศนคติที่เกิดขึ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด (Douglas, 2007) ซึ่งการบริการที่ยอดเยี่ยมตรงกับความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือ

หวังไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง บริการที่จะท�าให้ลูกค้าได้รับดี

กว่าที่หวังไว้ ท�าให้เกิดความรู้สึกประทับใจ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ

ซึ่งเป็นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้านดังนี้ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 2) ความน่าเชื่อถือ 

(Reliability) 3) การตอบสนองลูกค้า  (Responsive) 4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  (Assurance) และ 5) 

การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) (นิติพล ภูตะโชติ, 2551) สอดคลัองกับรายงานวิจัยของกาญจนา โพน

โต  (2559) และเบญชภา แจ้งเวชฉาย  (2559) พร้อมทั้งดวงใจ  เทพวรรณ  (2557) และทองศุกร์  วงศ์โสภา 

(2557) เรื่องคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อ
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1.  ความตั้งใจซื้อ  (Purchase  Intention)  โดย Moslehpour, Aulia & Masarie  (2015)  ได้ให้
ความหมายของความตั้งใจซื้อ  ไว้ว่า  เป็นการอธิบายความเป็นไปได้ในการวางแผนของผู้บริโภคหรือการที่จะ
มีความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการบางอย่างในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นความตั้งใจที่มีความเจาะจงของทางเลือก
หนึ่งในความต้องการท่ีจะท�าให้เกิดการด�าเนินการในอนาคตซ่ึงก็ถือว่าเป็นขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่มีการ
วางแผนไว้จนสุดท้ายกลายเป็นพฤติกรรมการซื้อที่เกิดขึ้นจริง  อีกทั้งความตั้งใจซื้อเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผู้บริโภคที่จะซื้อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง  ในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ทั้งนี้  ความตั้งใจซื้อเกิดขึ้นมาจากทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค และความมั่นใจของผู้บริโภคใน
การประเมินตราสินค้าที่ผ่านมา  และความตั้งใจซื้อ  ยังเป็นการแสดงถึงการเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่งเป็น
ตัวเลือกแรกซึ่งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้  (Parasuraman, Berry, & Zeithami  , 
2013)  สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ  สุวิทย์  โชติวทิยธานินทร์  (2551)  ที่ว่าเมื่อลูกค้ารับรู้คุณค่าของสินค้า
แล้วจะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อและ มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อในอนาคต

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำน

สมมติฐาน คือ คุณภาพบริการมีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวัน

การ์ด ได้ทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้าง ฯ และไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด 

ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน  โดยการค�านวณขนาดตัวอย่างได้จากการใช้สูตรของ  Cochran  (Co-

chran,  1977)  ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 385 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะ

เป็น  (Probability  sampling)  และเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบสะดวก  (Convenience  sampling)    โดยแจก
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แบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้เข้ามาใช้บรกิารในห้างโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรีและสมคัรใจในการให้ข้อมลูเท่านัน้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้  คือ  แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ได้แก่  ส่วนที ่ 1  ข้อมูล

ประชากรศาสตร์และข้อมูลพฤติกรรม  ส่วนที ่ 2 คณุภาพการบรกิาร และส่วนที ่ 3 ความตั้งใจของผู้บริโภคใน

การสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด  ซึง่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่วัดระดับความคิดเห็น  โดยมีเกณฑ์การ

ให้คะแนนแต่ละระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) สดุท้ายส่วนที ่4 ข้อ

เสนอแนะเป็นลกัษณะของค�าถามแบบปลายเปิด  ทั้งนี้แบบสอบถามมีค่าความตรงตามเนื้อหา  โดยพิจารณา

จากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์ (item objective congruence index: IOC) 

พบว่า ข้อค�าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 และแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า  (alpha  coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  พบว่า  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  มีค่า 

0.963 ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่า 0.961 ด้านการตอบสนองของลูกค้า มีค่า 0.964 ด้านการให้ความมั่นใจแก่

ลูกค้า มีค่า 0.962 และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีค่า 0.964 ซึ่งทุกด้านมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 

(กัลยา  วานิชย์บัญชา,  2549)  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่  0.964  จึงจะถือได้ว่า

แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  (descriptive  statistic) 

ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  (influential  statistic)  ได้แก่  สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  -1.0  ถึง  +1.0  โดยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้าและด้านการให้ความ

มั่นใจแก่ลูกค้า  มีค่าความสัมพันธ์ที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับความตั้งใจของผู้บริโภคที่  r  =  0.536  และ  0.510 

ตามล�าดับ รองลงมาด้านการตอบสนองของลูกค้าที่ r = 0.406 และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการที่ 

r = 0.344 ในขณะที่ด้านความน่าเชื่อถือมีค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุดที่  r  = 0.252 ตามล�าดับ  หลังจากนั้น

จึงน�าตัวแปรมาการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อหาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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ผลกำรศึกษำวิจัย

การศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะ

วัน ของบริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงจ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 อยู่ในช่วงอายุ 21 - 29 ปี จ�านวน 171.2 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.8 ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จ�านวน 164.4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

อยู่ที่ระดับปริญญาตรี  จ�านวน  218  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.5  โดยมีความถี่ในการเข้ามาใช้บริการอยู่ที่ตาม

โอกาส จ�านวน 239.6 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่1,001  - 3,000 บาท 

จ�านวน 140.4  คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการในโซนเสื้อผ้า – รองเท้าทุกประเภท 

จ�านวน 86.4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ สามารถอธิบายเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 1)

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  4.2470  ด้านความน่าเชื่อถือ  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.1956 

27 ด้านการตอบสนองของลูกค้า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1959 ด้าน

การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.2432  และ

ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1802 

ตำรำงที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า

จำกตำรำงที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความตั้งใจของผู้บริโภคในการ

สมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด  พบว่า  ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ  4.2838  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ตัวแปรที่มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด  จ�านวน  3 

ข้อ ได้แก่ ท่านจะสมัครสมาชิกบัตร เดอะวันการ์ด เมื่อเห็นถึงความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.46 
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รองลงมาคือ ท่านต้องการที่จะสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด มีค่าเฉลี่ย 4.27 และท่านจะสมัครสมาชิก

บัตรเดอะวันการ์ด  ถึงแม้จะเสียค่าสมาชิก มีค่าเฉลี่ย 4.23 

สมมติฐานที่ 1 คุณภาพบริการมีผลต่อความต้ังใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวัน

การ์ด ได้ทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ

ตำรำงที่ 3 แสดงคุณภาพบริการมีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด

จำกตำรำงที่ 3 พบว่า คุณภาพบริการมีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะ

วันการ์ด  โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ  41.6  โดยพิจารณาจากค่า  adjusted  R 

square เท่ากับ 0.416 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (B=0.35, p 

< 0.01) ด้านความน่าเชื่อถือ (B=0.199, p < 0.01)  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (B=0.154, p < 0.01) ด้าน

การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  (B=0.254, p<0.01) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  (B= -0.096, p =0.05) 

หมายความว่า  คุณภาพบริการของแต่ละด้านเพิ่มขึ้น  1  หน่วย  ความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิก

บัตรเดอะวันการ์ด จะเพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยส�าคัญ ทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สามารถเขียน

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

การศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะ

วัน ของบริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี อภิปรายได้ 3 เรื่อง ดังนี้
1.  ระดับความคิดเห็นของคุณภาพการบริการ  พบว่า  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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มีจ�านวน 2 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดวงใจ เทพวรรณ (2557) พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีระดับการรับรู้คุณ
ภาพการบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นเพราะ  โรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยงานวิจัยของ ทองศุกร์  วงศ์โสภา  (2557) ที่กล่าวว่า  มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การรับประกันความมั่นใจ ไว้วางใจ และความรวดเร็ว ในการตอบสนองลูกค้า ซึ่ง
ถือได้ว่าปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  และการให้ความั่นใจแก่ลูกค้า  เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพของงานบริการ (นิติพล ภูตะโชติ, 2551)

2.  ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจของผู้บริโภค  พบว่า  ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด จ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ ท่านจะสมัครสมาชิกบัตร เดอะวันการ์ด เมื่อเห็นถึงความคุ้มค่าและ
สิทธิประโยชน์ ท่านต้องการที่จะสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด และท่านจะสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด 
ถึงแม้จะเสียค่าสมาชิก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ โชติวทิยธานินทร์ (2551) ที่ว่าเมื่อลูกค้ารับรู้คุณค่า
ของสินค้าแล้วจะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อและ  มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อในอนาคตซึ่งเป็นไปตามแนวความคิด
ของ  Howard  (1994)  ที่ว่า  ความตั้งใจซื้อเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผู้
บริโภคที่จะซื้อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

3.  คุณภาพการบริการ  ประกอบด้วย  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านการตอบสนองของลูกค้า  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า  (ทุกด้าน)  มีผล
ต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริการ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า  BTS  ในกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  และยังสอดคล้องกับ  กาญจนา  โพนโต  (2559)  ที่ว่า  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์  และการสื่อสารทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัย
ใหม่ (Modern Trade) ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ภายใต้แนวความคิดเรื่อง การ
วัดเครื่องมือคุณภาพการบริการของ  Parasuraman,  Berry,  &  Zeithami  (2013)  และความตั้งใจซื้อของ 
(Moslehpour, Aulia & Masarie, 2015) 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1.  คุณภาพบริการ พบว่า ทุกด้านมีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวัน

การ์ด  ดังนั้น  ผู้ประกอบการที่มีระบบการสมัครบัตรสมาชิก  ควรให้ความส�าคัญกับเรื่องความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ  ความน่าเชื่อถือ  การตอบสนองลูกค้า  การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  และการเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้า ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ

2.  ความตั้งใจซื้อ จะเห็นว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การเป็นสมาชิกบัตร ดังนั้น ผู ้ประกอบการต้องให้ความส�าคัญและใส่ใจในการก�าหนดสิทธิประโยชน์
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า เพราะความตั้งใจซื้อ เป็นช่วงที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะ
เลือกทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของเขา  ความตั้งใจซื้อเป็นเพียงโอกาสที่เกิด
จากการซื้อเท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ภาพลักษณ์ การรับรู้คุณค่าในตราสิน

ค้า กลยุทธ์การตลาด สภาพแวดล้อมภายนอก ตัวพนักงานขาย/พนักงานให้บริการ บุคลิกภาพ ระดับอารมณ์ 
ปัจจัยด้านจิตวิทยา

2.  ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีการสมัครสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ด  เปรียบเทียบกับ
อรรถประโยชน์ท่ีได้จากบัตรฯ เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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คุณภำพบริกำรและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำส่งผลต่อกำรสื่อสำร             

 แบบปำกต่อปำกของผู้บริโภคร้ำนหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 Services quality and build good relationship with customer influence on 

word of mouth communication of consumer of pan grill pork buffet in                      

Phranakhon Si Ayutthaya Province. 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ การสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการสื่อสารแบบปากต่อปาก (2) ศึกษาคุณภาพบริการและการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ที่มาใช้บริการร้านหมู

กระทะบุฟเฟ่ต์ 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมคีวามคิดเห็นด้าน

คุณภาพบริการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการสื่อสารแบบปากต่อปาก อยู่ในระดับมาก และ

พบว่า คุณภาพบริการ ได้แก่ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและ

เข้าใจลูกค้าส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภค อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01  ส่วนการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คือ การสร้างความสัมพันธภาพ และการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ส่งผลต่อ

การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภค อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านหมูกระทะ

บุฟเฟ่ต์สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค สร้างความประทับใจ และความผูกพันธ์ให้กับลูกค้าเพื่อน�าไปสู่การบอกต่อให้แก่

บริโภคคนอื่นๆ

ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพบริการ, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี, การบอกปากต่อปาก

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the opinion level of services qual-

ity, building good relationship with customers and word of mouth communication (2) to 

study  services  quality  and  build  good  relationship with  customer  influence  on word  of 

mouth communication.  The samples of this study were 400 consumers to use service of 

pan grill pork buffet in Phra Nakhon Si Ayutthaya province by questionnaires. Statistics for 

data  analysis:  frequency,  percentage, mean,  standard  deviation  and multiple  regression 

1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  Faculty of Business administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

   *Email: nanthaporn1983@gmail.com
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analysis by enter method. The results show that the opinion levels were services quality, 

build good relationship with customer and word of mouth communication had a high level. 

Moreover, this study found that services quality consist to the assurance, responsiveness 

and empathy  influence on word of mouth communication  influence on word of mouth 

communication at the 0.01. The building good relationships with customer consist to the 

customer expected and building good relationship with customers  influence on word of 

mouth communication at the 0.01. Therefore, the pan grill pork buffet enterprises use the 

results of study as a guideline for improving service quality response to consumer needs, 

Impress and relationships with customers to lead to word of mouth to other consumers.

Keyword: Services quality, build good relationship, Word of mouth 

บทน�ำ

ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจ�าวันอยู่ในสภาวะที่ต้องท�างานแข่งกับเวลาและปัญหาการจราจรที่ติดขัด

ท�าให้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทาง แต่ขณะเดียวกันเรื่องอาหารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันที่

ขาดไม่ได้  รูปแบบการบริโภคอาหารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีเวลาใน

การประกอบอาหาร  ท�าให้มีการเลือกรับประทานอาหารส�าเร็จรูปมากขึ้น  เพราะอาหารส�าเร็จรูปมีความ

รวดเร็วและทันต่อความต้องการของผู้บริโภค  จากการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารที่เร่งรีบอาหารบุฟเฟ่ต์

จึงเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว  มีเมนูอาหารให้เลือกรับประทานที่หลากหลาย 

ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามความต้องการ  อาหารประเภทบุฟเฟ่ต์จึงมีบทบาทส�าคัญต่อ

การเลือกรับประทานอาหารของ ผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก (พรกนก ภิลุมวงค์, 2561) ซึ่งสอดคล้อง

กับข้อมูลรายงานการวิจัยของ  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,  2553)  ที่ท�าการศึกษาตลาดธุรกิจร้านอาหารประเภท

บุฟเฟ่ต์ในประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้ธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ได้

รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์มีความสะดวก  รวดเร็ว  มีเมนูให้ผู้บริโภคได้

เลือกรับประทานหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ปิ้งย่างนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นท�าให้พฤติกรรมที่เลือกใช้บริการร้าน

อาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างนั้นเปลี่ยนไปโดยเน้นคุณภาพของวัตถุดิบ  การบริการของพนักงานภายในร้าน 

และรสชาติมากขึ้น  จึงท�าให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างนั้นต้องมีการปรับปรุง  พัฒนาอย่าง

เร่งด่วน  เพื่อการตอบสนองความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจ

ในการเข้ามาใช้บริการ  และจะน�าไปสู่การตัดสินใจเลือกเข้ามาใช้บริการที่ผู้บริโภครู้สึกประทับใจได้  (ธีราภ

รณ์  เตี้ยเนตร,  2557)  อีกทั้งการเข้ามาของร้านบุฟเฟ่ต์สไตล์เกาหลี  ญี่ปุ่น  ที่มีราคาสูงกว่านิดหน่อย  แต่

คุณภาพวัตถุดิบดีกว่า ท�าให้ผู้บริโภคคนไทยมักจะหันไปทดลองของใหม่เนื่องจากเกิดความอิ่มตัวกับเมนู

อาหารเดิม ๆ รสชาติอาหารไม่อร่อยเท่าอาหารปิ้งย่างในห้าง นอกจากนี้ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์บางแห่งยังคิด

ค่าบริการแพง  ร้านสกปรก  ไม่สะอาด  ไม่ถูกสุขอนามัย  รวมถึงเจ้าของร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์บางแห่ง

บริหารธุรกิจไม่เป็น  ปรับตัวไม่ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง  (Thaismescenter,  2018)  ท�าให้

ลูกค้าไม่ประทับใจในการให้บริการจนน�าไปบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์ ท�าให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย 
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ดังนั้น จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องคุณภาพบริการและการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะ บุฟเฟ่ต์ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ  และคุณภาพบริการให้

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  สามารถสร้างความประทับใจ  และความผูกพันธ์ให้กับลูกค้า

จนน�าไปสู่การบอกต่อให้คนรอบข้างได้รับรู้  รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพบริการให้สามารถแข่งขันกับคู่

แข่งในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  และ

การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  เพื่อศึกษาคุณภาพบริการและการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

และการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยร้าน
อาหารหมูกระทะบุฟเฟ่ต์สามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดในเทศกาลต่าง  ๆ  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ในทันท ี

2.  ท�าให้ทราบถึงคุณภาพบริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
แบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยน�าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และสร้างการสื่อสารแบบปากต่อปากไปยังกลุ่มเป้า
หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  คุณภาพบริการ  (Service Quality) หมายถึง การถือหลักการด�าเนินงานให้บริการที่ปราศจาก 

ข้อบกพร่อง  สามารถทราบความความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  และตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการ  (Kitapic, Akdogan & Dortyol, 2014)   ซึ่ง Parasuraman and Zeithaml  (1988)  ได้พัฒนา
เครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกว่า  “SERVQUAL”  (Service  Quality)  มีการวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติ สามารถสรุปรวมมิติส�าคัญที่บ่งชี้ ถึงคุณภาพการบริการมี 5 ด้าน ดังนี้ ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ความใส่ใจในลูกค้า  ซึ่งปัจจุบัน
หากผู้บริโภคได้รับการตอบสนอง หรือได้รับการบริการที่ตรงตามความคาดหวังก็จะสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพในการให้บริการได้ (พรกนก ภิลุมวงค์, 2561)

2.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  (build good  relationship with customer) เป็นสร้าง
ความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้
กับสินค้าและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  (กฤตาภร  ณ  นคร,  2560) ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
สามารถท�าได้โดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  (Customer  Relationship)  เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า  และ
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รักษาลูกค้าไว้ และสร้างก�าไรสูงสุดจากลูกค้า ซึ่งใช้เป็นกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจ ความภักดีต่อองค์กร
ในระยะยาว  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการไปแล้ว     
(ชูศักดิ์  เจนประโคน,  2553)  ทั้งนี้  Chatchasorn  Kanjanasilanon  (2018)  กล่าวว่า  ในการด�าเนินธุรกิจ
องค์กรต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและระยะยาวกับลูกค้าโดยการ
ท�าความเข้าใจในบริการและท�าให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างและรักษาความพึงพอใจของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาริสา ว่องเวศน์ (2558) พบว่า ความคาด
หวังของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการ  มีความสัมพันธ์ต่อการสื่อสารแบบบอกต่อ  ดังนั้นปัจจุบันหากธุรกิจ
สามารถสร้างความประทับใจ  และความผูกพันธ์ให้กับลูกค้าได้ก็จะท�าให้ลูกค้าน�าเรื่องราวความประทับใจ
ต่าง  ๆ  ไปบอกต่อให้คนรอบข้างได้รับรู้  จนเกิดเป็นการสื่อสารตลาดแบบปากต่อปาก  ซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจ
มาก (Thai dot com payment, 2561)

3.  การสื่อสารแบบปากต่อปาก  (Word  of  mouth  communication)  เป็นอีกวิธีหนึ่งของการ
สื่อสารโดยใช้บุคคลซึ่งเป็นวิธีที่นักการตลาดหลายท่านนิยมใช้  (อาภา  เอราวัณ,  2545)  ซึ่งปัจจุบันมีการ
แข่งขันสูง  ธุรกิจจึงมีการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ  ให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า  รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการให้ค�าแนะน�า  และท�าความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการ  เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก  เนื่องจากสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ  ทั้งยังสามารถเข้าถึง
คนได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าการโฆษณาหรือจดหมายตรง  (Silverman,  2001)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  อาภา  เอราวัณ  (2545)  ระบุว่า  การสื่อสารแบบปากต่อปากสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้
วางไว้ต่อแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเมื่อใช้ร่วมกับสื่อมวลชนที่มีคุณสมบัติในเรื่องการสร้างความถี่ในการรับรู้ก็
จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อแผนการตลาดนั้น  ๆ  นอกจากนี้หากน�าการสื่อสารแบบปากต่อปากมา
ผ่านตัวกลาง  คือ  สื่อมวลชนแบบทั่วไป  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  ฯลฯ  และสื่อมวลชนในรูปแบบ
อินเทอร์เน็ตแล้วก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการได้ (พิทักษ์ ศิริบูรณ์, 2554)

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐำน

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะ

บุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ

สมมติฐานที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้

บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู ้บริโภคที่มาใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน  โดยการค�านวณขนาดตัวอย่างได้จากการใช้สูตร

ของ Cochran (1977) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท้ีเ่คยเข้ามาใช้บรกิารร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและสมคัรใจในการให้ข้อมลูเท่านัน้ 

การศึกษาในครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม ที่มีลักษณะโครงสร้างของค�าถามแบบปลายเปิด และค�าถาม

แบบปลายปิด  โดยแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่  ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยลักษณะ

แบบสอบถามประกอบด้วย ค�าถามแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที ่2 คณุภาพบรกิาร ประกอบด้วย ด้านความ

เป็นรูปธรรมของบริการ  ด้านความน่าเชื่อถือ  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่วนที ่3 การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ

กับลูกค้า  การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า  และส่วนที ่ 4  การสือ่สารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมู

กระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่

วัดระดับความคิดเห็น Rating Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปาน

กลาง  (3) น้อย  (2) น้อยที่สุด  (1) สดุท้ายส่วนที ่5  ข้อเสนอแนะ เป็นลกัษณะของค�าถามแบบปลายเปิด ทัง้นี้

แบบสอบถามมค่ีาความเช่ือมนั  โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า  (alpha  coefficient)  ตามวธิขีองครอ

นบาค พบว่า ด้านคณุภาพการบรกิาร ค่าความเชือ่มัน่ 0.86 ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่กบัลกูค้า ค่าความเชือ่

มัน่ 0.81 ด้านการสือ่สารแบบปากต่อปาก ค่าความเชือ่มัน่ 0.94 ซึง่ทกุด้านมค่ีาความเชือ่มัน่มากกว่า 0.70 (กัลยา 

วานิชย์บัญชา, 2549) จงึจะถือได้ว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชือ่ถอืและสามารถน�าไปใช้ในการศกึษาได้อย่าง

เหมาะสม

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  (descriptive  statistic) 

โดยน�าความถี่ที่ได้ไปค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 

(mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) และวเิคราะห์สถติิเชงิอนมุาน  (inferential  statis-

tics) คอื วิเคราะห์การพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Re-

gression Analysis) ด้วยวิธี Enter

ผลกำรวิจัย

การศึกษา เรื่องคุณภาพบริการและการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าท่ีส่งผลต่อการส่ือสารแบบ

ปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65  อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 21-30 
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ปี จ�านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีราย

ได้  อยู่ในช่วง  15,000  –  20,000  บาทต่อเดือน  จ�านวน  139  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.80  ความถี่ในการใช้

บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ 1–2 ครั้งต่อเดือน จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย 3.74 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านการให้ความ

เชื่อมั่นต่อลูกค้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามล�าดับ

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  อยู่ในระดับมาก  ดังนี้  การเข้าใจ

ความคาดหวังของลูกค้า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  3.71  รองลงมาคือ  การสร้างสัมพันธภาพ

กับลูกค้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 ตามล�าดับ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภค  อยู่ในระดับมาก  ดังนี้  การ

บอกกล่าวความประทับใจในการมาใช้บริการ  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  3.89  รองลงมา

คือ  การบอกเล่าประสบการณ์ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  3.88  การ

แนะน�าร้านให้แก่เพื่อนและคนรู้จักมาใช้บริการ  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  3.83  ตามล�าดับ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างตวัแปรอสิระ ซึง่เป็นองค์ประกอบของคณุภาพบรกิาร 

และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดกัีบลกูค้าซึง่เป็นตวัแปรอิสระ ค่า Durbin-Watson พบว่ามีค่า 1.8 และ 1.7 ซึง่

มค่ีาอยูใ่นช่วง 1.5 – 2.5  สรปุได้ว่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระซึง่เป็นองค์ประกอบของคณุภาพบรกิารและ

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัลกูค้าน้ันสามารถน�าไปทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ความถดถอยพหคุณู 

ตำรำงที่ 1 แสดงคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะ               
บุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะ

บุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ  43  โดย

พิจารณาจากค่า adjusted R square เท่ากับ 0.43 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรม

ของบริการ (B=0.08, p > 0.05) ด้านความน่าเชื่อถือ (B=0.02, p > 0.05) ไม่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปาก

ต่อปาก ส่วนด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (B=0.30, p < 0.01) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (B=0.23, p < 
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0.01)  และ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (B=0.19, p < 0.01) หมายความว่า คุณภาพบริการของแต่ละ

ด้านเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู ้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต ์ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยส�าคัญ ทางสถิติ  0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่  1 สามารถเขียน

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้

ตำรำงที่ 2 แสดงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้

บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่  2  พบว่า  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้

บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้

ร้อยละ 46 โดยพิจารณาจากค่า adjusted R square เท่ากับ 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การ

สร้างความสัมพันธภาพกับลูกค้า  (B=0.48,  p  <  0.01)    และการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า  (B=0.29,   

p  <  0.01)  หมายความว่า  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละด้านเพิ่มขึ้น  1  หน่วย  การสื่อสารแบบ

ปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีระดับนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
1.  ผลการทดสอบสมมติฐาน H1.คุณภาพบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

และด้านความน่าเชื่อถือ  ไม่ส่งผลการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) พบว่า 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ เนื่องจากความเป็นรูปธรรมของบริการสามารถ
จับต้องได้ทางกายภาพเพราะมีลักษณะปรากฎให้เห็นเด่นชัด  เช่น  อุปกรณ์ภายในร้าน  สภาพแวดล้อม  การ
ตกแต่งร้าน  การแต่งการของพนักงาน  ความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้านอาหาร  ซึ่งลักษณะดัง
กล่าวจะช่วยให้รู้ลูกค้ารับรู้ถึงความตั้งใจในการให้บริการ  (Parasuraman  and Zeithaml,  1988)  และผล
การทดสอบสมมติฐาน  H1.คุณภาพบริการ  ประกอบด้วย  ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า  และ  ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01  จึงยอมรับสมมติฐานที่  1 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา  เพชรรัตน์  (2556)  พบว่า  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ  การตอบ
สนองต่อผู้รับบริการ  การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตรงกับงานวิจัยของเบญชภา แจ้งเวชฉาย  (2559) พบว่าด้านการเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้า  การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  และด้านความน่าเชื่อถือ  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าซึ่งจะส่งผลต่อการกลับมาใช้
บริการครั้งต่อไป

2.  ผลการทดสอบสมมติฐาน H2.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ประกอบด้วย การสร้างความ
สัมพันธภาพกับลูกค้า  และการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า  ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้
บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่  2  สอดคล้องกับงานวิจัยของมาริสา  ว่องเวศน์  (2558)  พบว่า  ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพการบริการ  มีความสัมพันธ์ต่อการสื่อสารแบบบอกต่อ  ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ
ระยะยาวระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ธุรกิจได้ลูกค้าที่มีความภักดีสามารถสร้างยอดขาย  และก�าไรในระยะ
ยาวให้กับธุรกิจได้ (สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา, 2559)

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1.  คุณภาพบริการ ส่งต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู ้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ใน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ดังนั้นธุรกิจควรดูแลอุปกรณ์ภายในร้าน
ให้สะอาดถูกหลักอนามัย  มีการตกแต่งร้านให้โดดเด่นสะดุดตาและสะดวกต่อการเดินเลือกอาหารภายใน
ร้าน มีการตรวจสอบรายการอาหารให้ถูกต้อง  เพื่อป้องกันปัญหาและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการ
คัดเลือกพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์  มีความกระตือรือร้น  อัธยาศรัยดีสามารถให้บริการด้วยความ
รวดเร็วทันตามก�าหนดเวลา  อีกทั้งควรมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย  เช่น  กล้องวงจรปิด,  ถังดับ
เพลิง ภายในร้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

2.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ดังนั้นธุรกิจควรสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าโดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น Facebook, Line, Instagram 
ในการตอบค�าถามหรือพูดคุยกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทันท ี

3.  การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภค ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การบอกกล่าวความ
ประทับใจในการมาใช้บริการ และการบอกเล่าประสบการณ์ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ การแนะน�าร้านให้แก่เพื่อน
และคนรู้จักมาใช้บริการ ดังนั้นธุรกิจควรให้การความส�าคัญกับการควบคุมคุณภาพบริการและการสร้าง
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ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยการเลือกใชก้ารสื่อสารแบบปากต่อปาก 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-WOM)  เนื่องจากสามารถท�าได้อย่างง่ายดาย  สะดวก  รวดเร็ว  รวมถึงสามารถแพร่
กระจายได้ในวงกว้าง  เช่น  เว็บไซต์  TripAdvisor  หรือ  Pantip  ที่มีผู้บริโภคเข้าไปแบ่งปันข้อมูล  บอกเล่า
ประสบการณ์ แนะน�าร้าน และบอกกล่าวความประทับใจในการใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  การศึกษาครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาเฉพาะผู ้ ใช ้บริการร ้านหมูกระทะบุฟเฟ ่ต ์ ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผู้บริโภคในพื้นที่อื่น ๆ  เพิ่มเติม เนื่องจาก
ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์มีจ�าหน่ายอย่างแพร่หลายในทุกจังหวัด ซ่ึงควรน�าผลท่ีได้จากการศึกษามาเปรียบ
เทียบความแตกต่างของการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคต่อไป 

2.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพบริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามีความ
สัมพันธ์ต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้บริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น ดังนั้นในอนาคตหากมีผู้สนใจที่จะศึกษา ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่
น�าไปสู่การสื่อสารแบบปากต่อปากของร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม
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คุณค่ำตรำสินค้ำที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจซื้ออำหำรแช่แข็งส�ำเร็จรูป 

ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ

อาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป  ของผู้บริโภคในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  (2)  ศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิง

ปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริโภคที่ซ้ืออาหารส�าเร็จรูป จ�านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและ

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยวิธี Enter Method ส�าหรับทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ 

ด้านความสัมพันธ์กับตรา  และด้านความภักดีต่อตราสินค้า  มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็ง

ส�าเร็จรูป  ของผู้บริโภค  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ณ  ระดับ  0.01  และพบว่าองค์ประกอบทั้ง  4  ด้านของ

คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้บริโภค 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งส�าเร็จรูปสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

คุณค่าตราสินค้า และก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: คุณค่าตราสินค้า, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ

Abstract

The objective of this study were to (1) Study the brand value related to purchasing 

decision to frozen food of consumers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. (2) Study the 

brand value  influences on decision  to buy  frozen  food of consumers  in Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province. This study was quantitative research. The questionnaire as a tool to 

collected information 400 consumers multi-stage random sampling and analyzed by descrip-

tive statistics and multiple regression analysis by enter method for test hypothesizes.

1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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 The  results  found  that  the brand value consist  the brand knowledge,  recognize 

quality, brand relationship and brand loyalty significance related to purchasing decisionto 

frozen food of consumers at the level of 0.01. Also, the research found that the four com-

ponents of brand value  influence  the purchasing decision  to  frozen  food of consumers. 

Therefore, the frozen food entrepreneurs can use the results of their studies as a guideline 

to create brand value and marketing strategies for response to consumer needs.

Keyword: Application, Brand equity, Brand image, Purchase decision

1. บทน�ำ

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย  4  ในการด�ารงชีวิต  แต่สภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน

โดยเฉพาะพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา  ต้องการความรวดเร็ว  ความสะดวกสบาย

มากขึ้น  ในการท�ากิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ�าวัน  จึงท�าให้อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

เพื่อสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี 

โดยในปี 2563 ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน” หรือ Ready to eat จะมีมูลค่า 20,200-20,500 

ล้านบาท  ขยายตัว  3-5%  ซึ่งมาจากความหลากหลายแปลกใหม่ของสินค้าที่เกิดจากการแข่งขันพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ  โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานนั้นมาจาก 

การเพิ่มขึ้นของแหล่งจ�าหน่ายที่เข้าใกล้ผู้บริโภคอย่าง  ร้านสะดวกซื้อ,  ความนิยมในการบริโภคอาหารนอก

บ้านที่มีมากขึ้นรวมถึงการแข่งขันในธุรกิจของผู้ประกอบการอาหารพร้อมรับประทาน ในการพัฒนา

นวัตกรรมด้านการผลิตอาหารท่ีท�าให้อาหารพร้อมรับประทานมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสด 

(ทั้งในเรื่องของรสชาติ  เนื้อสัมผัส  วัตถุดิบ  คุณค่าทางโภชนาการ)  มีความหลากหลาย  ความแปลกใหม่ของ

สินค้าและสะดวกกับการบริโภค (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562)

ดังนั้นการแข่งขันกันในตลาดอาหารพร้อมรับประทานจึงมีสูงขึ้น เนื่องมากอัตราการเติบโตที่เพิ่ม

มากขึ้น ทั้งนี้คุณค่าในตราสินค้า  (Brand Equity) จะส่งผลให้เกิดการจดจ�าและยอมรับในผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

และในด้านของการส่งเสริมการขายเพื่อไม่ให้ผู ้บริโภคเกิดความสับสนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน

นักการตลาดจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า และกระตุ้นความจงรักภักดีในตราผลิตภัณฑ์  เพื่อให้

เกิดการจดจ�าและไม่เปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน  (Schiffman;  &  Kanuk,  1994:  658)  ดังนั้นผู้

ประกอบการอาหารแช่แข็งจึงควรให้ความส�าคัญต่อการสร้างการยอมรับคุณค่าในตราสินค้า  เพื่อให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตน

จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้จัิยจงึสนใจทีจ่ะศกึษาคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

อาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี ้ ผูป้ระกอบธรุกจิ

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจอาหารแช่แข็ง

ส�าเร็จรูป ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.  เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป  ของผู้

บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้บริโภคใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ทราบคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้บริโภค

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการ
วางแผนการตลาดได้

2.  ทราบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำรทบทวนวรรณกรรม

ส�าหรบัการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัมุง่ศกึษาคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่

แข็งส�าเร็จรูป  ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดังนี้  คือ  คุณค่าตราสินค้านั้น  เป็นการศึกษาถึงผู้

บริโภคที่ตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป  ในด้านของคุณค่าตราสินค้า  โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์

ใช้แนวคิดของ Aaker (1991,1996) ได้แบ่งการสร้างคุณค่าตรา สินค้าออกเป็น 4 มิติได้แก่ความตระหนักถึง

ตราสินค้า  (Awareness),  การรับรู้คุณภาพ  (Perceive  Quality),  การเชื่อมโยงตราสินค้า  (Association) 

และความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty) และ นันทพร พัชรพรพรรณ (2556 : 46) ได้กล่าวว่า คุณค่าตราสิน

ค้า  เป็นกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเชื่อมโยงกับชื่อและสัญลักษณ์ของตราสินค้า  โดยเป็นการเพิ่ม 

(ลด) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมของบริษัท ซึ่งคุณค่าตราสินค้าเป็นผลกระทบทางการตลาดที่เกิด

จากความมีลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าและคุณค่าเพิ่ม  ที่ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์  ซึ่งตราสินค้าท�าให้เกิดการ

จดจ�าผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะคุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค 

จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยได้น�ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาซึ่งคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย 4 

ด้าน คือ

-  การรู้จักชื่อตราสินค้า  (Knowing  the  brand  name)  คือ  การสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า

(Brand Awareness) ด้วยการสร้างการรู้จัก (Recognition) และการระลึกถึงตราสินค้า (Recall) จึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ทั้งนี้ การตระหนักในตราสินค้า(Brand Awareness) ถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยในการประเมินคุณค่าของตรา  สินค้า  (Brand  Equity)  เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทราบว่ามีคน

รู้จักตราสินค้ามากน้อยเพียงใด และตระหนักถึงค�ามั่นสัญญาที่ตราสินค้านั้นแสดงออกมา ฉะนั้นหากตราสิน

ค้าใดไม่มี(Brand Awareness) ก็เท่ากับว่าตราสินค้านั้นไม่มีความน่าสนใจและไม่มีความหมายแต่อย่างใดใน

สายตาของผู้บริโภค (Kaferer, 1992 อ้างถึงในชัยนันท์ เพ็ชรอ�าไพ, 2552: 20)

-  คุณภาพที่ถูกรับรู้  (Recognized  quality)  คือ  การที่ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพของสินค้าหรือ

บริการต่างๆ  จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและประทับใจในสินค้าหรือบริการ  อันจะน�าไปสู่การ

ตัดสินใจซื้อ ซึ่ง วิสวัส รุ่งเรืองผล (2552 : 13–14) กล่าวว่า คุณภาพที่ถูกรับรู้ เป็นการแสดง ความรู้สึกของผู้
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บริโภคที่รับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมหรือคุณภาพ ที่เหนือกว่าสินค้าตราอื่นของตราสินค้าตราใดตราหนึ่ง  โดยจะ

มีการค�านึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น  ๆ  จัดว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของ

คุณค่าตราสินค้าเพราะเป็นสิ่งที่ ท�าให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงความแตกต่างและต�าแหน่งของสินค้านั้น ความ

เข้าใจถึงคุณภาพของสินค้าไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า  โดยตรงอาจเป็นเพียง

แค่ความเข้าใจต่อคุณสมบัติอันเกิดจากการรับรู้ข้อมลข่าวสารหรือความรู้สึกที่มี  ต่อตราสินค้า  ซึ่งมีอิทธิพล

โดยตรงต่อความภักดีต่อตราสินค้า การตัดสินใจซื้อ ตลอดจนการยอมรับ ต่อคุณภาพของสินค้าอื่น ๆ ภายใต้

ตรายี่ห้อเดียวกัน 

- ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Relationship with the brand) คือ เป็นความสัมพันธ์ของตราสินค้า 

เชื่อมโยงกับความทรงจ�าของผู้บริโภค โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า

และช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าโดยการดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสินค้าออกจากความทรงจ�าและช่วยสร้าง

ความแตกต่างให้กับตราสินค้า  ท�าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อสินค้า  ดังแนวคิดของ  Aaker  (1991)  ได้

อธิบายว่า การเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับความทรงจ�าของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นลักษณ์ของตัวสินค้า บุคคลใน

ชิ้นงานโฆษณาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  ประเทศแหล่งก�าเนิดสินค้า  คุณภาพสินค้า  ผู้ใช้สินค้า  คู่แข่งขัน  หรือ

สัญลักษณ์ต่างๆท่ีถูกเชื่อมโยงกับตราสินค้า ท้ังนี้เป็นการเชื่อมโยงคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง 

(Product related attribute) ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพหรือการใช้งานตัวสินค้า หรือ บริการกับตราสิน

ค้า และคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวกับตัวสินค้า (Non -Productrelated attributes) ได้แก่ ข้อมูลด้านราคา (Price 

information) บรรจุภัณฑ์ หรือ ข้อมูลด้านลักษณะท่าทางของตัวสินค้า (Packaging or product perfor-

mance information) ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ (User imagery) และภาพลักษณ์ ในการใช้ (Usage imagery) 

ของตราสินค้านั้น (Keller, 1993)

- ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) คือ ความพึงพอใจที่สม�่าเสมอ จนอาจมีการซื้อ ตราสิน

ค้าเดิม  ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  สิ่งส�าคัญที่ความภักดีต่อตราสินค้า  ดังนั้น  เมื่อลูกค้าเกิดความ

ภักดีต่อตราสินค้า  จะท�าให้ส่วนแบ่งทางตลาดคงที่และเพิ่มขึ้น  และอาจกลายเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ที่

สะท้อนถึงราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Schiffman & Kanuk, 1994, p.658) ซึ่งแนวคิดของ Keller (1993) 

มองว่ามุมมองด้านความภักดีต่อตราสินค้าเป็นผลจากการสร้างตราสินค้า  ในขณะที่  Aaker  (1991)  มองว่า

มุมมองด้านความภักดีส�าคัญเป็นอันดับแรกในการสร้างตราสินค้า  ทั้งนี้  จันทามาศ  ธรรมพรพิพัฒน์  (2553) 

กล่าวว่า การที่ผู้บริโภค รักและศรัทธาในสินค้าหนึ่งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าอื่น ซึ่งท�าให้เกิดการซื้อ

สินค้าหรือบริการซ�้า  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับตราสินค้าเป็นเวลาต่อเนื่อง  และไม่เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้า

อื่น จนท�าให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่งแข็งส�าเร็จรูป 

จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยได้น�ามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาซึ่งคุณค่าตราสินค้า ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้าต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร

แช่แข็งส�าเร็จรูป 

สมมติฐานที่  2  คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่

แข็งส�าเร็จรูป 

สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับตราสินค้าต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็ง

ส�าเร็จรูป
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สมมติฐานท่ี 4 คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ด้านความภักดีต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็ง

ส�าเร็จรูป 

- การตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจซื้อเป็นตัวแปรตามส�าหรับการศึกษาครั้งนี้  การตัดสินใจเลือกซื้อ  หมายถึง  การเลือก

กิจกรรมจากสองทางเลือกขึ้นไป  เมื่อบุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจระหว่างสองตราสินค้า  บุคคลนี้จะอยู่

ในภาวะที่จะท�าการตัดสินใจซื้อ และจะเลือกที่จะปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งตามความเห็นชอบของตัวเอง ว่าจะ

เกิดผลดีมากที่สุด  หรือจะเกิดผลเสียน้อยที่สุด  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2550)  ซึ่งการตัดสินใจซื้อ  (Decision 

Marking)  โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส�าหรับผลิตภัณฑ์

แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน 

แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการข้อมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนาน  (ฉัตยาพร  เสมอใจ,  2550) 

ทั้งนี้การตัดสินใจมีผลต่อผู้บริโภคในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมหรือเป็นสิ่งที่พิจารณาแล้วว่า

สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ ดังนั้นการตัดสินใจจึงมีความส�าคัญต่อผู้บริโภคในการซื้อสินค้า

ภำรวิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

การศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้บริโภค

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้    เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ  (Quantitative    Research)  โดย

ประชากรที่ใช้ศึกษา   คือ กลุ่มผู้บริโภคอาหารแช่แข็งส�าเร็จรูปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ทั้งนี้ได้ด�าเนิน

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ทราบจ�านวน

ประชากรในการการศึกษาที่แน่นอน  ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ  W.G.  Cochran 

(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยด�าเนินการการสุ่ม

ด้วยวิธีแบบหลายขั้นตอน (Multi  - Stage Random Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 

ขั้นตอน 1.การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster Sampling) โดยแบ่งตามร้านสะดวกซื้อ CP Fresh Mart และ 

7-Eleve จ�านวน 9 แห ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.การสุ ่มแบบก�าหนดจ�านวนตัวอย ่าง                                
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(Quota Samling) 3.การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience Sampling) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้

วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ตอนที่1 เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่2  เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ตอนที่3  เกี่ยวกับการตัดสิน

ใจซื้อ และตอนที่4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ได้มีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Va-

lidity) ด้วยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญ  

พจิารณาข้อค�าถามว่ามคีวามเหมาะสม สอดคล้องกนั พบว่าค่า IOC ทกุข้อมากกว่า 0.50 

และด�าเนินการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยทดลองใช้แบบสอบถาม  (Try  out)  

จ�านวน  30  ชดุ และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาทดสอบด้วยวธีิทางสถิติ เมือ่พิจารณาค่าสัมประสิทธิข์องครอนบรัชอลัฟ่า 

(Cronbach’s alpha) ซึง่พบว่ามค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.70 - 0.81 (กลัยา  วานชิย์บญัชา, 2551) ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า

แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่น ส�าหรับสถิติท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิง

พรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย  ค่าความถี่    ค่าร้อยละ  และการ

วิเคราะห์การทดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter Method 

สรุปผลกำรวิจัย

ส�าหรับการศกึษาการศึกษาคุณค่าตราสินค้าทีม่คีวามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แขง็ส�าเร็จรูป 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 

57.80 มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.80  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.50 

มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 การตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป 

ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อรับประทานทันที คิดเป็นร้อยละ 43.80 สาเหตุในการซื้อเพราะเมนูมีความ

หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 37.80

ตำรำงที่ 1 ผลการศกึษาคณุค่าตราสนิค้าท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซือ้อาหารแช่แขง็ส�าเรจ็รปู ของผู้
บรโิภคในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
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จากผลการศึกษาตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข

ส�าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูน้ัน  พบว่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างด้านของคณุค่าตราสินค้า 

ประกอบด้วย ด้านการรูจ้กัช่ือตราสนิค้า ด้านคณุภาพทีถ่กูรับรู ้ด้านความสมัพนัธ์กับตราสนิค้า และความภกัดี

ต่อตราสนิค้า  ผูวิ้จยัได้มกีารตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมลูก่อนน�าไปวเิคราะห์ด้วยการถดถอยพหคูณูซึง่

พบว่า ตวัแปรอิสระของการศกึษา มค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.29-0.52 ซึง่มไีม่ค่าเกนิ 0.80 ไม่ก่อให้เกดิปัญหา Multi-

collinearity นอกจากน้ันตวัแปรอิสระยงัมคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นกบัตวัแปรตามโดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

กับตัวแปรตามมากกว่า 0.21 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงส่วนการแจกแจงแบบโค้ง

ปกตนัิน้ พบว่าข้อมูลท่ีได้มกีารแจกแจงแบบโค้งปกติ

ตำรำงที่ 2 ผลการศกึษาคณุค่าตราสนิค้าท่ีมีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจซ้ืออาหารแช่แขง็ส�าเรจ็รปู ของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มุ ่งศึกษาคุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็ง

ส�าเร็จรูป ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 

ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท การตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็ง

ส�าเร็จรูป  ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อรับประทานทันที  และสาเหตุในการซื้อเพราะเมนูมีความหลาก

หลาย โดยสามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังนี้

ส�าหรับการศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้

บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อพิจารณาตามสมมติฐานพบว่า ด้านการรู ้จักชื่อตราสินค้า 

สอดคล้องกับการศึกษาของ  กัญญ์วรา  ไทยหาญ  และคณะ(2562)  ซึ่งพบว่า  ด้านการรู้จักตราสินค้ามีความ

สัมพันธ์กับความจงรักภักดีในตราสินค้า และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัชชาลี สมเนตร และคณะ(2562) 

ซึ่งพบว่า คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหา

นคร จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านรู้จักตราสินค้า ด้านรับรู้ตราสินค้า  และด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า  ดังนั้น

จะเห็นได้ว่า การรู้จักชื่อตราสินค่าช่วยให้การประเมินคุณค่าของตราสินค้าว่าผู้บริโภครู้จักมากเพียงใดก็

แสดงว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและมีความหมายในสายตาของผู้บริโภคย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

อาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 

ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้  สอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญ์วรา  ไทยหาญ และคณะ(2562) ซึ่งพบว่า 

ด้านคุณภาพการรับรู้มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในตราสินค้า และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิดา 

และเพ็ญศรี(2558) ซึ่งพบว่า คุณค่าที่รับรู้กับคุณค่าตราสินค้าสีเขียว มีความสัมพันธ์ ดังนั้นการที่ผู้บริโภครับ

รู้ถึงคุณภาพของสินค้าจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและน�าไปสู่การตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป  จึง

ยอมรับสมมติฐานที่ 2 

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ของ  กัญญ์วรา  ไทยหาญ  และคณะ 

(2562) ซึ่งพบว่า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในตราสินค้า และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ วุฒิกร ตุลาพันธุ์(2559) ซึ่งพบว่า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เกาหลี ดังนั้นความสัมพันธ์ของตราสินค้าจะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกและ

สร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าอีกทั้งยังช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าส่งผลให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการ

ตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 

และด้านความภักดีต่อตราสินค้า  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชนิดา  และเพ็ญศรี(2558)  ซึ่งพบว่า 

ความภักดีกับคุณค่าตราสินค้าสีเขียวมีความสัมพันธ์ ดังนั้นเมื่อลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้าจะท�าให้

ส่วนแบ่งทางการตลาดคงที่และเพิ่มขึ้น  ซึ่งท�าให้เกิดการซื้อซ�้าแล้วไม่เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่นซึ่งส่งผลดีต่อ

การตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 

และผลการศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ของผู้

บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 0.26 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป แต่ยังมีตัวเลขอยู่ในปริมาณที่ไม่สูงมากแสดงให้เห็นว่า  ยังมีปัจจัยตัวอื่น

อีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
1.  จากการศึกษาได้พบคุณค่าตราสินค้าเป็นตัวแปรหนึ่งมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร

แช่แข็งส�าเร็จรูป ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งส�าเร็จรูปสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างคุณค่าตราสินค้า และก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

2.  จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์กับตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และความภักดีต่อ
ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น  ในการสร้างตราสินค้าต้องสร้างการรับรู้  และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
กับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการจดจ�าและตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าผู้ประกอบให้ความส�าคัญกับตราสิน
ค้าก็จะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ในด้านการจดจ�าและตัดสินใจซื้อ

3.  จากการศึกษาพบความสัมพันธ์กับตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้ามีค่าเชื่อมั่นที่ 99% 
แสดงให้เห็นว่าการจดจ�าตราสินค้า การสร้างทัศนคติที่ดี จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและจงรักภักดี
ในตราสินค้า อันจะน�าไปสู่การซื้อซ�้าของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เลือกบริโภค

อาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป ในพื้นที่อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภออื่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากอาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป มีอยู่ทุกอ�าเภอ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มเติม เนื่องจากอาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป มีอยู ่ทุกอ�าเภอ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เพื่อน�าผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้ออาหารแช่
แข็งส�าเร็จรูป ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็ง
ส�าเร็จรูป ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอนาคตหากมีผู้สนใจที่จะศึกษา ควรศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ที่น�าไปสู่การตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งส�าเร็จรูป 
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลติภณัฑ์กราโนล่าของผู้บริโภค  2) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มอีิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑก์ราโนล่าในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 200 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter 

ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการด�าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมและด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าที่ระดับ 0.05 ส่วนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา 

ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

กราโนล่าที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ด้านการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการด�าเนินชีวิต, การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, กราโนล่า

Abstract

The objectives in this study were (1) to study the lifestyle influence on consumers pur-

chasing decision to granola product. (2) to study the integrated marketing communications 

influence on consumers purchasing decision to granola product. The questionnaires as a tool 

to collected data and 200 consumers was sampling by multi-stage in Phra Nakhon Si Ayutthaya 

province. The statistics to analyzed data were: percentage, average, standard deviation, correla-

tion and multiple regression analysis. The results found that lifestyle consist to activities and 

opinions significantly influence on consumers purchasing decision to granola product at the 

1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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0.01.the interest significantly influence on consumers purchasing decision at the 0.05. Moreover, 

the  integrated marketing communication consist to advertising, public relations and sales 

promotion significantly influence on consumers purchasing decision to granola product at the 

0.01  level. The personal selling significantly  influence on consumers purchasing decision  to 

granola product at the 0.05 level. In addition, the direct marketing not influence on consumers 

decision to purchasing a granola product.

Keyword : Lifestyle, Integrated Marketing Communication, Granola

บทน�ำ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง  สังคมเต็มไปด้วย

การแข่งขัน  ท�าให้ชีวิตต้องตกอยู่ในความเร่งรีบจนลืมสนใจดูแลสุขภาพตนเอง  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด

โรคต ่ าง  ๆ รวมทั้ งป ัญหาที่ เข ้ ามารุม เร ้ า  ความเครียดสู ง  ส ่ งผลต ่อคุณภาพชี วิตของบุคคล 

นั้น ๆ เป็นอย่างมาก อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิต ท�าให้เกิด

การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาให้มีศักยภาพ การที่คนเรามีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม

จะส่งผลให้มีภาวะโภชนาการที่ดี  จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะน�าไปสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ (สุ

วรรณา เชียงขุนทดและคณะ, 2556) 

จากผลการส�ารวจของมินเทล (MINTEL) ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนพฤษภาคม 2018 พบว่าจ�านวน

รายได้ของผู้บริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึนและการขยายตัวของเมือง ท�าให้ผู้บริโภคในประเทศไทยเริ่มหันมาใส่ใจ

สุขภาพของตัวเองและดูแลตัวเองในมิติต่างๆ มากขึ้น เกิดเป็นกระแสในการดูแลตัวเอง รวมทั้งมีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อท�าให้เป็นผลดีต่อตัวเอง ทั้งในเชิงสุขภาวะร่างกาย  อารมณ์และสุขภาพจิตใจ 

ซึ่งผู้บริโภคชาวไทยละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในอดีต  เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริโภค  และเริ่มมี

ความตระหนักมากยิ่งขึ้นต่อสิ่งที่ก�าลังจะรับประทานเข้าไปหรือการดูแลร่างกายต่างๆ นอกจากนี้ พบว่า

พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยเริ่มค่อยๆ ปรับการบริโภคมาเป็นการเลือกรับประทานพืชผักต่าง  ๆ  เพิ่มมากขึ้น 

และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ (3 เทรนด์ ผู้บริโภคที่แบรนด์ไม่ควรมองข้าม, 2018) ปัจจุบันอาหารที่ประกอบไป

ด้วยพืชผักออร์แกนิก ธัญพืชต่าง ๆ รวมทั้งอาหารจากธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งหรือผ่านการปรุง

แต่งเพียงเล็กน้อยได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค (Economic Intelligence Center, 2014) 

ผลิตภัณฑ์กราโนล่า  (Granola)  จัดได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ท�าจากธัญพืชจากทางฝั่งตะวันตก 

มักจะรับประทานเป็นอาหารเช้าหรือขนมทานเล่นระหว่างวัน ทั้งยังได้รับสารอาหารต่าง ๆ แบบครบครัน ให้

พลังงานสูง กราโนล่าประกอบไปด้วยข้าวโอ๊ต น�้าผึ้ง ถั่ว และธัญพืชต่างๆ (กราโนล่าคืออะไร, 2019) นอกจาก

นี้กราโนล่ามีประโยชน์หลายประการ  เช่น ช่วยบ�ารุงให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ลดคลอเรสเตอรอลและไขมัน

ในเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรง ด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลายนี้จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์กราโนล่าได้รับการตอบ

รับจากผู้บริโภคทั่วโลกเป็นอย่างดี  ส�าหรับตลาดในประเทศไทย  ผลิตภัณฑ์กราโนล่ายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จัก

เฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพหรือคนท่ีรับประทานอาหารคลีน ซึ่ง ผลิตภัณฑ์กราโนล่าที่ผลิตและจ�าหน่ายใน

ประเทศไทยมีหลายหลากแบรนด์  แต่ละแบรนด์ได้พยายามปรับปรุงสูตรและรสชาติให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภค  ซึ่งรายได้จากการขายของบริษัทผู้น�าตลาดในปี  2561  มีจ�านวน  300  ล้านบาท  (Diamond 
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Grains กราโนล่า แบรนด์แรกของไทย รายได้เท่าไร, 2019) แต่หากเทียบกับข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่

คาดการณ์มูลค่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในปี 2562 ที่มีมูลค่าสูงประมาณ 88,731 ล้านบาท ซึ่งเติบโต

จากปีก่อน 2.4% (ตลาดอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพพุ่ง 8.8 หมื่นล้าน, 2020) จึงถือได้ว่ามูลค่าตลาดผลิต

ภัณฑ์กราโนล่ามีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับมูลค่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น จงึท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษารปูแบบการด�าเนนิชวีติและการสือ่สารทางการ

ตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์กราโนล่าของผูบ้รโิภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึง่ท�าการเกบ็ข้อมลูจากผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์กราโนล่า ส�าหรับผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางก�าหนดกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดให้เกิด

ประสทิธภิาพ  น�าไปสูค่วามตัง้ใจท่ีซือ้สนิค้าเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคยคุใหม่  ซ่ึงถอืว่าเป็นกลุม่ทีม่ี

แนวโน้มและมศีกัยภาพในการซือ้สนิค้า อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภค

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้
บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท�ำวิจัย

ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงรูปแบบการด�าเนินชีวิตและการเปิดรับข่าวสารผ่านเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค  รวมทั้งการ

ให้ความส�าคัญกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  และพัฒนาเครื่องมือการสื่อ

การการตลาดที่ขาดประสิทธิภาพเพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  รูปแบบการด�าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูป

ของกิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) (Kotler, 2000) การวัดรูป
แบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค นิยมท�าการศึกษาใน 3 ด้านหรือเรียกว่า AIO คือด้านกิจกรรม (Activity) 
ความสนใจ  (Interests)  และความคิดเห็น  (Opinions)  ทั้งนี้กิจกรรม  หมายถึงวิธีการที่บุคคลใช้เวลาใน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร ความสนใจ หมายถึง ความสนใจหรือความส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ส่วนความ
คิดเห็น คือการที่ผู้บริโภคมีทัศนะเกี่ยวกับตนเองและประเด็นแวดล้อมรอบ ๆ ตัว (Plummer, 1974) ซึ่งรูป
แบบการด�าเนินชีวิตเป็นค่านิยมหรือรสนิยมในการด�าเนินชีวิต  ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่างๆ  ซึ่ง
บุคคลมักจะรวมกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือน ๆ กัน ใช้เวลาท�ากิจกรรมที่คล้ายกัน และซื้อผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายกัน  (Solomon,  1996)  ดังนั้นรูปแบบการด�าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน  จะมีผลท�าให้
พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคลแตกต่างกันด้วย (ชูชัย สมิทธิไกร, 2561) ซึ่งจากการศึกษาสุวพิชญ์ ตั้ง
นิมิตรชัยกูล (2552) พบว่า รูปแบบการด�าเนินชีวิตทั้งด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการด�าเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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2.  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เป็นการน�า
แนวคิดของการน�าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การตลาดทางตรง การ
ส่งเสริมการขาย  การใช้พนักงานขาย  การประชาสัมพันธ์  หรือเครื่องมือการสื่อสารประเภทต่าง  ๆ  มาผสม
ผสานกันอย่างเหมาะสม โดยการส่งข้อมูลข่าวสารที่มีความชัดเจนและสอดคล้องสัมพันธ์กันเพื่อมุ่งสร้างผลก
ระทบสูงสุดต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายในที่สุด  (นธกฤต  วันต๊ะเมล์,  2555)  ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการต้องค�านึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไม่ใช่การเน้นเฉพาะส่วนความคิด
สร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอย่างเดียว  แต่ต้องบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ได้แก่  ยอดขาย 
ส่วนครองตลาด และก�าไรที่ก�าหนดไว้ (Sirgy, 1998) จากการศึกษาของศิริลักษณ์ ชูจิตร (2559) พบว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการสามารถช่วยสร้างผลกระทบด้านยอดขายและก�าไรให้แก่กิจการได้

3.  การตัดสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจและการก
ระท�าการซื้อ รวมถึงการรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสินค้าหรือบริการที่ซื้อนั้น การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การซื้อที่ไม่เคยซื้อมาก่อน หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่ยังไม่เคยซื้อมา
ก่อน  และการซื้อซ�้า  หมายถึง  การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่เคยซื้อแล้วและรู้สึกพึงพอใจในผลที่ได้รับ
จากการใช้สินค้านั้น (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2553) 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐ�นที่	1	รูปแบบการด�าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์

กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐ�นที่	2	รูปแบบการด�าเนินชีวิตด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ กรา

โนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนที่ 3 รูปแบบการด�าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์

กราโน่ลาของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนที่ 4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ด้านการโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนที่ 5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนที่ 6 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนที่ 7 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนที่ 8 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ด้านการตลาดทางตรงมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

การศึกษารปูแบบการด�าเนนิชวีติและการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่อิีทธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้ผลิตภณัฑ์กราโนล่าของผูบ้รโิภคในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์กราโนล่าในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ทั้งนี้ได้ด�าเนิน

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู ้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าจากศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 6 แห่ง ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรในการศึกษาที่แน่นอน โดยใช้ทฤษฎีของแฮร์ 

และคณะ (Hair. et al, 2010 อ้างในนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) ในการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส�าหรับการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องมีจ�านวนประมาณ 10-20 คนต่อ 1 ตัวแปร การวิจัยครั้ง

นี้มีตัวแปรอิสระจ�านวน 8 ตัวแปร ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 160 คน จึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 200 

คน และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้ 1) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

กลุ่ม (Cluster Sampling) เพื่อเลือกพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 2) วิธีการสุ่มแบบก�าหนดจ�านวนตัวอย่าง (Quo-

ta Sampling) เพื่อหาจ�านวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ และ 3) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้มี

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการ

หาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณา โดยค่า 

IOC ทีไ่ด้มค่ีาเท่ากบั 0.6 และได้ด�าเนินการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้แบบสอบถาม 

(Try out)  จ�านวน  30  ชดุ และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ เมือ่พิจารณาค่าสัมประสิทธิข์องครอนบ
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รชัอัลฟ่า (Cronbach’s alpha) ซึง่พบว่าตวัแปรรูปแบบการด�าเนนิชวีติ มค่ีาสัมประสิทธิข์องครอนบรัชอลัฟ่าท่ี 

0.77 ตวัแปรการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ มค่ีาเท่ากบั 0.78 และตัวแปรการตัดสินใจซ้ือ มีค่า 0.75 สรุป

ได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่น ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Re-

gression Analysis) ด้วยวิธี Enter

สรุปผลกำรวิจัย

การศึกษารปูแบบการด�าเนนิชวีติและการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่อิีทธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้ผลิตภณัฑ์กราโนล่าของผูบ้รโิภคในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.50 อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.00 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รายได้อยู่ระหว่าง 

10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 สถานที่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า คือ เซเว่น-อีเลฟเว่น 

คิดเป็นร้อยละ 49.50 มวีัตถุประสงค์ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า  เนื่องจากรับประทานเพื่อรักษาสุขภาพ  คิด

เป็นร้อยละ 38.00

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กราโนล่า  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่  1  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต  การสื่อสารทางการ 

ตลาด และการตัดสินใจซื้อของผลิตภัณฑ์กราโนล่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการตัดสินใจซื้อ  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.35)  รูปแบบการด�าเนินชีวิต  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

(=4.29) และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=4.20)
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ต�ร�งที่	2 ผลการศกึษารูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์
กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรูปแบบการด�าเนินชีวิตและการตัดสินใจ

ซื้อของผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์กราโนล่า ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า รูปแบบการด�าเนินชีวิต 

ด้านกิจกรรม  ด้านความสนใจ  และด้านความคิดเห็น  มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า

ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยมีค่าความเชื่อมั่น

อยู่ระหว่าง  0.57-0.70 ซึ่งมีค่าไม่เกิน  0.80 จงึสรปุได้ว่าจากการตรวจสอบความเป็นอิสระของแต่ละด้าน ซ่ึง

เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการด�าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicol-

linearity จงึสามารถน�าไปทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ความถดถอยพหคูุณ 

ต�ร�งที่	3	ผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและ

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กราโนล่า  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน  (Pearson’s  Correlation Coefficient)  พบว่า  การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย และ

การตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์ต ่อการตัดสินใจซื้อผลลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู ้บริโภคในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.40-0.63  ซึ่งมี

ค่าไม่เกิน  0.80  จงึสรปุได้ว่าจากการตรวจสอบความเป็นอิสระของแต่ละด้าน ซึง่เป็นองค์ประกอบของการ

สือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระไม่ก่อให้เกดิปัญหา Multicollinearity จึง

สามารถน�าไปทดสอบสมมตฐิานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 

ต�ร�งที่	4	ผลการศกึษารปูแบบการด�าเนินชีวติทีม่ต่ีออิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู
บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

ตารางท่ี 4 ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการด�าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 

กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งรูปแบบการด�าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม 

ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น โดยร่วมกันอธิบายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคได้

ร้อยละ 58   ซึ่งพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.58 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านกิจกรรม 

(β=0.39)  และด้านความคิดเห็น (β=0.33)  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภค

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านความสนใจ (β=0.15)  มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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ต�ร�งที่	5	ผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการทีม่ต่ีออิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์
กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 5 ผลการศึกษา พบว่าการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิต

ภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการประกอบด้วย 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง โดย

ร่วมกันอธิบายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 58   ซึ่งพิจารณาจากค่า Adjusted 

R2 เท่ากับ 0.58 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า  ด้านการประชาสัมพันธ์ (β=0.32) และด้านการส่งเสริม

การขาย (β=0.28) ด้านการโฆษณา (β=0.19) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภค

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 

(β=0.17)  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ด้านการตลาดทางตรง (β=0.00) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ 

ดังนี้

สรุปผล

การศึกษารูปแบบการด�าเนินชวีติและการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีมี่อทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้ผลติภณัฑ์กราโนล่าของผูบ้รโิภค  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 

20-30  ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รายได้อยู่ระหว่าง  10,000  –  15,000 

บาท สถานที่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า คือ เซเว่น-อีเลฟเว่น มีวัตถุประสงค์ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์กราโนล่า 

เนื่องจากรับประทานเพื่อรักษาสุขภาพ

ส�าหรับการศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้

บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อพิจารณาตามสมมติฐานพบว่า ด้านกิจกรรมและด้านความคิด

เห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัย



270

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้

บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ดังนั้นยอมรับสมมติฐานที่  1,2 

และ 3

ส่วนการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กราโน

ล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อพิจารณาตามสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01  ส่วนด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคที่

ระดับ 0.05 ดังนั้นยอมรับสมมติฐานที่ 4,5,6 และ 7 นอกจากนี้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการ

ตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ 8

อภิปรำยผล

ผู้วิจัยน�าผลที่ได้มาอภิปรายตามประเด็นค้นพบที่ส�าคัญดังนี้
1.  รูปแบบการด�าเนินชีวิตด้านกิจกรรม  ด้านความสนใจ  และด้านความคิดเห็น  มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจเนื่องมาจากปัจจุบันผู้บริโภคมี
รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป มีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเรื่องของการใส่ใจสุขภาพและ
ดูแลตัวเองมากขึ้น เกิดเป็นกระแสรักสุขภาพ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวพิชญ์ ตั้งนิมิตรชัยกูล  (2552)  เรื่องรูปแบบการด�าเนินชีวิต
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อม
บริโภค

2.  การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการด้านการโฆษณา  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการส่งเสริม
การขาย และการขายโดยใช้พนักงานขาย มีอทิธพิลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจเนื่องมาจาก การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นรูป
แบบการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสม�่าเสมอและ
กว้าขวาง  ท�าให้สามารถเรียกร้องความสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  ซึ่งผู้ผลิ
ตกราโนล่าในตลาดส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ จูงใจ และ
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์  ภุมรินทร์  (2558)  เรื่อง 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือข้าวสารบรรจุถุงของผู้
บริโภคในจังหวัดนนทบุรี  พบว่า  การโฆษณาและการส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารบรรจุ
ถุง  และศิริลักษณ์  ชูจิตร  (2559)  เรื่อง  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คาร์มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทร่ียม สาขาสยามสแควร์ พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย  การขายโดยใช้พนักงานขาย  และการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บริษัท คาร์มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ยม สาขาสยามสแควร์ เช่นเดียวกัน

3.  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิต
ภัณฑ์กราโนล่าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจเนื่องมาจาก ผู้ผลิตกราโนล่าในตลาดแต่ละราย
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ยังมีการใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรงไม่สามารถส่ือสารและเข้าถึงผู้บริโภค
ได้มากนัก เช่น การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Website, Line หรือการติดต่อสื่อสารผ่านลูกค้าสัมพันธ์ไม่
เห็นผลชัดเจนเท่าที่ควร ไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสริตา เมธีวรัญญู (2559) เรื่องการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของอาหารพร้อมรับประทานตราซีพีกับ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรง 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออาหารพร้อมรับประทานตราซีพี

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

จากผลการศึกษาเรื่องรปูแบบการด�าเนนิชวีติและการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการท่ีมอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์กราโนล่าของผูบ้รโิภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  ในด้านรูปแบบการด�าเนินชีวิตทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิด

เห็นมีอทิธพิลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า  จากผลที่ได้จากการวิจัยท�าให้ผู้ประกอบการสามารถน�า
ข้อมูลไปวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าให้มีรูปแบบและคุณประโยชน์ที่หลากหลายตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค  นอกจากนี้น�าผลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และ
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กราโนล่าผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค เพื่อจูงใจเกิดการตัดสินใจซื้อและซื้อซ�้า

2.  ในด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย  การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย มีอทิธพิลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย
ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลมาพฒันาแผนการส่ือสารการตลาด โดยให้ความส�าคญักบัการเลือกใช้
เครือ่งมอืทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้  คอื  ด้านการประชาสัมพันธ์มากทีส่ดุ  รองลงมาด้านการส่งเสริมการ
ขาย การโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงาน ตามล�าดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ เป็นการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อ นอกจากนีผู้้ประกอบการควรพฒันาเครือ่ง
มอืการสือ่สารด้านการตลาดทางตรงให้มปีระสิทธภิาพ  โดยผู้ประกอบการอาจควรมีการเก็บข้อมูลหรือจัดให้ลง
ทะเบียนข้อมูลส่วนตัวลูกค้าที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการท�าการตลาดทางตรง เช่น การ
ส่ง  SMS  หรือ  E-mail  เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  หรือให้ข้อมูลที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1.  ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคของแต่ละช่วง

อายุแล้วน�ามาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เน่ืองด้วยแต่ละช่วงอายุมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน อาจส่งผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน การทราบผลการตัดสินใจซื้อในแต่ละช่วงอายุ
ท�าให้สามารถก�าหนดแนวทางการส่งเสริมได้อย่างชัดเจน

2.  ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กราโนล่า  เช่น  การตลาดแบบปากต่อปาก  การตลาดเชิงกิจกรรม  การ
ตลาดออนไลน์ การสื่อสาร ณ จุดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดให้
สอดคล้องกับการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ในการน�าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ใน

เขตอ�ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
Service marketing mix factors that influence the decision to use Kerry Express 

services in Mueang Songkhla District, Songkhla. 

ขวัญชนก ใจกล้า1* วสันต์ วังนิคม1 จารุมาศ เสน่หา1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง

นี้เป็นผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 9 สาขา จ�านวน 400 คน เป็นวิจัย

เชิงปริมาณ และใช้เป็นแบบสอบถามเป็นครื่องมือในการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ผู้วิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติ โดยสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  เคอรี่  เอ็กซ์เพรส    ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ�านวน 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) ด้านบุคคล 2) ด้านราคา และ 3) ด้านการจัดจ�าหน่าย โดย

ข้อเสนอแนะควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ค�ำส�ำคัญ : การตัดสินใจใช้บริการ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, บริษัทขนส่งสินค้า, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส,               

อีคอมเมิร์ซ, การซื้อขายออนไลน์

ABSTRACT

The objectives of this study are is to study service marketing mix factors that affect 

the decision to use Kerry Express service in Mueang Songkhla District, Songkhla Province. 

Questionnaires were used to collect quantitative data and the samples consisted of 400 

customers who used the service of Kerry Express with 9 branches in Mueang Songkhla Dis-

trict, Songkhla Province. The statistics used were percentage, average, standard deviation, 

and multiple regression analysis. The research found that the service marketing mix factors 

affect the decision to use Kerry Express services were statistically significant

at the 0.05 level in People Price, and Place. The suggestion should be to study more 

about the quality of service and other factors besides the service marketing mix.

1  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

   Faculty of Economic and Business Administration, Thaksin University, Songkhla Campus

   *kwanchanokjk@gmail.com
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Keywords: Service decision, Service marketing mix, Shipping company, Kerry Express, E-

Commerce, Online trading

บทน�ำ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดช่องทางและมุมมองที่เปิดกว้างต่อผู้คนในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่

หันมาสนใจในการท�าธุรกิจขนาดย่อมเพิ่มมากขึ้น  โดยมีรูปแบบในการท�าธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิม  คือ  การ

ใช้เงินลงทุนในปริมาณที่น้อยและมีเจ้าของกิจการเป็นผู้คอยดูแลผ่านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ

อินเตอร์เน็ต เกิดเป็นการท�าธุรกิจในรูปแบบใหม่ คือ อีคอมเมิร์ซหรือที่เรียกกันว่าการซ้ือขายสินค้าและ

บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ทุกที่ทุกเวลาท�าให้การท�าธุรกิจเป็นเร่ืองที่ง่ายและสะดวก

ต่อผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าได้อย่างง่ายดาย 

ท�าให้การท�าธุรกิจซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ๆ ในโลกง่ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส (Digital in 2017 Glob-

al, Wearesociat อ้างถึงใน จุไรพร พินิจชอบ, 2560, น.1)

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นตัวชี้วัด

ที่จะช่วยสนับสนุนแนวโน้มธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่จะพุ่งสูงขึ้นได้เป็นอย่างดี  จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นความต้องการใช้บริการผู้

ประกอบการขนส่ง เพื่อส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อของกลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซจึงมีแนวโน้มที่มากขึ้นตามไป

ด้วย  ซึ่งความต้องการหลักของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์  คือ  ความรวดเร็ว  แม่นย�า  ติดตามได้  (ปรียานุช  ศิริ

ไพบูลย์ทรัพย์, 2560, น.4)

จากการศึกษาหาข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  ในจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ใช้

บริการมีการร้องเรียนถึงปัญหาการให้บริการของพนักงานที่ไม่อยู่ตรงเคาท์เตอร์ที่ให้บริการ ไม่มีการเตรียมอุ

ปกรณ์แพ็คสินค้าที่เพียงพอส�าหรับความต้องการของลูกค้า  รวมไปถึงปัญหาด้านการขนส่งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้

รับพัสดุตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้และยังเป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดความไม่พึง

พอใจต่อผู้มาใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในจังหวัดสงขลา (Kerry Express (Thailand) Limited, 2562)

โดยในปัจจุบันมีการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งเอกชนหลายบริษัท  เช่น  DHL,  SCG  Express 

และ  Flash  Express  ซึ่งทางบริษัทเคอรี่  เอ็กซ์เพรสนั้น  มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่  15%  เป็นอันดับ2  รองจาก

ไปรษณีย์ไทย (ibusiness, 2562) แต่อย่างไรก็ดีเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก็ยังประสบปัญหาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

และหากปล่อยปัญหานี้ไว้นานอาจส่งผลให้คู่แข่งรายอื่นเข้ามาพัฒนาหรือท�ากลยุทธ์ที่อาจท�าให้ผู้ใช้บริการ

หันไปใช้ขนส่งเอกชนรายอื่น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา  โดยผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  ในการวางแผนกลยุทธ์ 

รวมถึงหาแนวทางตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อรักษาต�าแหน่งทางการตลาด 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
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2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สมมติฐำน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบไปด้วย    ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคาและด้านการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดทางกายภาพ ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกำรวิจัย 

1. เพื่อน�าข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส น�าไปปรับปรุงหรือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการให้ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ

2. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่

เอ็กซ์เพรส ในพื้นที่อื่น

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  Kotler  (อ้างถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558, น.10) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน�ามาใช้ร่วม
กันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการ
ทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ 

- ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนอขายอาจสัมผัสได้หรือสัมผัส

ไม่ได้และผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณประโยชน์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวัง

- ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อโดยในการตัดสิน

ใจซื้อลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price)

-  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย  หมายถึง  ช่องทางที่ผู้ผลิตจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า  มีหลายช่อง

ทางไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้าหรือส่งผ่านคนกลางทางการตลาด

- การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในการจูงใจให้ลูกค้าเกิดความต้องการใน

ผลิตภัณฑ์  โดยก่อให้เกิดอิทธิพลต่อความรู้สึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติม

ขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ 

- บุคคลหรือพนักงาน หมายถึง ผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับการคัดเลือก การฝึกอบรมและการจูงใจ เพื่อให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

-  กระบวนการให้บริการ  หมายถึง  ขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้า  ต้องมีความรวดเร็วและถูกต้อง 

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประทับใจกับผู้ใช้บริการ

- ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของการบริการโดยหลักฐานที่มองเห็นได้ 

เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งอุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและ
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พึงพอใจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส�าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้าน

การบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps (ศิรินภา พงศ์ศิลาทอง, 2559)
2.  ปกรรณกรณ์ ค�ากอง (2555) ให้ความหมายของการตัดสินใจใช้บริการไว้ว่า หมายถึง การตัดสิน

ใจเป็นเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในการจัดการนั้นการตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุก 
ๆ  เรื่องทุก  ๆ  กรณีเพื่อด�าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณามีเหตุผลส่วน
ตัวอารมณ์ความรักใคร่ชอบพอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและมีลักษณะเป็นกระบวนการอัน
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นวลพรรณ  อองละออ  (2558)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร

ออมสิน สาขาจันทบุรี” วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ธนาคารออมสินจังหวัดจันทบุรีทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีเข้ามาใช้บริการของธนาคาร ซ่ึงในทางสถิติจะใช้

ตัวอย่างจ�านวน 400 ตัวอย่าง ตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาด สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยที่มาใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่จึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงสูตรของ Cochran (1977) โดยมี

ขนาดตัวอย่างของประชากร  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95%  และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่  +/-5%  จากผลการ

ค�านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 คน  จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 385 คน และส�ารอง

ความผิดพลาดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไว้ที่  4%  ของกลุ่มตัวอย่าง  ได้เท่ากับ  15  คน  รวมขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550, น.27-28)  

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ การเลือกแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการใน

การจัดส่งพัสดุกับเคอรี่  เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 9 สาขา โดยใช้วิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จ�านวน 44 คน 5 สาขา ได้แก่ สาขาไทรบุรี สาขาไทรบุรี 2 สาขาสวนตูล สา

ขาวชิรา สาขาปตท.บ่อยาง และ 45 คน 4 สาขา ได้แก่ สาขาหน้าราชภัฎสงขลา สาขาปตท.เขาแก้ว สาขา

เมืองเขารูปช้าง สาขาเมืองสงขลา ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แจกแบบสอบถามให้

แก่ผู้ที่มาใช้บริการเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  และรอเก็บกลับทันที  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้วิธีการวิจัย

แบบการส�ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 

4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับ

ความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (จาตุรันต์  เวคะวากยานนท์,  2552)  ส่วนที่  3 

สอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใช้บริการ (พงศกร เต็มแบบ, 2557) และ ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตัวแปร

ต้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  และตัวแปรตาม  การตัดสินใจใช้บริการเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  มีค่า

มากกว่า 0.70 แบบสอบถามที่ได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ตาม

ตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
ตัวแปร Alpha

1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  0.962

2. การตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 0.777

ผลกำรวิจัย
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  พบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ส่วนอายุอายุ 21-30 ปี จ�านวน 
186  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.5  ระดับการศึกษาสูงสุดที่ปริญญาตรี  จ�านวน  288  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.0  
ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีรายได้รวมต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 มีจุดประสงค์ของการใช้บริการจัดส่งพัสดุมีจุดประสงค์
ของการใช้บริการจัดส่งพัสดุเพื่อส่งพัสดุทั่วไป จ�านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8

2. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร  
ตำรำงที่ 2 ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  Mean S.D ระดับความส�าคัญ

        ด้านผลิตภัณฑ์ 4.19 0.43 มาก

        ด้านราคา 4.18 0.57 มาก

        ด้านการจัดจ�าหน่าย 4.20 0.46 มาก

        ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.82 0.49 มาก

        ด้านกระบวนการให้บริการ 4.03 0.47 มาก

        ด้านบุคคล 4.05 0.47 มาก

        ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.90 0.70 มาก
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รวมด้านผลิตภัณฑ์ 4.05 0.37 มาก

จากตารางที่  1  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ภาพ

รวมพบว่า  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อจ�าแนกรายด้านพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นระดับมาก  โดยด้านผลิตภัณฑ์  (MEAN=4.19  S.D.=0.43)    ด้านราคา 

(MEAN=4.33  S.D.=0.65)  มีการจัดจ�าหน่าย  (MEAN=4.0  S.D.=0.46)  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(MEAN=3.82 S.D.=0.49) ด้านกระบวนการให้บริการ (MEAN=4.03 S.D.=0.47) ด้านบุคคล (MEAN=4.05 

S.D.=0.47) ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ (MEAN=3.90 S.D.=0.70)

3 กำรตัดสินใจใช้บริกำรเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

ตำรำงที่ 3 การตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

การตัดสินใจใช้บริการ Mean S.D ระดับความคิดเห็น

ท่านมักจะตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ต่อไปหากท่านพึง
พอใจในการใช้บริการ

4.19 0.65 เห็นด้วย

ท่านมักจะน�าประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
ไปบอกต่อกับบุคคลอื่น

4.16 0.71 เห็นด้วย

รวมการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 4.18 0.65 เห็นด้วย

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาภาพรวมพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อจ�าแนก

รายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วยทั้ง 2 ข้อ ได้แก่ ท่านมักจะตัดสิน

ใจเลือกผู้ให้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ต่อไปหากท่านพึงพอใจในการใช้บริการ (MEAN=4.19 S.D.=0.65) ท่าน

มักจะน�าประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการของเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  ไปบอกต่อกับบุคคลอื่น  (MEAN=4.16 

S.D.=0.71) 



281

4. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้

ตำรำงที่ 4 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุเพื่อหาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบ Enter

Model
Unstandardized Coef-
ficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

B   Std. Error Beta

(Constant) -0.098 0.287 -0.340 0.734

ผลิตภัณฑ์ 0.100 0.083 0.067 1.199 0.231

ราคา 0.120 0.061 0.106 1.967 0.05*

การจัดจ�าหน่าย 0.250 0.086 0.177 2.897 0.004**

การส่งเสริมการตลาด 0.106 0.070 0.080 1.507 0.133

กระบวนการให้บริการ 0.080 0.079 0.058 1.010 0.313

บุคคล 0.353 0.082 0.256 4.294 0.000**

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 0.038 0.075 0.027 0.503 0.615

R=0.622 R Square=0.387 Adjusted R Square=0.376
*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  **ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.376 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 

7 ตัว สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้ร้อย

ละ 38.7 ส่วนที่เหลือร้อยละ 61.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ โดยปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่าย มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  อย่างมีนัยส�าคัญที่  0.01 

ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านบุคคล  มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  ในเขตอ�าเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการความถดถอย ได้ดังนี้
รูปคะแนนดิบ
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อภิปรำยผล

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเค

อรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในด้านด้านบุคคล ด้านราคาและด้านการจัดจ�าหน่าย 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เนื่องจากด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  อันเนื่องมาจาก

พนักงานผู้ให้บริการมีความรู้และความสามารถในการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจเกี่ยวกับบริการ

ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นอย่างดี และด้านราคา ที่มีการคิดค่าขนส่งพัสดุจากขนาดและน�้าหนักของพัสดุ โดย

เริ่มต้นที่  30 บาท นอกจากนั้นด้านการจัดจ�าหน่าย ที่ทางเคอรี่  เอ็กซ์เพรสมีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุม

ทุกอ�าเภอและท�าเลที่ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการใช้บริการ ท�าให้ลูกค้าสะดวกในการมาใช้บริการมากขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจพร สุวรรณแสนทวี (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้

ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 

ปัจจัยด้านบุคคล  ด้านราคาและด้านการจัดจ�าหน่าย  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิ

สติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05

ตัวแปรพยากรณ์ท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสิ่งแวดทางกายภาพ เนื่องจาก

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด การศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการ

พิจารณาจากการมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น สื่อออนไลน์ สื่อ Social Media มี

สื่อประชาสัมพันธ์ และมีการโฆษณาชักชวนให้มาใช้บริการผ่านสื่ออย่างหลากหลายสม�่าเสมอ สอดคล้องกับ

แนวความคิดของจ�ารัส  พุ่มจันทร์  (2553)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในด้านของการท�าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์และการมีอาหาร

ประเภทอื่นบริการเพิ่มเติม 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร การศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการพิจารณา

จากมีระบบการจัดคิวให้บริการก่อนหลังตามล�าดับ มีระบบการท�างานที่ถูกต้องแม่นย�าและเชื่อถือได ้

สอดคล้องกับแนวความคิดของกนกพิชญ์ มาลัยกุล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการตลาดบริการที่มี

ผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการไม่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ท้ังในด้านของการทักทาย ต้อนรับเมื่อเดินเข้าร้าน ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สะอาดและการใช้

บริการอย่างเสมอภาค 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ การศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการพิจารณาจาก การมี

ระบบการติดตามตรวจสอบสิ่งของที่ฝากส่งทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมงและพัสดุถึงมือผู้รับใน

สภาพที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวความคิดของปรียานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า มีเพียง 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express ใน
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านพนักงานและการแก้ปัญหา และปัจจัยด้านคุณภาพการส่ง

มอบและการติดตามข้อมูล

ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ การศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ใช้

บริการพิจารณาจากการมีสถานท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอส�าหรับผู้มาใช้บริการและมีพื้นที่รับรองลูกค้า 

สอดคล้องกับแนวความคิดของดวงนภาวดี ศรีจันทร์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาจันทบุร ีพบว่า มี 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสิน 

สาขาจันทบุรี  คือ  ปัจจัยด้านการตลาด  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด

และด้านกระบวนการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ

ด้านการวิจัย

- ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการเคอรี่  เอ็กซ์เพรส  ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  นอกเหนือจากปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการ 

ด้านการบริหารจัดการ

-  ควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของขนส่งเอกชนอื่น ๆ เพื่อน�ามาพัฒนา

หรือเปรียบเทียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ให้มีจุดแข็งที่เหนือกว่าบริษัทอื่น

-  ควรมีการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้าน

การจัดจ�าหน่ายและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ในส่วนของด้านบุคคล  ควรมีการประเมินพนักงานในการ

ให้บริการทุกครั้ง  โดยมีเครื่องส�าหรับการประเมินหน้าเคาท์เตอร์ที่ให้บริการ  ซึ่งผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ประเมิน

หลังจากใช้บริการทันที ด้านราคา ควรมีเกณฑ์การคิดราคาการส่งพัสดุแสดงอย่างชัดเจน ด้านการจัด

จ�าหน่าย ควรขยายเวลาการให้บริการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มากขึ้น และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควร

มีที่จอดรถรองรับส�าหรับผู้ที่มาใช้บริการ
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำเสมือนจริงในเกมออนไลน์ 

PUBG Mobile ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ  
Marketing mix factors affecting the decision to buy virtual product in online games 

PUBG Mobile of University students in Mueang District, Songkhla

ณัฐทวิกา เชื่อมใจ1 ปิยวรรณ ยอดแก้ว1*  ศรินทร์ กูโน1 จารุมาศ เสน่หา1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาว่าทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกม

ออนไลน์  PUBG  Mobile  2)  เพื่อศึกษาว่าส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือน

จริงในเกมออนไลน์  PUBG Mobile  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  กลุ่มตัวอย่าง 

400  คน  ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย  ที่เคยซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์  PUBG  Mobile  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญที่ 

0.05  ผลการวิจัยพบว่า  เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยด้านทัศนคติไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

เสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 มีจ�านวน 4 ปัจจัย ดังนี้ 1.) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2.) ปัจจัยด้านราคา 3.) ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย  และ  4.)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยข้อเสนอแนะควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรม  อารมณ์  และความรู้สึก  ของผู้ที่เล่นเกมออนไลน์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเกม  และควรจะมี

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์อื่นๆ  ที่

เป็นที่นิยมในปัจจุบัน  เพื่อน�ามาพัฒนาและเปรียบเทียบทางการแข่งขันให้กับเกม  PUBG  Mobile  เพื่อให้

ตอบสนองความต้องการของผู้เล่น

ค�ำส�ำคัญ: เกมออนไลน์,พับจีหรือพียูบีจี, ทัศนคติ, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ

ABSTRACT

The objectives of this study are 1) to study attitudes affect the decision to buy vir-

tual goods in online games PUBG Mobile 2) to study learn that the marketing mix affects the 

decision to buy virtual goods in online games PUBG Mobile of university students in Muang 

Songkhla. Questionnaires were used to collect quantitative data and the sample consisted 

of 400 students who played online games PUBG Mobile. The statistics used were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The research found 

1 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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that  the  Attitude  factors  not  affecting  the  decision  to  purchase  virtual  goods  in  online 

games PUBG Mobile, and The marketing factors affecting the decision to purchase virtual 

goods in online games PUBG Mobile was statistically significant at the 0.05 level with a total 

of four factors: 1) the product, 2) the price factor 3.) factors on the distribution channel and 

4) promoting, marketing factors. Suggested, should study behavior, emotions, and feeling of 

people playing online games and study marketing mix factors that affect the decision to buy 

virtual goods in other online games for developing online games PUBG Mobile. 

Key Words: Online Games, PUBG Mobile, attitude, marketing mix, decisions to buy

บทน�ำ

สาเหตุที่เกมออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้แก่รูปแบบของเกมที่มีการพัฒนาโดยการน�า

เอาภาพเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามมีความสมจริงมีเนื้อหาชวนให้ติดตามผู้เล่นสามารถพูดคุย

ตอบโต้กับผู้เล่นคนอื่นได้จึงท�าให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกในการท่ีจะมีเพ่ือนเล่นเกมไปด้วยกันมากกว่าการเล่นเกมคน

เดียวอีกทั้งเกมออนไลน์ยังมีกิจกรรมต่างๆรวมทั้งมีการเพิ่มแผนที่ในเกมอาวุธชุดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็ส่งผลให้เกมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย

เน่ืองจากพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านความต่อเนื่องในการเชื่อมต่อความเร็ว

และการขยายพื้นท่ีในการให้บริการซ่ึงมีความส�าคัญต่อการขยายเครือข่ายการเล่นเกมออนไลน์ให้ครอบคลุม

พื้นที่และรองรับผู้เล่นเกมได้เพิ่มมากขึ้น (ชลลดา บุญโท, 2554)

ส�าหรับเกม PUBG ที่แม้จะมีการอัพเดตระบบใหม่ๆ มากมาย แต่เหล่าผู้เล่นก็ยังค้นพบปัญหาข้อผิด

พลาดภายในเกมอยู่เสมอ  ได้แก่ ปัญหาสินค้าเสมือนจริง ที่มี Hitbox  ใหญ่กว่าที่เห็นค่อนข้างมาก จึงท�าให้

เป็นปัญหาต่อผู้แข็งขันและผู้เล่นระดับสูง (online-station, 2562) อีกทั้ง PUBG Mobile ติดอันดับ 1 ใน 5 

เกมที่มีผู้เล่นซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมมากที่สุด  แต่ก็ยังไม่ได้เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอันดับ  1  เนื่องจาก

สินค้าเสมือนเกมยังเป็นอุปสรรคของผู้เล่นและไม่ตรงความต้องการผู้เล่น ผู้ท�าวิจัยจึงท�าการศึกษาเรื่องปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์  PUBG  MOBILE  และ

เพ่ือเป็นการพัฒนาสินค้าเสมือนจริงภายในเกมให้เป็นที่ต้องการของผู้เล่นเกมและท�าให้ผู้เล่นเกมได้รับ

ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีเพื่อให้เกมออนไลน์ PUBG MOBILE ใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง

การให้บริการเกมออนไลน์ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาว่าทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์  PUBG  Mobile 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาว่าส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเสมือนจริงในเกม
ออนไลน์ PUBG Mobile ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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สมมติฐำน
1.  ทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2.  ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG 
Mobile ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกำรวิจัย 
1.  นักพัฒนาธุรกิจเกมสามารถน�าผลเร่ืองทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเสมือนจริงใน

เกมออนไลน์ PUBG Mobile ไปใช้ในการปรับใช้กลยุทธ์การพัฒนาและผลิตเกมให้ตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้า

2.  นักพัฒนาธุรกิจเกมสามารถน�าผลเรื่องส่วนส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์  PUBG  Mobile  ใช้ในการปรับใช้กลยุทธ์การพัฒนาและผลิตเกมให้ตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้า

กำรทบทวนวรรณกรรม

ทัศนคติ เป็นสิ่งที่บอกว่าบุคคลนั้นมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง สิ่งของ สิ่ง

แวดล้อมรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆ  ทัศนคตินั้นเกิดมาจากความเชื่อที่สามารถส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต

ได้ทัศนคติ  คือ  ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เร้าเข้ามาและเป็นการประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบต่อเรื่อง

นั้นๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารภายในของแต่บุคคลที่ได้ผลกระทบจากการรับสารซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่อไป Ana-

tasi (อ้างถึงใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556)

ทัศนคติ  คือ  เครื่องมือที่  ใช้ในการก�าหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งความรู้สึกน้ันสามารถเป็นได้ท้ังทางบวกและทางลบจะพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

จิตใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้รับสภาวะความพร้อมจะเป็นตัวก�าหนดการกระท�าของบุคคลหรือ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ทัศนคติเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้จากความคิดเห็นหรือจากภาษาที่

แสดงออกมา จิระวัฒน์ วงส์สวัสดิวัฒน์ (อ้างถึงใน ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู, 2559)

ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix)  หมายถึง  การมีซึ่งสินค้าที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รวมทั้งราคาท่ีขายเป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถยอมรับได้และผู้บริโภค

ยอมจ่ายเนื่องจากคุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าที่สร้างความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความ

พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง เสรี วงษ์มณฑา (อ้างถึงใน วิภาวรรณ 

มโนปราโมทย์, 2556)

ส่วนประสมทางการตลาด คือ สิ่งเร้าทางการตลาดที่ท�าให้เกิดข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือสามารถ

แบ่งได้ดังนี้
1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งที่จะท�าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ คือ การที่ผู้บริโภคเกิดการรับ

รู้ถึงคุณภาพและความใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักและยากที่จะตัดสินใจซื้อ

2.  ราคา  (Price)  เมื่อผู้บริโภคได้ท�าการประเมินตัวเลือกและท�าการตัดสินใจ  ราคาถึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต�่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค นักการตลาดจึงต้องค�านึงถึง
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ราคาน้อย เพื่อเป็นการซื้อที่ก่อให้เกิดการลดต้นทุน

3.  ช่องทางการจ�าหน่าย (Place หรือ Distribution) นักการตลาดจ�าเป็นจะต้องมีการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อมต่อการจัดจ�าหน่าย เนื่องจากจะท�าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทุกกระบวนการของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้รับ
อิทธิพลจากการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคอาจจะได้รับข่าวสารจากนักการตลาด อดุลย์ จาตุรงคกุล (อ้างถึง
ใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย,์ 2556)

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การที่จะซ้ือหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายส�าหรับ

นักการตลาดซึ่งชี้ความส�าคัญว่ากลยุทธ์การตลาดฉลาด มองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือ ชี้ว่ามีการ

วางแผนที่ผิดพลาด ดังนั้นนักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคตัดสิน

ใจมากกว่าหนึ่งทางเลือกขึ้นไป  การตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และ

คณะ (อ้างถึงใน พัชราภรณ์ เมธีการย์, 2561)

จากศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเต้าทึงจักรพรรดิของผู้บริโภคเขตจังหวัดนนทบุรี  ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเต้าทึงจักรพรรดิของผู้บริโภค

เขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์เต้าทึงจักรพรรดิ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (อลิษา ทรัพย์สิน, 2559)  ผู้วิจัยจึงได้น�า

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก�าหนดเป็นตัวแปรต้น ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และตัวแปร

ตาม  การตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile โดยมีกรอบกรอบแนวคิดดังนี้ 

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรที่ท�าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่

เล่นเกมออนไลน์ (PUBG Mobile) เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่เล่นเกมออนไลน์ (PUBG Mo-

bile)  ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงสูตรของ  Cochran  (1977)  โดยมีขนาด
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ตัวอย่างของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/-5% จากผลการค�านวณ

ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 คน  จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 385 คน และส�ารองความผิด

พลาดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไว้ที่  4%  ของกลุ่มตัวอย่าง  ได้เท่ากับ  15  คน  รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 400 คน โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550, น.27-28)  โดยใช้วิธี

สุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  ใช้วิธีการวิจัยแบบการส�ารวจ  (Sur-

vey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่เล่นเกม

ออนไลน์ PUBG Mobile ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายเฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมืองสงขลาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile (หทัยทิพย์ แดงปทิว, 2559)

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกม

ออนไลน์  PUBG  MOBILE  สินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์  PUBG  MOBILE  (วิภาวรรณ  มโนปราโมทย์,

2556)

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG MOBILE  (ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหน, 

2559)

หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดด้วย

ตนเองในทันทีที่เก็บคืนมา โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการประมวลข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ในรูปแบบของตารางแจกแจงค่าความถี่  (Fre-

quency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์  PUBG  Mobile  เป็นตัวแปรตาม  เพื่อระบุ

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile

ผลกำรศึกษำ ( Results )
1. ข้อมูลทั่วไปชองผู้ตอบแบบสอบถำม จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ส่วนอายุจากศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 18-20 ปี จ�านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนระดับการศึกษาจาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 
ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า  หรือ 
เท่ากับ 5,000 บาท จ�านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 
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2. ปัจจัยด้ำนทัศนคติ

ตำรำงที่ 1 ปัจจัยด้านทัศนคติ

ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมืองสงขลาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงใน
เกมออนไลน์ (PUBG Mobile)

Mean S.D. ระดับความคิดเห็น

1.ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าเสมือนจริงผ่านเกมออนไลน์ (PUBG Mobile) มีความสะดวกเนื่องจาก
สามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง

4.14 0.74 เห็นด้วยมาก

2.ท่านคิดว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ไม่ซับซ้อน 3.39 0.83 เห็นด้วยปานกลาง

3.การที่ท่านเล่นเกมออนไลน์ (PUBG Mobile) เป็นประจ�าส่งผลให้ท่านรู้สึกว่าการซื้อสินค้า
เสมือนจริงในเกมออนไลน์ (PUBG Mobile) เป็นเรื่องง่าย

4.06 0.78 เห็นด้วยมาก

4.การที่สินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ (PUBG Mobile) เป็นไอเทมที่หายากและมีความแตก
ต่างจากไอเทมอื่น ท�าให้ท่านรู้สึกว่าต้องการซื้อสินค้า

3.94 0.88 เห็นด้วยมาก

5.ท่านรู้สึกเพลิดเพลินจากการซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ (PUBG Mobile) 3.84 0.98 เห็นด้วยมาก

6.ท่านซื้อสินค้าออนไลน์ในเกมออนไลน์ (PUBG Mobile) เป็นประจ�า 3.53 1.20 เห็นด้วยมาก

รวม 3.91 0.64 เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการตัดสินใจซื้อภาพรวมพบว่า เมื่อจ�าแนกพบว่า มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  จ�านวน  5  ข้อ  ได้แก่  ทัศนคติที่ว่าการซื้อสินค้าเสมือนจริงผ่าน

เกมออนไลน์ PUBG Mobile มีความสะดวกเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง (MEAN= 4.14 S.D.=0.74) 

ทัศนคติที่ว่าการที่เล่นเกมออนไลน์ PUBG Mobile เป็นประจ�าส่งผลให้รู้สึกว่าการซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกม

ออนไลน์ PUBG Mobile เป็นเรื่องง่าย (MEAN= 4.06 S.D.=0.78) ทัศนคติที่ว่าการที่สินค้าเสมือนจริงในเกม

ออนไลน์  PUBG  Mobile  เป็นไอเทมที่หายากและมีความแตกต่างจากไอเทมอื่น  ท�าให้รู้สึกว่าต้องการซื้อ

สินค้า  (MEAN=  3.94  S.D.=0.78)  ทัศนคติที่ว่ารู้สึกเพลิดเพลินจากการซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ 

PUBG Mobile  (MEAN=3.84  S.D.=0.98)  ทัศนคติที่ว่าซื้อสินค้าออนไลน์ในเกมออนไลน์  PUBG Mobile 

เป็นประจ�า (MEAN=3.93 S.D.=1.20) และพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ�านวน 1 ข้อ 

ได้แก่ ทัศนคติที่ว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ไม่ซับซ้อน (MEAN=3.39 S.D.=0.83)

3 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

ตำรำงที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.06 0.57 เห็นด้วยมาก

ด้านราคา 4.06 0.68 เห็นด้วยมาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.07 0.56 เห็นด้วยมาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.90 0.68 เห็นด้วยมาก

รวม 4.03 0.50 เห็นด้วยมาก

จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

รวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  เมื่อจ�าแนกรายด้านพบว่า  ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นต่อ

ส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (MEAN=4.06 S.D.=0.57)
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ด้านราคา (MEAN=4.06 S.D.=0.68) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (PUBG Mobile) (MEAN=4.07 

S.D.=0.56) ด้านการส่งเสริมการตลาด (MEAN=3.90 S.D.=0.68)

4. หำทัศนคติที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile โดยใช้

แบบ Enter

ตำรำงที่ 3 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุเพื่อหาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

เสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile โดยใช้แบบ Enter

Model Unstandard-
ized

Coefficients Standardized Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) .705 .189
.174

3.969 .000

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ .190 .058 3.246 .001**

ปัจจัยด้านราคา .158 .047 .172 3.350 .001**

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ�าหน่าย

.196 .059 .179 3.351 .001**

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลา .207 .045 .226 4.645 .000***

ปัจจัยด้านทัศนคติ .085 .050 .088 1.697 .090

R=0.678 R Square =0.459 Adjusted R Square= 0.452

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริง

ในเกมออนไลน์ PUBG Mobile ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มีความถูกต้องในการพยากรณ์ (R Square)  คิดเป็นร้อยละ45.9 เมื่อพิจารณาค่าตัวแปร

แต่ละตัว พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด (Beta = .226) ด้าน=ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Beta = 

.179) ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = .174) และด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = .172) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

เสมือนจริงในเกมออนไลน์ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้

ดังนี้
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จำกกำรศึกษำงำนวิจัยสำมำรถสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยได้ดังนี้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริง

ในเกมออนไลน์ PUBG Mobile อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานข้อที่ 2 ผลการศึกษาปฎิเสธสมมติฐาน ตัวแปรปัจจัยด้านทัศนคติไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile

อภิปรำยผล

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

เสมือนจริงในเกมออนไลน์ PUBG Mobile ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้

ทาการทดสอบสมมติฐานแบบสอบถามผลการวิเคราะห์แบบถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple  regression 

analysis)  การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกม

ออนไลน์  (PUBG Mobile)  ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัวแปร ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์  PUBG  Mobile  อย่างมีนัยส�าคัญที่  0.05  ผลการทดสอบ

สมมติฐานข้อที่ 2 ตัวแปรปัจจัยด้านทัศนคติไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน ์

PUBG Mobile ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจาก ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ที่เล่นเกม PUBG จึงให้ความส�าคัญกับไอเทมในเกม(ผลิตภัณฑ์ของเกม)ที่มีความทัน

สมัย ด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องมาจากราคาของการซ้ือของในเกมมีความเหมาะสมกับ

คุณสมบัติของสินค้า  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าให้น่าสนใจและสะดวกในการ

เลือกซื้อ  นอกจากนั้นด้านการส่งเสริมการตลาดผู้เล่นจะได้รับส่วนลดเมื่อเติมเงิน  และได้รับของสมนาคุณ

ต่างๆเม่ือเข้าเล่นเกมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับแนวความคิดของประภาพร จ�าชาติ 

(2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลง

ส�าหรับทารกของมารดาที่เลี้ยงดูบุตรในอ�าเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุคูณตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และการส่ง

เสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงส�าหรับทารกของมารดาที่เลี้ยงดูบุตรใน 

อ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะด้ำนกำรวิจัย

ควรจะมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงใน

เกมออนไลน์อื่นๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อน�ามาพัฒนาและเปรียบเทียบทางการแข่งขันให้กับเกม PUBG 

Mobile เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เล่น
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ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึก ของผู้ที่เล่นเกมออนไลน์เพื่อเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนาเกม
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของผู้มำซื้อสินค้ำ 

ที่ตลำดกิมหยง จังหวัดสงขลำ
Service marketing mix factors that affect the loyalty of buyers in Kim Yong Market, 

Songkhla Province

เทพรักษา กังแฮ1 นราภรณ์ เกื้อสุข1* ปิยวรรณ ขนอม1 จารุมาศ เสน่หา1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ

ผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มาซื้อสินค้าใน

ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลาจ�านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในคร้ังนี้เป็น

แบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญที่ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (7Ps)  ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาซื้อ

สินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ�านวน 6 ปัจจัย ดังนี้  1) ปัจจัย

ด้านบุคคล 2) ปัจจัยด้านราคา 3) ปัจจัยด้านกระบวนการ 4) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 5) ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายและ 6) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยข้อเสนอแนะควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

คุณภาพการให้บริการและปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ค�ำส�ำคัญ : ความภักดี ผู้ซื้อ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)

Abstract

The objectives of this study service marketing mix factors that affect the loyalty of 

buyers in Kim Yong Market, Songkhla Province. Questionnaires were used to collect quanti-

tative data and the sample consisted of 385 buyers who bought products in Kim Yong mar-

ket and the statistics used are percentage, average, standard deviation, and multiple regres-

sion analysis. The research found that Service marketing mix factors that affect the loyalty 

of buyers at Kim Yong Market with statistical significance at the level of 0.05 in Personal, 

Price, Process, Place, and Promotion. The suggestion should be to study more about the 

quality of service and other factors besides the service marketing mix.

Keywords : loyalty, buyers , service marketing mix 

1  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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บทน�ำ

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่

หลากหลายเป็นเมืองสองทะเลและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวย่านการค้า

หรือตลาดกิมหยงในเขตอ�าเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเดินทางมาซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคที่

รุ่งเรือง  ร้านค้าในตลาดกิมหยงมีรายได้เฉลี่ยระดับหลักแสนบาทต่อวัน  มีเม็ดเงินสะพัดไม่ต�่ากว่า  30  ล้าน

บาทต่อวัน เน่ืองจากผู้ซ้ือจะไปกิมหยงเพื่อหาซื้อของกินของใช้หากซ้ือได้ยาก หรือมีก็ราคาแพงกว่า แต่

ปัจจุบันห้างขยายตัวของโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ที่มีมากขึ้น  ผู้ซื้อมีการสั่งสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้น  ปัญหา

ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอย ปัญหาในเรื่องความนิยมของกลุ่มผู้ซื้อที่นิยม

ซื้อสินค้าจากร้านค้าสมัยใหม่  (ประชาชาติธุรกิจ,  2561)  ท�าให้แต่ตั้งแต่ปี  2555  เป็นต้นมาถึงปัจจุบันยอด

ขายตกต�่าไปมาก  เฉลี่ยเหลือประมาณ  20%  ต่อเดือน  ซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้การซื้อสินค้าจาก

ตลาดกิมหยงของผู้บริโภคลดลง  ท�าให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้รับผลกระทบในด้านรายได้ซึ่งลดน้อยลง  (วารี

พร  ชูศรี  และสุดาพร  ทองสวัสดิ์,  ม.ป.ป.)  นอกจากนี้  ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแห้ง  อาหารสด  เช่น  เม็ด

มะม่วงหิมพานต์ ถั่วชนิดต่าง ๆ ราคาไม่แตกต่างจากที่อื่น อีกทั้งนาฬิกา น�้าหอม แว่นตา กระเป๋า ชุดกีฬา ผู้

ซื้ออาจได้ของปลอมแล้วอาจจ่ายแพงกว่าท�าให้ความรู้สึกผู้ซื้อโดยภาพรวมมีทัศนคติต่อตลาดกิมหยงที่ว่า

ผลิตถัรฑ์ที่จ�าหน่ายในกิมหยงไม่ได้ถูกเสมอไปเหมือนในอดีตดท�าให้ไม่มีสิ่งดึงดูดใจผู้ซื้อให้กลับมาซื้อสินค้า

ซ�้าอีก(bloggang.com, 2557) กลุ่มผู้จัดท�าวิจัยจึงมองเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อยอดการจ�าหน่ายสิน

ค้าในตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับส่วนประสมทางการตลาดบริการ

เพื่อให้ผู ้ซื้อกลับมาซื้อสินค้าซ�้าและเป็นตลาดท่ีต้องแวะเข้ามาซ้ือสินค้าเมื่อเดินทางมาอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา เหมือนอย่างในอดีต

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาด 

กิมหยง จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาซ้ือสินค้าที่ตลาด 
กิมหยง จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย
1.  ผู้ประกอบการสามารถน�าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจบริการ 

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อสินค้า  รวมทั้งสามารถน�าไปปรับปรุงและพัฒนาตลาดกิมหยง  จังหวัด
สงขลา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีผู้คนกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

2.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ศึกษา และน�าข้อมูลไปต่อยอดในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความภักดีในธุรกิจอื่น ๆ
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กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  สุดาดวง เรืองรุจิระ (อ้างถึงในโสภิตา รัตนสมโชค, 2558 , น.11) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการ

ตลาด  (Marketing Mix)  คือองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส�าคัญในการด�าเนินงานทางด้านการตลาด  เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่กิจการสามารถท�าการควบคุมได้  โดยพื้นฐานของส่วนประสมการตลาด  (Marketing  Mix)  จะ
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด(Promotion)  รวมเรียกว่า  4Ps  แต่ส�าหรับธุรกิจบริการ  จะมีส่วนประสมการตลาด  (Marketing 
Mix)เพิ่มเข้ามาอีก  3  ปัจจัย  คือ  ด้านบุคคล  (People)  ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) รวมเรียกได้ว่าเป็น 7Ps

2.  Oliver (อ้างถึงในไชยพศ รื่นมล, 2558, น.10) อธิบายไว้ว่า ความจงรักภักดี คือ ข้อผูกมัดอย่าง
ลึกซึ้งที่จะท�า การซื้อซ�้าหรือให้การอุปถัมภ์สินค้าหรือบริการที่พึงพอใจอย่างสม�่าเสมอในอนาคต ซึ่งลักษณะ
การซื้อ จะซื้อซ�้าในตราสินค้าเดิม หรือบริการเดิม การเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ที่
มี ผลกระทบและศักยภาพของความพยายามทางการตลาด นอกจากนี้ อมรรัตน์ พินัยกุล(2549) ได้ กล่าวว่า 
นักการตลาดมีความสนใจในแนวคิดด้านความจงรักภักดี  เพราะความจงรักภักดีในตราสินค้า  สามารถดึงดูด
ใจให้ลูกค้ามาใช้บริการ  และตราสินค้าเป็นประโยชน์ต่อการซื้อหรือใช้บริการซ�้าและบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
การบริหารตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อการสร้างความจงรักภักดี

3.  ภัทรพร  วันพิรัตน์  (2559)  ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้าง
สรรพสินค้ากรณีศึกษา:ห้างสรรพสินค้าสยามพรารากอนและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์พบว่า  ปัจจัยด้าน
ราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  และด้านลักษณะทางกายภาพ  ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อผู้ใช้บริการ 
อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

4.  วรกานต์ ทรัพย์เสริมทวี, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ 
(2561)  ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี  ของผู้ใช้
บริการธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มีผลต่อความจงรัก
ภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .01

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ มีผลต่อ

ความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลาซึ่งไม่ทราบจ�านวน

ประชากรที่แน่นอน  ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงสูตรของ  Cochran  (1977)  ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/-5% จากผลการค�านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

(n) = 385 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling Technique) และ

เลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อความ

ภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง  จังหวัดสงขลา  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  4  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 

เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับส่วนผสมทางการ

ตลาดบริการ(ชญาดา สมศักดิ์, 2559)  ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมห

ยง จังหวัดสงขลา (ธัญชนก คล้ายสังข์, 2554 ) ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression 

Analysis)

กำรทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม

ตัวแปร Cronbach’s Alpha

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้

มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา
0.871

2. ความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา 0.870

ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ตัวแปรต้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  (7Ps)  และตัวแปรตามความภักดีของผู้มาซื้อสินค้ามีค่ามากกว่า  0.70  แบบสอบถามที่ได้มีความน่า

เชื่อถือและสามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ผลกำรวิจัย

1. ผลกำรศึกษำเชิงพรรณนำ
1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม จากการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ�านวน  244  คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาเป็นเพศชาย จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 ตามล�าดับ ส่วนอายุผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ  21-30 ปี  จ�านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2  รองลงมาคือ  อายุ  41-50 ปี 
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จ�านวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.03  ส่วนระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

สูงสุดที่ปริญญาตรี จ�านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 99 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.7 ส่วนสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด จ�านวน 212 คน คิดเป็นร้อย

ละ 55.1 รองลงมาสถานภาพสมรส จ�านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 ตามล�าดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จ�านวน 183 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.8 รองลงมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,000 บาทหรือต�่ากว่า จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 

และอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 

รองลงมาคือ นักเรียน/ นักศึกษา จ�านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
1.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7Ps)

ตำรำงที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  Mean S.D. ระดับความส�าคัญ

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.18 0.605 เห็นด้วย

ด้านราคา 4.22 0.612 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.04 0.635 เห็นด้วย

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.96 0.721 เห็นด้วย

ด้านบุคคล 4.32 0.686 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านกระบวนการ 4.19 0.668 เห็นด้วย

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.60 0.829 เห็นด้วย

รวม 4.07 0.532 เห็นด้วย

จากตารางที่  1  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง  จังหวัดสงขลา  ที่มีต่อปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบริการ  ภาพรวมพบว่า  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  เมื่อจ�าแนกรายด้าน

พบว่า  ผู้มาซื้อสินค้ามีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดบริการ  ด้านราคา  (MEAN=4.22  S.D.=0.612) 

ด้านบุคคล  (MEAN=4.32  S.D.=0.686)    อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  และด้านผลิตภัณฑ์  (MEAN=4.18 

S.D.=0.605)  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย(MEAN=4.04  S.D.=0.635)    ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(MEAN=3.96  S.D.=0.721)  ด้านกระบวนการ  (MEAN=4.19  S.D.=0.668)  และด้านลักษณะทางกายภาพ 

(MEAN=3.60 S.D.=0.829) อยู่ในระดับเห็นด้วย
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1.3 ควำมภักดีของผู้มำซื้อสินค้ำที่ตลำดกิมหยง จังหวัดสงขลำ

ตำรำงที่ 3 ความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา

ความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา Mean S.D. ระดับความส�าคัญ

ท่านมักจะต้องแวะมาตลาดกิมหยงแห่งนี้ทุกครั้งที่ท่านมาจังหวัดสงขลา 4.16 0.793 เห็นด้วย

ในอนาคตท่านจะมาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยงแห่งนี้อีกแน่นอน 4.21 0.748 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ท่านคิดว่าสินค้าในตลาดกิมหยงแห่งนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 4.22 0.785 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ท่านจะแนะน�าหรือบอกต่อบุคคลที่ท่านรู้จักให้มาซื้อสินค้าที่ตลาด กิมห

ยงแห่งนี้แน่นอน

4.29 0.784 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดกิมหยงอยู่เสมอ 4.01 0.828 เห็นด้วย

ท่านเต็มใจที่จะเป็นผู้รับรองสิ่งที่ดีให้กับตลาดกิมหยงแห่งนี้ 4.12 0.817 เห็นด้วย

เมื่อท่านซื้อสินค้าแล้วสินค้าไม่ตรงกับความต้องการแต่ท่านยังคงซื้อ

สินค้าจากตลาดกิมหยง

4.14 0.864 เห็นด้วย

ภาพรวมความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา 4.16 0.614 เห็นด้วย

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของที่ผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา มีผลต่อความ

ภักดีของผู้ที่มาซื้อสินค้าในตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา ภาพรวมพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็น

ด้วย เมื่อจ�าแนกรายด้านพบว่า ผู้มาซ้ือสินค้ามีความคิดเห็นต่อความภักดีอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

จ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ ท่านจะแนะน�าหรือบอกต่อบุคคลที่ท่านรู้จักให้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยงแห่งนี้แน่นอน 

(MEAN=4.29  S.D.=0.784)  ท่านคิดว่าสินค้าในตลาดกิมหยงแห่งนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  (MEAN=4.22 

S.D.=0.784)  ในอนาคตท่านจะมาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยงแห่งนี้อีกแน่นอน  (MEAN=4.21  S.D.=0.748) 

และอยู่ในระดับเห็นด้วย  จ�านวน  4  ข้อ  ได้แก่  ท่านมักจะต้องแวะมาตลาดกิมหยงแห่งนี้ทุกครั้งที่ท่านมา

จังหวัดสงขลา (MEAN=4.16 S.D.=0.793) เมื่อท่านซื้อสินค้าแล้วสินค้าไม่ตรงกับความต้องการแต่ท่านยังคง

ซื้อสินค้าจากตลาดกิมหยง  (MEAN=4.14  S.D.=0.864)  ท่านเต็มใจที่จะเป็นผู้รับรองสิ่งที่ดีให้กับตลาดกิมห

ยงแห่งนี้ (MEAN=4.12 S.D.=0.817) ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดกิมหยงอยู่เสมอ (MEAN=4.01 

S.D.=0.828)

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7Ps) ที่ส่ง

ผลต่อควำมภักดีของผู้มำซื้อสินค้ำที่ตลำดกิมหยง จังหวัดสงขลำ ผู้วิจัยใช้กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอย

เชิงพหุเพื่อหำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7Ps) ที่ส่งผลต่อควำมภักดีของผู้มำซื้อสินค้ำที่

ตลำดกิมหยง จังหวัดสงขลำ โดยใช้แบบ Enter
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ตำรำงที่ 4 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุเพื่อหาอิทธิพลระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบ Enter

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients

t Sig.

   B   Std. Error Beta

(Constant) 0.340 0.144 2.366 0.018

ผลิตภัณฑ์รวม 0.149 0.044 0.147 3.359 0.001**

ราคารวม 0.158 0.052 0.157 3.058 0.002**

ช่องทางการจัด

จ�าหน่ายรวม
0.121 0.044 0.126 2.747 0.006**

การส่งเสริมการตลาด

รวม
0.103 0.040 0.121 2.572 0.010*

บุคคลรวม 0.215 0.047 0.241 4.614 0.000**

กระบวนการรวม 0.171 0.044 0.187 3.916 0.000**

ลักษณะทางกายภาพ

รวม
-0.004 0.026 -0.006 -0.171 0.864

R=0.830 R Square=0.689 Adjusted R Square=0.683

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 9 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.687 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 

7 ตัว สามารถอธิบายความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา ได้ร้อยละ 68.9 ส่วนที่เหลือ

ร้อยละ 31.1 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อความภักดีของผู้มาซ้ือสินค้าท่ี

ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความภักดีของ

ผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการความถดถอย ได้

ดังนี้
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จำกกำรศึกษำงำนวิจัยสำมำรถสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยได้ดังนี้

สมมติฐาน ผลการศึกษายอมรับสมมติฐาน คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้าน

กระบวนการ ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

อภิปรำยผล

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) พบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการ (7Ps) มี 6 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่

ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา โดยเรียงล�าดับตามความส�าคัญดังนี้  ด้านบุคคล  ด้านราคา  ด้านกระบวนการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  เนื่องจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้มา

ซื้อสินค้าพิจารณาจากสินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จ�านวนสินค้ามีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาดและ

ประเภท  และมีการรับคืนสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า  รวมถึงปัจจัยด้านราคา  ผู้มาซื้อสินค้าพิจารณาจาก 

ราคาของสินค้าที่วางจ�าหน่ายในตลาดกิมหยงมีราคาที่ยุติธรรม  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  ราคา

ของสินค้ามีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อ และมีป้ายบอกราคาสินค้าไว้ชัดเจน รวมไปถึงปัจจัยด้านการส่ง

เสริมการตลาด ผู้มาซื้อสินค้าพิจารณาจาก มีการให้ลูกค้าชิมสินค้าก่อนที่จะซื้อ มีส่วนลดให้กับลูกค้าประจ�า 

เช่น มีการให้ส่วนลดเงินสดจาดยอดซื้อ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของเรืองวิชย์  เรืองวนิช  (2555)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อระดับความภักดี

ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนหลังภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยปี 2554 พบว่า ด้านบุคคล 

ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ส่งผล

ต่อความภักดีในการเลือกใช้บริการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

ในการวิจัยครั้งต่อไป  ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอื่นๆ  ที่มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าของผู้มา

ซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง  จังหวัดสงขลา  และเป็นปัจจัยที่มีการส่งเสริมการมาซื้อสินค้าเพื่อให้ทราบถึงความ

ต้องการของผู้ซื้อสินค้าและน�าผลที่ได้มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

2.1  ควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของตลาดอื่นๆ ที่ซ้ือขาย
สินค้าเพื่อที่จะน�ามาพัฒนาตลาดกิมหยง  จังหวัดสงขลาหรือเปรียบเทียบทางการแข่งขันให้กับตลาดกิมหยง 
จังหวัดสงขลา ให้มีจุดเด่นที่ดึงดูดผู้มาซื้อสินค้ามากกว่าตลาดอื่นๆ

2.2  ควรมีการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (7Ps)  ในด้านที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของผู้มาซื้อสินค้าที่ตลาดกิมหยง จังหวัดสงขลา  ในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์ควรมีสินค้าที่มีคุณภาพ มีให้
เลือกหลากหลายประเภทและมีรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน  ด้านราคา  ควรมีการตั้งระดับราคาของสินค้า
ไว้หลายระดับและมีการติดป้ายบอกราคาสินค้าไว้ชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ควรมีการจัดจ�าหน่าย
ที่หลากหลายช่องทางและควรมีที่จอดรถเพียงพอส�าหรับผู้มาซื้อสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการ
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ให้ส่วนลดเงินสดกับลูกค้าท่ีมาซื้อเป็นประจ�าและมีการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านบุคคล ผู้ขายควรที่จะพัฒนาความรู้  ความสามารถ ความน่าเชื่อถือและความช�านาญให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้
แนะน�าลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และด้านกระบวนการ  ผู้ขายไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัติกับลูกค้าและควร
ขยายเวลาการเปิด – ปิดการให้บริการเพื่อรองรับผู้มาซื้อสินค้าที่มากขึ้น
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กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและคุณภำพกำรบริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักด ี

ในร้ำนสะดวกซื้อ เขตเทศบำลนครหำดใหญ่
Customer Relationship Management and Service Quality Affecting to Customer Loy-

alty of Convenience Stores in Hat Yai Municipality

สุทธิรักษ์ แก้วสุกแสง1* อนุวัต สงสม1

Sutthiruk Keowsuksang1*  Anuwat Songsom1

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อ

ร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าจ�านวน 240 ราย โดยเลือกวิธีการ

สุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งมีข้อค�าถามแบบเลือกตอบ และแบบ

มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท โมเดลแบบจ�าลองสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น

ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง และ 12 ตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้สถิติพรรณนา การ

ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป LISREL 

8.8 student version ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(X2/df=1.80, CFI=0.96, RMSEA=0.058, SRMR=0.061) และพบว่าปัจจัยด้านการจัดการความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าสามารถมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีในร้านสะดวกซื้อ ขณะที่ตัวแปรคุณภาพบริการ

เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและความภักดี ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการจัดการความ

สัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีในร้านสะดวกซื้อ ด้วยขนาด

อิทธิพล เท่ากับ 0.26 และ 0.29 ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 คุณประโยชน์จากผลการวิจัยนี้ จะช่วย

เสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการวางแผนธุรกิจของร้านสะดวกซื้อ และการจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า จะช่วยน�าพาให้ร้านสะดวกซื้อไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนในระยะยาว

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, คุณภาพบริการ, ความภักดี, ร้านสะดวกซื้อ

Abstract 

This objective of the research aimed to analyze the effect of factors affecting cus-

tomer loyalty to convenience stores in Hat Yai Municipality. The samples consisted of 240 

customers by multi-stage sampling method. The research instruments were questionnaires 

which measured on multiple choice questions and five-point Likert scales. The developed 

structural equation model  (SEM) consisted of 3  latent and 12 observable variables. The 

descriptive statistics were used to describe primary data. The consistency of the model and 

path analysis was assessed by LISREL 8.8 program (student version). The results showed that 

1  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

   Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla Campus

   * E-mail: kwangztope@hotmail.com
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the SEM model had a good fit with the empirical data (X2/df=1.80, CFI=0.96, RMSEA=0.058, 

SRMR=0.061). The customer relationship management (CRM) factors had both direct and 

indirect effect on convenience stores loyalty. While, service quality factors was moderator 

between CRM and customer loyalty. It was found that CRM and service quality factors had 

positive direct on convenience stores loyalty with an effect size of 0.29 and 0.26 at signifi-

cance level 0.05. The research findings could contribute to the development of marketing 

strategies and business plans for convenience stores. Thus, applying CRM to business prac-

tices would lead convenience stores to the goal of business sustainability in the long run.

Keywords : Customer relationship management, Service quality, Loyalty, 

      Convenience store

บทน�ำ

ปัจจุบันธุรกิจมีการปรับโฉมหน้าสังคมโดยรวมกับสังคมธุรกิจ  สร้างผลสะเทือนวงกว้างอย่างไม่เคย

ปรากฏมาก่อน  เริ่มก่อตัวมีพลังอย่างแท้จริงมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  นั่นคือธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ

เครือข่ายขนาดเล็ก  ที่เรียกว่าร้านสะดวกซื้อ  (Convenience  store)  เครือข่ายร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ที่สุด 

7-Eleven เพียงรายเดียวครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศด้วยสาขาเกือบ 9,000 แห่ง มีอัตราการขยายเครือข่าย

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เครือข่ายค้าปลีกดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับสังคมมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เนื่องมาจากสินค้า

และบริการสามารถตอบสนองชีวิตพื้นฐาน  เข้าถึงผู้คนวงกว้างที่สุด  สินค้าและบริการพัฒนาต่อไปอย่างไม่

หยุดยั้ง จากสินค้าอุปโภคบริโภค สู่บริการพื้นฐานส�าคัญอ่ืนๆ โดยเฉพาะการช�าระเงินในการใช้บริการ

สาธารณูปโภคของรัฐไปจนถึงบริการทางธุรกิจ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่มากขึ้นๆ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558  เป็นต้นมา การแข่งขันในธุรกิจร้านสะดวกซื้อรุนแรงมากขึ้น กลุ่มทีซีซีซื้อเครือ

ข่าย Big C เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกอย่างเต็มตัว มีการเปิดสาขาขนาดเล็ก ประมาณ 150 แห่ง ขณะในปี2562 ที่

ผ่านมา  มีแผนการเปิด  Mini  Big  C  ให้มากขึ้นถึง  300  แห่ง  บทบาทธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นอกจากเข้าถึง

สังคมไทยกว้างมากขึ้น ลึกมากขึ้น เชื่อกันว่าไม่เพียงสร้างโอกาสและสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ

ชุมชน  แต่ปัจจุบันบทบาทค้าปลีกสมัยใหม่จะมีมากกว่ารูปแบบเดิมมากแล้ว  ขณะเดียวกันคู่แข่งทางธุรกิจ

อย่างเทสโก้โลตัสก็ได้ปรับตัวครั้งใหญ่ โดยได้ปรับโฉมใหม่ของร้านสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ให้เป็นไป

ในรูปแบบใหม่ คือ สด ง่าย และตอบโจทย์ชีวิตประจ�าวัน ด้วยเน้นจ�าหน่ายสินค้าการใช้ชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่า

จะเป็นอาหารพร้อมรับประทาน จ�าหน่ายกาแฟสด ซึ่งได้ร่วมกับโครงการดอยตุง ยังมีสินค้าอีกสองกลุ่ม คือ 

อาหารสด โดยรับซื้อตรงจากเกษตรกร ในราคาที่เข้าถึงได้ รวมถึงมีเพิ่มบริการส่งพัสดุไปรษณีย์ในปัจจุบัน (วิ

รัตน์ แสงทองค�า, 2562)

จากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงดังกล่าว  ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  จ�าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการขาย

สินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้

มากที่สุด การด�ารงชีวิตด้วยปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อให้มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ เมื่อสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เกิดการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า ธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวไปพร้อมๆ กับ

ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มาก
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ที่สุด โดยเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ ที่ต้องการความสะดวกในการจับจ่ายซ้ือสินค้าเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการเหล่านั้น (จุฑารัตน์ สายโรจน์พันธ์, 2560) 

การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ส�าคัญปัจจัยหน่ึง คือ คุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่น�าไปสู่ความภักดีในสินค้า และท�าให้ผู้บริโภคเปล่ียนไปใช้บริการของคู่แข่งน้อยลง ซ่ึงเป็นส่ิงที่มี

ความส�าคัญเนื่องจากต้นทุนในการหาฐานลูกค้า  ใหม่สูงกว่าต้นทุนในการรักษาฐานลูกค้าเดิมถึง  5  เท่าด้วย

กัน (คณุตม์ ระบิลเมทนี, 2559) กิจการที่ต้องการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ต้องท�าความเข้าใจที่

ดีเก่ียวกับความต้องการของลูกค้า เพื่อคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรักษาฐาน

ลูกค้า  จึงเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการบรรลุความส�าเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจ  ตลอดจนรักษากลุ่มลูกค้าให้

ได้  ในการสร้างยอดขายและการซื้อซ�้า  คือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  (Customer  Relationship 

Management:  CRM)  เนื่องจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถเข้ามาเพิ่มคุณค่า  ด้วยการสร้าง

ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และเมื่อเวลาผ่านไป ลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีตามมาเป็นล�าดับ (ศตพล 

วรก�าแหง, 2557)

จากข้อมูลข้างต้น ท�าให้ผู ้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และ

คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของร้านสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อ

วิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรหลัก โดยท�าการศึกษาในบริเวณพื้นที่เขตอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง

เป็นเมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางทางการค้าที่ส�าคัญของภาคใต้  ทั้งนี้  ผลที่ได้จากการวิจัยจ�าสามารถน�าไป

เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  และการพัฒนาคุณภาพบริการ  เพื่อ

ให้ลูกค้าเกิดความภักดีทั้งในเชิงการซื้อซ�้า การแนะน�าหรือบอกต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับร้าน

สะดวกซื้อ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพ

บริการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อทดสอบโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  เป็นแนวทางในการวางแผน และก�าหนดกลยุทธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ

พัฒนาคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

2.  น�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ไปเป็นประกอบการสร้างความภักดีของลูกค้าให้มีต่อร้านสะดวกซื้อ 
หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

3.  เป็นข้อมูลส�าหรับนักศึกษา  หรือผู้วิจัยอื่นๆ  ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า คุณภาพบริการ และความภักดี ทั้งในบริบทของร้านสะดวกซื้อ หรือธุรกิจบริการอื่นๆ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ควำมภักดีของลูกค้ำ (Customer Loyalty) คือ ความผูกพันที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าหรือบริการ

ชนิดหนึ่ง  แล้วส่งผลท�าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อซ�้า  และการบอกต่อ  ที่ยังคงส�าคัญจนถึงปัจจุบันซึ่ง
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ท�าให้พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดความผูกพันต่อร้านค้าหรือองค์กรธุรกิจซึ่งความจงรักภักดีสามารถวัดได้จากสอง
มิติดังนี้ได้แก่  มิติด้านทัศนคติ  คือ  ความโน้มชอบอาจจะเป็นความผูกพันต่อร้านค้าหรือสินค้าและ  มิติด้าน
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ เช่น การซื้อซ�้าและการบอกต่อ (สินิทรา สุขสวัสดิ์, 2561)

ความภักดีต่อร้านค้าเป็นการตอบสนองพฤติกรรมอย่างชัดเจนในการท�าหลายหลายครั้งโดยตัดสิน

ใจพิจารณาเลือกร้านใดร้านหนึ่งของกลุ่มร้านอื่นๆซ่ึงเป็นการตัดสินใจโดยใช้จิตใจที่เกิดจากความผูกพันกับ

ร้านค้า  ความภักดีต่อร้านค้าอาจหมายถึงความผูกพันที่เกิดจากอิทธิพลของความพึงพอใจความไว้เนื้อเชื่อใจ

ในร้านค้า (Bloemer & Odekerken – Schroder, 2002) ความภักดีต่อร้านค้ามีองค์ประกอบด้านทัศนคติ

ของความภักดี ได้แก่ ความผูกพัน(Commitment) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ได้แก่ การซื้อซ�้า (Re-

peat Purchase) และการแนะน�าบอกต่อเชิงบวก (Positive Word-of-mouth) (Bridson, Evans & Hick-

man, 2008 อ้างในอรรัมภา มุกดาเวช, 2561)
2. กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship Management: CRM) คือ 

การเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจและลูกค้าในระยะยาว อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของธุรกิจ  และมีการแนะน�าบอกต่อของลูกค้า
เอง หรือบุคลากรด้านไอทีก่อให้เกิดความภักดีต่อบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิม 
และสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งมาได้  การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นตัวช่วยบอกองค์กร
ว่าควรจะรักษาลูกค้าประเภทใด แนวความคิดเกี่ยวกับการรักษาลูกค้าไว้ให้นานที่สุด จะช่วยลดต้นทุน
เนื่องจากองค์กรสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรได้ ช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากการหาลูกค้าใหม่ (กิติยา 
ปลื้มจิตไพบูลย์, 2558) 

กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  หรือ  DEAR Model  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ ที่

ส�าคัญ คือ (1) การสร้างฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ (2) การมี

เทคโนโลยี (Technology) การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มช่อง

ทางให้ลูกค้า  (3)  การปฏิบัติงาน  (Action)  เป็นการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  โดยก�าหนดโปรแกรมสร้างความ

สัมพันธ์ สร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาสินค้าและบริการที่ดี  เพื่อรักษาลูกค้าไว้ และ (4) การรักษาลูกค้า 

(Retention) ประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าองค์กรสามารถรักษาลูกค้าได้มากขึ้นหรือไม่ โดยเกณฑ์จะต้องเปลี่ย

นไปจุดเน้นขององค์กรต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่การรักษาลูกค้าในระยะยาว และเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าให้มากกว่าที่

ลูกค้าคาดหวัง (วิทยา ด่านธ�ารงกูล, 2545 อ้างในกิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์, 2558)
3. คุณภำพบริกำร (Service Quality) หมายถึง การด�าเนินงานตามมาตรฐานขององค์กรและ 

สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน รวมถึงการเอาใจใส่ต่อกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้กลุ่มผู้
บริโภคเกิดความประทับใจต่อการบริการอย่างสูงสุด (นวลรัตน์ วัฒนา, 2561) เป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จในการแข่งขันธุรกิจ และเมื่อธุรกิจมีรูปแบบและประเภทเดียวกันหรือประเภทที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนั้น การเน้นคุณภาพการบริการจึงเป็นวิธีการที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับ
ธุรกิจได้สามารถเห็นได้จากการเอาใจใส่ลูกค้าการบริการที่น่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ผู้บริโภคควรจะได้
รับจากการบริการ  (เบญชภา  แจ้งเวชฉาย,  2561)  ทั้งนี้  คุณภาพบริการ  ตามหลักการของ  SERVQUAL 
ประกอบด้วย 5 มิติ คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ  (Tangibles) ความไว้วางใจ  (Reliability) การตอบ
สนองลูกค้า (Responsiveness) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และความใส่ใจลูกค้า (Empathy) 
(Parasuraman, et al. 1988 อ้างในอรรัมภา มุกดาเวช, 2561)
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อนุวัต  สงสม  (2556)  เรื่องแบบจ�าลองสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความภักดี

ของลูกค้า กิจการค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์ท ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าความภักดีของลูกค้า

ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพบริการ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.59 ขณะที่งานวิจัยของ

ยุทธพงษ์  พิมพ์พิพัฒน์  (2559)  ซึ่งศึกษาความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ พบว่า กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การติดตามลูกค้า การสร้าง

สัมพันธภาพกับลูกค้า การบริหารการสื่อสาร กับลูกค้า ความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า การรักษาลูกค้า 

การรับฟังข้อมูลความคิดเห็น และการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความภักดี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยงานวิจัยดังกล่าว พบว่า กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ของร้านสะดวกซื้อ มีผลเชิงบวกต่อความภักดีในทุกๆ ด้าน  ได้แก่  ด้านการซื้อซ�้า  การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์

และบริการ การบอกต่อบุคคลอื่น และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง ขณะที่การทบทวน

วรรณกรรมงานวิจัยของรุ่งรวี ปะกิระถา และบุญฑวรรณ วิงวอน (2560) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความ

สัมพันธ์กับลูกค้า การรับรู้คุณภาพบริการของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิ

เคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดล�าปาง พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทาง

ตรงเชิงบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.73 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว 

จึงสรุปเป็นสมมติฐานได้ตามข้อ H1 และ H2 

มะลิวัลย์  แสงสวัสดิ์  (2558)  ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการและความ

ภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ชั้นน�าในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการ ความไว้วางใจ ภาพลักษณ์องค์การ  และปัจจัยความภักดีด้าน

พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  0.05  ในขณะงานวิจัยของ  นริศ  ธรรมเกื้อกูล  ไพฑูรย์  เจตธ�ารงชัย  ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร 

และนาวิน มีนะกรรณ (2557) ซ่ึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่

นอีเลฟเว่น พบว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญชญา  อภิมหาโชคโภคิน  ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  และธนากร  น้อยทอง  (2556)  ที่

ศึกษากลยุทธ์การตลาดและคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต

อ�าเภอเมือง  จังหวัดล�าปาง  ผลการศึกษาพบว่า  ทั้งกลยุทธ์การตลาดและคุณภาพบริการล้วนมีอิทธิพลทาง

ตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว จึงสรุปเป็นสมมติฐานได้ตามข้อ 

H3

ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ตามข้อ H1-H3 โดยกรอบแนวคิด

ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง และ 12 ตัวแปรสังเกตได้ ดังรูปที่ 1

สมมติฐำน

H1: การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ

H2: การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า

H3: คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีกำรด�ำเนินวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ก�าหนดประชากรคือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อทั้งหมด ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่

แน่นอน โดยก�าหนดขอบเขตการศึกษา เฉพาะร้านสะดวกซื้อหลัก คือ  เซเว่นอีเลฟเว่น มินิบิ๊กซี และเทสโก้

โลตัสเอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของผู้บริโภคหรือลูกค้า ซึ่งมาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 3 รายหลัก ตามที่

ระบุไว้  โดยการก�าหนดจ�านวนหรือขนาดตัวอย่าง  อ้างอิงแนวคิดของ  Hair,  Black,  Babin  &  Anderson 

(2010) ซึ่งกล่าวว่า การวิเคราะห์สถิติประเภทสมการโครงสร้างควรก�าหนดตัวอย่างประมาณ 10-20 เท่า ต่อ 

1 พารามิเตอร์  เช่นเดียวกับแนวคิดของ Schumaker and Lomax (2010) ที่กล่าวถึงกฎแห่งความชัดเจน 

(Rules of Thumb) ซึ่งกล่าวว่าการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างควรใช้ตัวอย่าง 10-20 คน ต่อ 1 

ตัวแปรสังเกตได้ การศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ทั้งสิ้น 12 ตัวแปรสังเกตได้ ดังนั้น จ�านวนตัวอย่างที่ผู้วิจัย

ก�าหนด คือ จ�านวน 240 ตัวอย่าง ซึ่งผ่านเกณฑ์ของนักวิชาการข้างต้น

การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage  Sampling)  โดยขั้นแรกเป็นการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้นภูมิ คือ การแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ตามชื่อของร้านสะดวกซื้อทั้ง 3 แห่ง (คือ เซเว่นอีเลฟเว่น มินิบิ๊กซี 

และเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส) ขั้นตอนต่อมา คือ ก�าหนดโควตาให้แต่ละร้านสะดวกซื้อในจ�านวนเท่าๆ กัน ร้าน

ละ 80 ราย หลังจากนั้นเป็นการสุ่มแบบสะดวก โดยผู้วิจัยเดินทางไปตามสาขาต่างๆ ของร้านสะดวกซื้อ และ

เก็บแบบสอบถามให้ได้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ ท้ังนี้ ผู้วิจัยพยายามแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลท้ังวัน

ธรรมดา  และวันหยุดในสัดส่วนที่เท่าๆ  กัน  และในแต่ละช่วงเวลา  คือ  เช้า  เย็น  และกลางคืน  ในสัดส่วนที่

เท่าๆ กัน ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามนั้น  แบ่ง

ออกเป็น  4  ตอนได้แก่  ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  และพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก
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ร้านสะดวกซ้ือ ตอนท่ี 2-4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่าง ๆ ซ่ึงข้อค�าถามเป็นมาตราวัดแบบ

ประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ทั้งนี้แต่ละตัวแปรแฝงมีข้อค�าถาม 2-4 ข้อ โดย

ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของกิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์ (2558) และอรรัมภา มุกดาเวช (2561)

การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้ค่าความถี่และร้อยละ  เพื่ออธิบายลักกษณะเบื้อง

ต้นของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  SPSS  และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร  โดยใช้ค่า

เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความเบ้  ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้  เพื่อตรวจสอบการแจกแจงตัวแปร 

ด้วยการประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด(Maximum Likelihood) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 

และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป LISREL เพื่อทดสอบแบบจ�าลองการวัด การทดสอบแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์และทดสอบสมมติฐานการวิจัยเป็นต้น

สรุปผลกำรวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มผู้ใช้บริการจ�านวน 240 ราย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง (ร้อยละ 60.8) มีอายุระหว่าง 18-24 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 31.7) ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานและ

ลูกจ้างบริษัทเอกชน (ร้อยละ 36.3) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 

73.3) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 97.5) ส�าหรับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านสะดวก

ซื้อ  พบว่า  ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นมากที่สุด  (ร้อยละ  55.8)  ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้า

เพื่ออุปโภคและบริโภค  (ร้อยละ 80.4) รองลงมาเป็นช�าระค่าน�้าและค่าไฟ  (ร้อยละ10.8)  โดยความถี่ในการ

ใช้บริการอยู่ที่  4-6  ครั้งต่อสัปดาห์  (ร้อยละ  42.5)  ส่วนค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่  101-500  บาทต่อครั้ง  (ร้อยละ 

49.6) โดยในการใช้บริการมีเหตุผลคือ สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 39.2)

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory  Factor  Analysis:  CFA)  พบว่าองค์

ประกอบทั้ง 12 ด้าน มีค่าน�้าหนักอยู่ระหว่าง 0.53-0.65 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง 

0.63-0.75  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดว่าค่าดังกล่าวควรมากกว่า  0.50  (สุภมาส  อังศุโชติ,  สมถวิล  วิจิตร

วรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2557)

ผลการพัฒนาแบบจ�าลองการวัด (Measurement Model) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง และ 12 

ตัวแปรสังเกตได้  พบว่า  มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัด 

(Construct Reliability) มากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Ex-

tracted) มากกว่า 0.50 แสดงว่าองค์ประกอบมีค่าความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et al.,2010) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแฝงที่น�ามาพัฒนาแบบจ�าลองในงาน

วิจัยนี้ รวมถึงข้อค�าถามในแบบสอบถามที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม

ส�าหรับผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง  พบว่า  แบบจ�าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์  (X2/df=1.80, CFI=0.96, RMSEA=0.058, SRMR=0.061) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรแฝง พบ

ว่า  ตัวแปรแฝงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

สูงที่สุด  เท่ากับ  0.61  (p<.05)  ตัวแปรแฝงคุณภาพการบริการ  ด้านการตอบสนองลูกค้าที่มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบสูงที่สุด  เท่ากับ  0.65  (p<.05)  ตัวแปรแฝงความภักดีด้านการซื้อซ�้าที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูง

ที่สุด เท่ากับ 0.60 (p<.05) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย รายละเอียดดังรูปท่ี 2 เมื่อวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่าง

ตัวแปรแฝงในแบบจ�าลอง พบว่า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพ

บริการและความภักดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.83 และ 0.26 ตามล�าดับ ขณะเดียวกันคุณภาพ

การบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล  เท่ากับ  0.29  ทั้งนี้  ตัวแปร

คุณภาพบริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variable) ระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและ

ความภักดีต่อร้านค้า โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.57

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 1 และ 2 ซึ่งพบว่า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกต่อคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้า ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของศตพล   

วรก�าแหง (2557) อรรัมภา มุกดาเวช (2561) อนุวัต สงสม (2556) และยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ (2559) ซึ่ง

สามารถอภิปรายได้ว่า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า จะท�าให้ผู้บริหารสามารถเรียนรู้จากลูกค้า และใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในการบริหารงานสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม กระบวนการ CRM โดยเฉพาะการสร้างฐาน

ข้อมูล ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็น อายุ ที่อยู่ รสนิยม ประเภทของลูกค้า สถิติการสั่งซื้อ ข้อมูลเหล่า

นี้สามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการ

บริการที่ใส่ใจ พิถีพิถัน ที่คัดเลือกมาเฉพาะส�าหรับลูกค้าแต่ละท่าน สร้างความรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ ซึ่ง

จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและภักดีต่อองค์กรในระยะยาว ดังนั้น การบันทึกพฤติกรรมการซื้อฐานข้อมูลที่

ถูกต้อง จะท�าให้ร้านสะดวกซื้อออกแบบโปรแกรมการตลาดได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อันเป็นการ

รักษาลูกค้าไว้ในระยะยาว และเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง

ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 3 ซึ่งพบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีผล

วิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวัลย์  แสงสวัสดิ์  (2558) นริศ ธรรมเกื้อกูล และคณะ (2557) 

เบญชญา อภิมหาโชคโภคิน และคณะ (2556) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การรับรู้คุณภาพบริการจะส่งผลต่อ
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การเกิดทัศนคติ เกิดการเรียนรู้ หากคุณภาพบริการอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ (Zone of Tolerance) จะส่ง

ผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนของการประเมินหลังการบริโภคใน

แบบจ�าลองกระบวนการการบริโภค การประเมินมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งความรู้สึกและพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรม

ดังกล่าว อาจพัฒนาเป็นการซื้อและการใช้บริการซ�้า รวมถึงการแนะน�าหรือบอกต่อ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

ส�าคัญของความภักดี

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำกำรน�ำผลวิจัยไปใช้ 

จากการวิจัยฉบับนี้ มีข้อค้นพบส�าคัญ 3 ประเด็น คือ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเกิดจากองค์

ประกอบการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ขณะที่คุณภาพบริการที่เกิดจากองค์

ประกอบการตอบสนองต่อลูกค้าที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าว คือ การ

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพบริการ ต่างมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อร้าน

สะดวกซื้อ ดังนั้น ร้านสะดวกซื้อควรน�าผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้า มีการก�าหนดโปรแกรมความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในแง่การสะสมยอดซื้อ การแลก

ของรางวัล หรือแม้แต่การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมหรือชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาร้าน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์การที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น ขณะเดียวกันพนักงานของร้าน ซึ่งท�าหน้าที่ในการ

ขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า สามารถตอบข้อสงสัยหรือการจัดการกับข้อ

ข้องใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงการพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ

ลูกค้า ทั้งในแง่ของความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ซึ่งประเด็นดัง

กล่าวในกรณีของร้านค้าสะดวกซื้อ สามารถด�าเนินการได้ง่ายกว่ากิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ เพราะใกล้ชิดกับ

ลูกค้ามากกว่า คุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับคุณภาพบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า จะส่งผลให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งอาจยกระดับเป็นความชื่นชมยินดี (Delighted) และความไว้วางใจ อันจะส่งผล

ให้เกิดการตอบสนองหรือการเสริมแรงเชิงบวกแก่ลูกค้า (Positive Reinforcement) เป็นการเพิ่มโอกาสใน

การซื้อซ�้าของลูกค้า รวมถึงการแนะน�าและบอกต่อจากลูกค้าไปยังบุคคลอื่นๆ    

ข้อเสนอแนะของกำรท�ำวิจัยต่อไป

การวิจัยครั้งนี้เป็นการส�ารวจจากกลุ ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่เท่านั้น  ส�าหรับวิจัยครั้งต่อไปอาจน�าโมเดลดังกล่าวไปทดสอบกลับกลุ่มผู้บริโภคหรือร้านสะดวกซื้อ

ในพื้นที่อื่นๆ หรืออาจทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม เพื่อสังเคราะห์ว่านอกจากการจัดการความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าและคุณภาพบริหารแล้ว มีตัวแปรอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าร้าน

สะดวกซื้อ ขณะเดียวกันอาจมีการวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มพหุ เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล

ระหว่างกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น แบ่งตามกลุ่มอายุ แบ่งตามกลุ่มอาชีพ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการน�า

ไปแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ต่อไป
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กำรศึกษำศักยภำพด้ำนกำรตลำดหมอนยำงพำรำส�ำหรับวิสำหกิจชุม 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

The Study of Competency in Marketing Rubber Products for Community enterprise 

Nakhon Si Thammarat Province

นิลุบล ศิวบวรวัฒนา1

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา1  ศึกษาหาตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ 2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและ

ความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย  (Customer  Insight)  3.เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดและจัด

ท�าแผนการตลาดกลยุทธ์ด้านให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหมอนยางพารา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชจ�านวน  7  กลุ่ม

ไดผลการศึกษาพบว่า  ด้านคุณภาพของสินค้าพบว่าหมอนหนุนนอนมีความนุ่มสบาย ยืดหยุ่นสูงช่วยรองรับ

แรงกดทับของร่างกายขณะนอนหลับและมีรูระบายอากาศจ�านวนมากซ่ึงจะช่วยระบายความชื้น ท�าให้

ถ่ายเทอากาศได้ดีอีกทั้งการออกแบบตามหลักสรีระยังช่วยป้องกันกระดูกสันหลังและคอ ช่วยลดอาการกรน 

และท�าให้หลับสนิทยิ่งขึ้น  ความต้องการของตลาดหมอนยางพารา พบว่า เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดจีน

ซึ่งเป็นทั้งตลาดหลักและตลาดใหญ่ที่มีมูลค่า 50,000 ล้านบาท/ปี  ปัญหาด้านการตลาด  ส่วนใหญ่จะต่างคน

ต่างผลิตหมอนยางพารา (หมอนหนุนนอน) ท�าให้หมอนยางพาราเป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกันเพราะมี

คุณลักษณะที่เหมือนกันเพียงแต่ใช้ตราสินค้า (แบรนด์) แตกต่างกันโดยมีตราสินค้า (แบรนด์) ท�าให้ไม่

สามารถก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนอีกทั้งการผลิตหมอนยางพาราเป็นแบบ “แฮนด์เมด”	มี

ต้นทุนการผลิตอยู่ประมาณ 270-280 บาท ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับหมอนยางพาราของ

อุตสาหกรรมแบบฉีดได้แต่อย่างใด ดังนั้นเนื่องจากหมอนยางพาราเป็นสินค้าที่วางขายเหมือนกันหมดจะ

แตกต่างกันที่ราคาเพียงอย่างเดียว ท�าให ้ที่ผ ่านมา วิสาหกิจชุมชนผลิตหมอนยางพารา จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�านวน 14 แห่งควรมีการก�าหนดกลยุทธ์ทางการคลาดเพ่ือให้เหมาะกับศักยภาพของ

ตนเองเพื่อให้แข่งขันได้ในอนาคต 

Abstract

Purpose of study1. Studying for potential target markets 2. To know the behavior 

and needs of the target market (Customer Insight) 3. To promote the marketing potential 

and make a strategic marketing plan for the rubber pillow community enterprise Nakhon Si 

Thammarat Province Qualitative research methodology by collecting data from 

1  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพ

   Nilubon.si@spu.ac.th,0816339487
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interviews of 7 community enterprise groups in Nakhon Si Thammarat province. Re-

garding the quality of the product,  it was found that the sleeping pillows were soft and 

comfortable. Highly flexible, helps support the pressure of the body while sleeping and has 

many ventilation holes which help to release moisture. Good ventilation, and ergonomic 

design helps protect the spine and neck Helps to reduce snoring and helps to sleep more 

deeply Demand for the rubber pillows market is found to be the product of the Chinese 

market, which is both the main market and the big market worth 50,000 million baht / year. 

Marketing problems in this case are;  most of them will produce rubber pillows. (Recliner 

pillows) make rubber pillows are no different because they have the same characteristics, 

only use different brands that make customers cannot clearly determine the product posi-

tion. For production process of rubber pillows is “handmade”, with production costs around 

270-280 baht, making it unable to compete on price with rubber pillows of the injection 

industry. Therefore, since rubber pillows are sold in the same products, they differ only in 

price.  Recommendation  for  Rubber  Pillow  Community  Enterprise  Nakhon  Si  Thammarat 

province should have strategy deficit to suit their own potential to be able to compete in 

the future.

Keywords: Marketing Strategy, Ergonomic design, Rubber pillow community

บทน�ำ

ภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งผลิตยางพารา (Natural Rubber :NR ) ที่ส�าคัญของโลก คิดเป็นสัดส่วนกว่า 

90%ของผลผลิตยางพาราทั่วโลก โดยไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตยางพาราเป็นอันดับบ 1 ของโลก ประมาณ 

4.56 ล้านตัน หรือคิดเป็น 35.9% ของผลผลิตโลก ในปี 2560 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน 

มาเลเซีย และอินเดีย มีสัดส่วน 26.0% ,8.6%, 8.0% , 5.5% และ 5.0% ตามล�าดับ และคาดว่าการส่งออก

น�้ายางข้นของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามทิศทางอุตสาหกรรมถุงมือยางในตลาดโลกและไทยจะยังคง

รักษาส่วนแบ่งตลาดในระดับสูงไว้ได้ แต่การส่งออกยางแผ่น ยางแท่ง และยางคอมปาวด์ของไทยจะเผชิญ

ความเสี่ยงจากการลดลงของความต้องการในจีน และการแข่งขันที่รุนแรงจาก CLMV ที่ขยายการส่งออก

ยางพาราไปจีนเพิ่มขึ้นมาก มีผลให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยในตลาดจีนลดลงเป็นล�าดับ อย่างไรก็ตามราคา

ยางพารไทยในตลาดโลกในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าที่ คาดว่าจะแกว่งตัวในช่วงแคบ มีผลท�าให้ผู้ประกอบการมี

ความเสี่ยงจากภาวะขาดทุนสต๊อกลดลง (เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ : วิจัยกรุงศรี มีนาคม 2561)

ยางพาราในประเทศไทยได้เจอวิกฤตราคายางพาราตกต�่ามาก หน่วยงานรัฐบาลได้มีนโยบายส่ง

เสริมเกษตรกรที่ปลูกยางพารา  โดยเฉพาะสหกรณ์สวนยางพาราต่าง  ๆ  ให้ท�าการแปรรูปน�้ายางพาราเพื่อ

เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตยางพารา เช่น การผลิตที่นอนยางพารา หมอนยางพารา เป็นต้น นอกจากนั้นในปี 2561 

มีนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งและสามารถ

ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราให้สามารถส่งออกได้  และเป็นการสนองตอบนโยบายการส่งเสริมการใช้

ยางในประเทศของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่ง  กยท.ในฐานะผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบและให้การส่งเสริม

การแปรรูปยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือการแปรรูปเป็น
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ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อให้

ชีวิตเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป (WWW.raot.co.th/ewt_news.php?nid=6763)

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเป็นพื้นที่ที่มีชาวเกษตรกรปลูกยางพาราจ�านวนมากแห่งหนึ่งใน

ประเทศไทย  ในช่วง  3ปีที่ผ่านมา  ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสากิจชุมชน

เพื่อท�าการผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยาง เช่น การผลิตหมอนยางพาราส�าหรับหนุนศีรษะ โดยอาศัยน�้ายางพาราใน

ท้องถิ่น  โดยเริ่มแรกมีเกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รวมตัวกันจัดตั้งแต่เป็นวิสาหกิจ

ชุมชนประมาณ  14  แห่ง  ในช่วงระยะเริ่มต้นของการรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตโฟมยางนั้น  ชาว

เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยต่าง  ๆ  ในการกระบวนการผลิตต่อ

สมบัติของโฟมยาง  ท�าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โฟมยางไม่สม�่าเสมอ  และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ได้มาตราฐาน 

ท�าให้ไม่สามารถน�าหมอนยางพาราออกจ�าหน่ายในท้องตลาดได้จึงท�าให้เกิดการสูญเสียทั้งเงินทุนและเวลา 

รวมไปถึงขยะที่เกิดจากการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ  จากปัญหาดังกล่าว  ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนบางแห่งได้ปิด

กิจการ และในปัจจุบันยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ยังคงด�าเนินการผลิตหมอนยางพาราเพียง จ�านวน 7 แห่งเท่านั้น 

ดังนั้น จากโครงการวิจัยศึกษาศักยภาพด้านการตลาดหมอนยางพาราส�าหรับวิสาหกิจชุม  จังหวัด

นครศรีธรรมราช นี้ นับว่าเป็นโครงการที่ส�าคัญที่จะมีในการส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนด้านการตลาด 

กลยุทธ์ด้านการตลาดส�าหรับวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการเพิ่มช่องทางการขาย ขยายกลุ่มเป้า

หมายใหม่ อันน�ามาซึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของ
1.  ศึกษาหาตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและศึกษาคู่แข่งทางตรง ทางอ้อมและพฤติกรรมของคู่

แข่ง

2.  เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Customer Insight)

3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดหมอนยางพารา

4.   เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดและจัดท�าแผนการตลาดกลยุทธ์ด้านให้กับวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตหมอนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ได้ข้อมูลศักยภาพด้านการตลาดและโอกาสทางธุรกิจหมอนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อการวางแผนด้านการตลาด  กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อสร้างโอกาสต่อยอด  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
หมอนยางพาราของวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น

2.  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลจากยางพารา และเป็นการสร้างร้ายได้ให้กับคนในชุมชน
ให้มีความสามารถในการจัดการและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป

3.  เกิดการจ้างงาน  สร้างอาชีพ  เป็นการกระจายรายได้  และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบของ
วิสาหกิจชุมชน

4.  ผู้บริโภคมีโอกาสได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพราะใช้วัตถุดิบจากน�้ายางธรรมชาติแท้และมี
ส่วนช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภคในสังคมไทย
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กำรทบทวนวรรณกรรม

Kotler and keller (2012)  ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ การเลือก 

การซื้อ  การใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ทั้งบุคคล  กลุ่ม  และองค์กร  เพื่อตอบสนองความต้องการและ

ความจ�าเป็น  ทั้งนี้การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่าย  เนื่องจากผู้บริโภคมักพูดอย่างหนึ่ง  แต่ท�าอีก

อย่างหนึ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อดุลย์และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภค คือบุคคลต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการ

ซื้อ  (Ability to buy) หรือทุกคนที่มีเงิน นอกจากนั้นผู้บริโภคจะต้องมีความเต็มใจในการซื้อ  (Willingness 

to  buy)  สินค้าหรือบริการด้วย  บางคนซื้อสินค้าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  ขณะเดียวกันบางคนก็ซื้อไปเพื่อ

ขายต่อหรือใช้ในการผลิต

Kotler and keller (2012)  ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจที่ท�าให้

ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้นท่ีท�าให้เกิดความต้องการและผ่านสิ่งกระตุ้นเข้ามาใน

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ โดยความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อและจะมี

การตัดสินใจซื้อ  ตามกระบวนการซึ่งได้สรุปไว้ว่าการรับรู้ความต้องการหรือปัญหา  (Problem/Need  Rec-

ognition)  ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา  หรือความต้องการในสินค้าหรือบริการซึ่งความต้องการ

หรือปัญหานั้นเกิดขึ้นจากความจ�าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความ

รู้สึกหิวข้าว การกระหายน�้า และสิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระตุ้นของ

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) เช่น เห็นพิชซ่าน่ากิน จึงรู้สึกหิว เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยที่ท�าให้ผู้บริโภคท�าการ

ตัดสินใจซื้อ  (Purchase  Decision)  หลังจากที่ได้ท�าการประเมินทางเลือกแล้ว  ผู้บริโภคจะท�าการตัดสินใจ

ซื้อในด้านต่าง  ๆ  ได้แก่  ตรายี่ห้อ  ร้านค้าที่ซื้อ  ปริมาณที่ซื้อ  เวลาที่ซื้อ  และวิธีการช�าระเงินจากนั้นจะมี

พฤติกรรมหลังการซื้อ  (Post-Purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ท�าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

แล้วนั้น นักการตลาดจะมีการติดตามความพึงพอใจภายหลังการซื้อ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยจะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
1.  ข้อมูลทุติยภูมิ

2.  การส�ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไปโดยใช้แบบสอบถามจ�านวน  400  ชุด  ในพื้นที่กรุงเทพ  ฯ 
ปริมณฑล และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 400 กลุ่มตัวอย่าง

3.  การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนได้เสียตั้งแต่ต้นน�้า  กลางน�้า  และปลายน�้า  โดยใช้วิธีเจาะจง 
ประกอบด้วย

3.1  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต้นน�้า เช่น กลุ่มผู้ผลิตน�้ายางธรรมชาติส�าหรับการผลิตหมอนยางพารา
ธรรมชาติ จ�านวน 3 ราย และเจ้าของเทคโนโลยี 1 ราย

3.2  กลุ ่มผู ้มีส ่วนได ้เสียกลางน�้า เช ่น กลุ ่มผู ้ผลิตหมอนยางพาราธรรมชาติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งจะคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและยังเปิดด�าเนินการ จ�านวน 
4 ราย
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3.3  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียปลายน�้า สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริโภคที่ได้ท�าการทดลองใช้หมอน
ยางพาราจ�านวน 5 รายและตัวแทนจ�าหน่ายหมอนยางพารา 5 ราย

ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

หมอนยางพาราถือเป็นสินค้าที่น�าวัตถุดิบในท้องถิ่น  คือ  น�้ายางพารามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทั้งนี้  ที่ผ่านมา  ปรากฏว่า  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการด้านการผลิตเพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดโลกในคุณภาพสินค้าแปรรูปจากยางพาราของไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

เยี่ยมและจะสามารถจ�าหน่ายในตลาดระดับกลางและตลาดระดับพรีเมี่ยมได้ทั่วโลก 

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราต้ังอยู่มากที่สุด

ในประเทศไทยจ�านวนกว่า 14  สถาบัน ดังนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดตั้งโครงการ 

“นครศรีโมเดล” เพื่อผลิตหมอนยางพารา (หมอนหนุนนอน) จากน�้ายางพาราธรรมชาติ 100% และได้รวม

ตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือ SME เพื่อผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารามากที่สุดใน

ประเทศไทย จ�านวน 14 แห่ง หากโครงการประสบผลส�าเร็จ จะขยายโครงการดังกล่าวไปยังจังหวัดและภูมิ

ภาคอ่ืนๆ ในประเทศท่ีมีการประกอบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยางพาราเนื่องจากประเทศไทยปลูก

ยางพาราที่ให้น�้ายายางพาราที่มีคุณภาพดี จึงท�าให้หมอนยางพาราที่ผลิตได้มีคุณภาพดีตามไปด้วย 

คุณสมบัติของหมอนยางพารา มีจุดเด่นส�าคัญ คือ หมอนหนุนนอนมีความนุ่มสบาย ยืดหยุ่นสูงช่วย

รองรับแรงกดทับของร่างกายขณะนอนหลับและมีรูระบายอากาศจ�านวนมากซึ่งจะช่วยระบายความช้ืน 

ท�าให้ถ่ายเทอากาศได้ดีอีกทั้งการออกแบบตามหลักสรีระยังช่วยป้องกันกระดูกสันหลังและคอ  ช่วยลด

อาการกรน และท�าให้หลับสนิทยิ่งขึ้น    นอกจากนี้    หมอนยางพาราแท้ใช้น�้ายางพาราธรรมชาติในการผลิต

จะมีโปรตีนน�้ายางช่วยป้องกันไรฝุ่นและเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดภูมิแพ้ และสามารถท�าความสะอาดด้วยเครื่องซัก

ผ้าได้   ดังนั้น หมอนยางพาราจึงเป็นหมอนสุขภาพเหมาะส�าหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้  ท�าให้หมอนยางพารา

เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความต้องการสูงและนักธุรกิจชาวจีนได้สั่งซื้อหมอนยางพาราจากไทยเพ่ือ

ติดตราสินค้า  (แบรนด์)  เป็นของตนเองน�าขายในประเทศจีน    ด้วยเหตุนี้  จึงมีผู้ผลิตหมอนยางพาราในท้อง

ตลาดเป็นจ�านวนมากในรูปแบบต่างๆ  เช่น  หมอนยางพารา  (หมอนหนุนนอน)    หมอนรูปตัวยู    หมอนรอง

หลัง  หมอนหนุนที่เข่าและหมอนรูปโดนัท เป็นต้น  

ความต้องการของตลาดหมอนยางพารา  พบว่า  เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดจีนซึ่งเป็นทั้งตลาด

หลักและตลาดใหญ่ที่มีมูลค่า 50,000 ล้านบาท/ปี  

ปัญหาด้านการตลาด    จากการที่หมอนยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดจีน  ท�าให้ตลาดหมอน

ยางพารามีการแข่งขันที่รุนแรง    แต่ปรากฏว่า  หมอนยางพาราของของวิสาหกิจชุมชนผลิตหมอนยางพารา 

จังหวัดนครศรีธรรมราชกลับเผชิญปัญหาด้านการตลาด  ได้แก่
1.  ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างผลิตหมอนยางพารา (หมอนหนุนนอน) ท�าให้หมอนยางพาราเป็นสินค้า

ที่ไม่มีความแตกต่างกันเพราะมีคุณลักษณะที่เหมือนกันเพียงแต่ใช้ตราสินค้า (แบรนด์) แตกต่างกันโดยมี
ตราสินค้า (แบรนด์) จ�านวน 7 แบรนด์  ได้แก่  1) โอโซนพิวโล@ลานสกา  2) ตราสินค้ากลางของ กยท.  3) 
อิงกาย by รชต.  4) Junior Pillow  5) Star Latex 6) Sisun Organics  และ 7) Healthy Pillow  ทั้งนี้ 
วิสาหกิจชุมชนผลิตหมอนยางพารา  จังหวัดนครศรีธรรมราชต่างมุ่งหวังว่า  จะผลิตหมอนยางพาราคุณภาพ
เยี่ยมหรือเกรด  A  เพื่อให้สามารถจ�าหน่ายในตลาดระดับกลางและตลาดระดับพรีเมี่ยมได้    แต่กลับเผชิญ



322

ปัญหาด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพ่ือรอจ�าหน่ายเพราะมีสินค้าคงเหลือในจ�านวนปริมาณมาก  
ท�าให้วิสาหกิจชุมชนบางแห่งได้หยุดท�าการผลิตหมอนยางพาราชั่วคราวประมาณ  3-6  เดือนแล้วเนื่องจาก
ไม่มีค�าสั่งซื้อจากลูกค้า

2.  การผลิตหมอนยางพาราเป็นแบบ  “แฮนด์เมด”  มีต้นทุนการผลิตอยู่ประมาณ  270-280  บาท 
ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับหมอนยางพาราของอุตสาหกรรมแบบฉีดได้แต่อย่างใด 

3.  เนื่องจากหมอนยางพาราเป็นสินค้าที่วางขายเหมือนกันหมดจะแตกต่างกันที่ราคาเพียงอย่าง
เดียว  ท�าให้ที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนผลิตหมอนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 14 แห่งก�าหนด
นโยบายราคาขายและจ�านวนเงื่อนไขขั้นต�่าที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาซ่ึงเป็นวิธีการเอา
ตัวรอดจากการแข่งขันทางธุรกิจด้วยแนวคิด  “น่านน�้าสีแดง  (Red  Ocean)”  คือ  การท�าธุรกิจประเภท
เดียวกันที่มีอยู่จ�านวนมาก และต่างแข่งขันกันลด แลก แจก แถม ตัดราคากันอย่างดุเดือดจนถึงขนาดตายกัน
ไปข้างหนึ่งเท่ากับการท�าธุรกิจที่ก�าลังอยู่ในทะเลสีเลือดสุดท้ายผลที่ตามมา  คือ  การหนีไม่พ้นการขาดทุน
ตามๆกันเพราะเกิดการตัดราคากันเอง  

แม้ว่าจะมีการขายทั้งช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบตลาดออฟไลน ์ ได้แก่    1)  การขายหน้าโรงงาน

ผลิต   2) การขายผ่านหน้าร้าน   3) การขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย   4) การฝากขายตามสถานที่แหล่งท่อง

เที่ยว และ 5) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง  และตลาดออนไลนโ์ดยใช้หลายช่องทาง ได้แก่ Facebook,  

@Line,  Instagram, website ของตนเองและของผู้อื่นก็ตาม  แต่ยังไม่ได้จ�าหน่ายผ่านช่องทางอย่าง Laza-

da, Shoppee และ e-bay  ท�าให้ยังไม่สามารถกระตุ้นยอดจ�าหน่ายหมอนยางพาราให้เพิ่มขึ้นได้อย่างที่คาด

หวัง

ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ

  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ    67.5มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง  26-35ปี  คน คิด

เป็นร้อยละ  31.5มีสถานภาพสมรสมีบุตร  คิดเป็นร้อยละ  38.6มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับต�่ากว่าปริญญา

ตรี  คิดเป็นร้อยละ  48.6  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ  34.8  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

10,001-20,000  บาท  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อหมอนเมื่อหมอนเก่าช�ารุด  คิดเป็น

ร้อยละ 51.2 ความถี่ในการเลือกซื้อหมอน 1-2 ปี  ต่อครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 49.8 มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อ

หมอนต�่ากว่า 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 ประเภทหมอนที่เลือกซื้อคือหมอนใยสังเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 

51.7  ยี่ห้อหมอนที่ใช้อยู่คือLotus  คิดเป็นร้อยละ  36.3  สาเหตุที่เลือกซื้อหมอนเพราะมั่นใจในคุณภาพ  คิด

เป็นร้อยละ 40.5 ขนาดของหมอนที่เลือกซื้อคือ Standard size 19*29 นิ้ว คิดเป็นร้อยละ 67.6 อายุการใช้

งานของหมอนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคิดเป็นร้อยละ  73.7  สถานที่ที่เลือกซื้อหมอนคือห้างสรรพสินค้า 

คิดเป็นร้อยละ 71.3 ไม่เคยใช้แต่รู้จักหมอนยางพาราธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 64.2 รู้จักแต่ไม่เคยใช้หมอน

ยางพาราที่ผลิตโดย “วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” คิดเป็นร้อยละ 45.0การรู้จักแบรนด์หรือเคย

ใช้หมอนยางพาราคือหมอนเพื่อสุขภาพ  โอโซนพิวโล@ลานสกา  คิดเป็นร้อยละ  18.8ราคาหมอนพาราที่

เหมาะสมส�าหรับหมอนยางพาราคุณภาพดี ตามมาตรฐาน มผช.1490/2559 และหรือ มอก.2741/2559คือ 

300-600 บาท/ใบ คิดเป็นร้อยละ 50.7สถานที่สามารถเลือกซื้อหมอนยางพาราได้สะดวกและง่าย คือ ห้าง

สรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 53.1การบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศหรือแบบปกติ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

หมอนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 62.1 การโฆษณาหมอนยางพาราผ่านโทรทัศน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมาก
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ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.5

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพารา

ด้านราคามากที่สุด  โดยให้ความส�าคัญเกี่ยวกับราคาโปรโมชั่นมีส่วนในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด  ล�าดับถัดไป

คือราคามีให้เลือกหลายระดับ ส่วนในด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญน้อย

ที่สุด 

สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ SWOT อีกท้ังการ

วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic  Advantage  :  SA)  และความท้าทายเชิงยุทธ์ศาสตร์ 

(Strategic Challenge : SC)  ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนผลิตหมอนยางพารา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น จึงน�าเสนอแนวทางกลยุทธ์การตลาดส�าหรับหมอนยางพาราในมุมมอง

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix Strategy) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ มีอยู่ 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จัดจ�าหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ทั้ง 4 ประการจะต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สนองความต้องการ

และความ พึงพอใจของผู้บริโภคแล้วกลับไปใช้บริการซื้อซ�้าอีกจนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือ

แบรนด์และกลายเป็นลูกค้าประจ�าในที่สุด  โดยกลยุทธ์การตลาดมีรายละเอียดดังนี้

วิสาหกิจชุมชนนครศรีธรรมราช  ควรใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์โดยเน้นการสร้างความแตกต่าง  (Dif-

ferentiation strategy) ของสินค้า (หมอนยางพารา)  ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น กระบวนการผลิต  

หีบห่อบรรจุภัณฑ์  คุณภาพมาตรฐาน วัตถุดิบ เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันหมอนยางพาราเป็นสินค้าที่มีความ

เหมือนกัน  คือ  เป็นหมอนยางพารา  (หมอนหนุนนอน)  จากน�้ายางพาราธรรมชาติ  100%  เพื่อสุขภาพด้วย

การเล่าเรื่อง (Storytelling) อย่างเช่นตัวแบบที่ประสบความส�าเร็จจนได้รับรางวัล “7-11 SME ไทยยั่งยืน” 

ปี พ.ศ.2561 ภายใต้หมอนยางพาราแบรนด์ “สิรี” สามารถแจ้งเกิดในตลาดจีน   ทั้งๆที่ส่งหมอนยางพารา

สุขภาพเข้าไปขายได้เพียงปีเดียวเท่านั้นโดยใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่อง 

ในส่วนของกลยุทธ์ด้าราคาจากบทเรียนการท�าธุรกิจบนแนวคิด “น่านน�้าสีแดง (Red Ocean)” ดัง

กล่าว กลยุทธ์ด้านราคาจึงไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่ควรเน้น“การแข่งกันด้วยคุณภาพ”และการ

สร้าง“ความแตกต่าง”ที่เป็นอัตลักษณ์ของตราสินค้า  (แบรนด์)  ด้วยการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความรับผิด

ชอบตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าบนแนวคิดกลยุทธ์น่านน�้าสีขาว  (White  Ocean  Strategy  : 

WOR)  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการฝ่าวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนก�าลังเผชิญอยู่บนความ

สมดุลของสังคม  ประชาชน  และกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน  (People)  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมทั้ง

กายภาพและจิตภาพ  (Planet)  และ  ก�าไรที่เหมาะสมและแบ่งปันกับส่วนรวม  (Profit)  โดยมีความมุ่งมั่น

ศรัทธา  (Passion)  ในการท�างานขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable  Development  Goals  :  SDGs)    กล่าวคือควรเน้นปรับตัวในการท�าธุรกิจจ�าหน่ายหมอน

ยางพาราผ่านช่องทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซเพราะอีคอมเมิร์ซใช้งบประมาณในการ

ลงทุนต�่ากว่าการท�าธุรกิจแบบดั้งเดิมเน่ืองจากอีคอมเมิร์ซเป็นอนาคตของโลกการค้าของธุรกิจขนาดเล็กและ

สามารถด�าเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง จะช่วยในการขยายตลาดและสามารถเข้าถึง

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับค�ากล่าวของ Jack Ma  (2018) ระบุว่า  ในอีก 30 ปีข้างหน้า 
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80  เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีนัยส�าคัญต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ธุรกิจมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์

จะเป็นอีคอมเมิร์ซ     (E-Commerce) และ 99 เปอร์เซ็นต์ของการค้าอยู่บนออนไลน์ และไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์

เท่านั้นที่การค้าจะอยู่บนออฟไลน์    ดังนั้น  วิสาหกิจชุมชนฯ  จึงควรพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

อย่างเร่งด่วนเพราะจะท�าให้วิสาหกิจชุมชนฯกลายเป็น“ปลำเร็วกินปลำช้ำ”สามารถเติบโตอย่างก้าว

กระโดดและอยู่รอดได้ 

ส่วนในด้านการส่งเสริมการขายควรเน้นโฆษณาที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเป็นจุดขาย

ที่ส�าคัญ เช่น หมอนยางพารามีความยืดหยุ่นสูง บรรเทาอาการปวดคอ เอว บ่า ไหล่ ไม่ยุบตัวง่าย ไร้ไรฝุ่น ลด

ภูมิแพ้ ลดการนอนกรนได้กว่า 60% มีอายุการใช้งาน 10 ปี (ห้ามตากแดด) และไม่มีกลิ่นยางพาราเพราะได้

สกัดโปรตีนจากยางพาราออกแล้ว  เป็นต้น  ทั้งนี้  ควรใช้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  อาทิ  เว็บไซต์และสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ จะเป็นวิธีที่เหมาะสมและราคาไม่แพงโดยอาจจะน�าเสนอ  3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษา

อังกฤษ และภาษาจีนเพื่อเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ  วิธีการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

แบบดึง  (Pull Strategy)  เน้นการโฆษณามากกว่าการขายโดยพยายามกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ

สินค้าเพราะเชื่อว่าเมื่อผู้บริโภคได้เห็นโฆษณา ก็จะเกิดความต้องการและเรียกร้องให้พ่อค้าคนกลางจัดหา

สินค้าตามที่ตนต้องการไว้ในร้านค้าควรใช้พนักงานขายจะเป็นการสื่อสารสองทางที่มีคุณภาพสูงโดยผ่านการ

พูดคุยหรือชี้แนะการใช้สินค้าต่อผู้บริโภคแต่ละคนโดยตรง  และมีลักษณะเป็นการเสนอข่าวสารข้อมูลพิเศษ

ให้กับผู้ที่จะเป็นลูกค้าอีกทั้งยังช่วยโฆษณาและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีเชื่อถือได้เกี่ยวกับคุณสมบัติและ

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างสรรค์ความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หมอน

ยางพารา  จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและเร่งเร้าให้เกิดการซื้อได้ง่ายขึ้นอีกทั้งท�าให้เกิดการพูดแบบ

ปากต่อปาก  จะเห็นได้ว่า การใช้พนักงานขายบวกกับการส่งเสริมการขายเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

แบบผลัก  (Push  Strategy)  เหมาะส�าหรับแบรนด์เล็กๆ  อย่างวิสาหกิจชุมชนที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์หมอน

ยางพาราในตลาดอุตสาหกรรมควรเน้นใช้กลยุทธ์ท�าประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับ

บล็อกเกอร์ในกลุ่มธุรกิจหมอนยางพาราในการสร้างความชื่นชอบและความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเพื่อจูงใจให้

เกิดการซื้อได้ง่ายขึ้นควรเน้นการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Respon-

sibility:  CSR) ภายในท้องถิ่นด้วยการร่วมมือหรือส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของชุมชน    เช่น 

การมอบทุนการศึกษา หมอนยางพาราและสนามเด็กเล่นที่ปูพื้นบล็อกยางพาราให้แก่นักเรียนโรงเรียนใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆให้แก่เด็กนักเรียน

เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารทางเดียวเก่ียวกับข่าวสารในเชิงพาณิชย์ของสินค้าผลิตภัณฑ์

หมอนยางพาราผ่านสื่อสาธารณะมีลักษณะเป็นการเสนอข่าวผลิตภัณฑ์ใหม่  และประเมินผลิตภัณฑ์  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสนับสนุนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

หมอนยางพาราของวิสาหกิจชุมชน
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ำแฟชั่นออนไลน ์

ของนักศึกษำหญิงมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
Factors affecting the decision to buy fashion clothes online female 

Of students in Yala Rajabhat University
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บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิง

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(2)ศึกษาทัศนคติที่มีต่อระดับความส�าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเครื่องมือที่ใช้คือ 

แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหญิงท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 125 คน การวเิคราะห์

ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    เพื่อใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลการศึกษาพบว่า(1)กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือ

เสื้อผ้าล�าลองเนื่องจากต้องการความสะดวกสบาย โดยใช้จ่ายประมาณ 500 – 1,000 บาทต่อครั้งแต่ในขณะ

เดียวกันกลุ่มตัวอย่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ หรือมีต�าหนิ (2) 

ประชาชนมีทัศนคติโดยรวมต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์อยู่ในระดับมาก

ความส�าคัญ : เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

Abstract

The objective of this study is to (1) study the behavior of online fashion clothing 

buying among female students in Yala Rajabhat University (2) study the attitude towards the 

importance of marketing factors affecting the online fashion buying decision of the students 

Women in Yala Rajabhat University The instrument used was a sample questionnaire which 

consisted of 125  female students at Yala Rajabhat University. Data analysis  includes  fre-

quency, percentage, mean, and standard deviation. To analyze factors affecting the decision 

to buy online fashion clothes of female students at Yala Rajabhat University. 

  

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Faculty of Management Science, Yala Rajabhat University
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The results of the study revealed that (1) The sample group has behavior of buying 

fashion clothes online. Most of them buy casual clothes because they want convenience. 

While spending around 500 - 1,000 baht per time, but at the same time, the sample is con-

cerned about the quality of the product does not meet the stated or defective.  (2) The 

people have overall attitude towards buying fashion clothes online at a high level.

Keywords : Fashion clothes online, Factors that affect the decision to buy.

บทน�ำ

เสื้อผ้าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญและเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ี ซ่ึงเป็นส่ิงพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิตของมนุษย์มา

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ต่อมามนุษย์ยังใช้เสื้อผ้าในการบ่งบอกบุคลิกภาพด้วยรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเสื้อผ้าในยุคสมัยนี้จะแสดงถึงภาพลักษณ์

ของตนเอง  โดยเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย    เป็นสิ่งที่สวมใส่เพื่อปกป้องจากสภาวะอากาศ    สภาพแวดล้อม 

ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย ความสุภาพ และเพื่อสะท้อนถึงสังคม ศาสนา วัฒนธรรม เสื้อผ้าเครื่อง

นุ่มห่มยังเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  แสดงให้เห็นถึงรสนิยม  ภาพลักษณ์  ความคิด  และสังคม

อีกด้วย  และเนื่องด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทา

ให้เสื้อผ้าได้ถูกพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบอยู่อย่างสม�่าเสมอ (ธนานันท์ โตสัมพันธ์มงคล,2558)

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทางการตลาดที่เก่ียวกับเสื้อผ้าส�าเร็จรูปเต็มไปด้วยการแข่งขันสูงมากขึ้น

ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างมากจึงเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเสื้อผ้า

ส�าเร็จรูปต้องหันมาศึกษาและให้ความสนใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีบทบาทส�าคัญในการ

ก�าหนดการไหลเวียนของสินค้า  การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นรากฐานส�าคัญต่อการดาเนิน

งานทางการตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่าคู่แข่ง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว

กับพฤติกรรมผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะหาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน  ส่วนปัจจัยทางการ

ตลาดที่ต้องศึกษาและสร้างความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันเน่ืองจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี  มีเพิ่มมากขึ้น  สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆลูกค้าเกิดความคาดหวังในสินค้ามากขึ้น  (พันธิ

ตรา กลีบพิพัฒน์,2556) ดังนั้นธุรกิจประเภทเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่ให้ความพึงพอใจต่อลูกค้าที่มาใช้บริการที่เกิด

จากมีการออกแบบเสื้อผ้าให้นาสมัย  การปรับปรุงรูปแบบร้าน  การจัดวางสินคาให้ดีขึ้นเพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่

เข้าใช้บริการในร้าน เนื่องจาการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น มีคู่แข่งขันเกิดขึ้นอยู่มากมายและตลอดเวลา สินค้า

จึงต้องมีรูปแบบการขายและบริการที่แตกต่างกันออกไป  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ทันสมัย

นิยม

จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่ส่ง

ผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า  และสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสินค้า  ร้านค้า

ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายและศึกษาการตัดสินใจของ

นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรท�ำวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2.  เพื่อส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษา
หญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ทราบถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดอันได้แก่  ผลิตภัณฑ์  ระดับราคาช่องทางจ�าหน่าย 

และการส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์

2.  ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์อันได้แก่  เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา  ที่มีผลต่อการ
ยอมรับการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์

3.  เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารธุรกิจค้าปลีกทั่ว  ไป  และผู้ประกอบการที่
จ�าหน่ายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด  และการใช้ประโยชน์จากเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมส�าหรับผู้บริโภคคนไทย

กำรทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการทาวิจัย โดยอาศัยพื้นฐานจาก  แนวความคิด

ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบงานวิจัย เร่ืองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน

ออนไลน์ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยค้นคว้าทฤษฎี  แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

น�ามาใช้เป็นกรอบความคิดในการศึกษาครั้งนี้

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด

(นิติพล ภูตะโชติ, 2550, น. 142)  กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ  หมายถึง กลุ่มเครื่องมือ

ทางการตลาดที่ธุรกิจได้น�ามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ

ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย 

(ฐิติรัตน์ คุณรัตนาภรณ์, 2550, น. 306-310) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง การ

บริหารงานบริการที่จะต้องมุ่งเน้นองค์ประกอบการจัดการที่แตกต่างจากสินค้า ซึ่งสินค้าโดยปกติทั่วไปมีการ

บริหารจัดการส่วนประสมการตลาด  4  ประการหรือ  4Ps  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

และการส่งเสริมการตลาด งานบริการจะต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์ประกอบเพิ่มเติมเป็น 8 ประการ

หรือ  8Ps  ได้แก่  องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์  สถานที่  ไซเบอร์สเปซและเวลา  กระบวนการ  ผลผลิตและ

คุณภาพ บุคลากร การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า หลักฐานทางกายภาพและราคาและค่า

ใช้จ่ายอื่นของผู้ใช้บริการ 

(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547, น. 63-81) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของสินค้า

นั้นโดยพื้นฐานมี 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วน

ประสมทางการตลาดของตลาดบริการ  จะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไป 

กล่าวคือ  ต้องมีการเน้นถึงพนักงาน  กระบวนการในการให้บริการ  และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ซึ่งทั้งสาม
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ส่วนประสมเป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการ  ดังนั้น  ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการประกอบ

ด้วย 4Ps  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนักงาน 

กระบวนกำรให้บริกำรและสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 
1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) 

2.  ราคา (Price) 

3.  ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) 

4.  การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจของผู้บริโภค 

(ปณิศา  มีจินดา,  2553,  น.  12-13)  กล่าวว่า  การตัดสินใจของผู้บริโภค  หมายถึง  ขั้นตอนใน

กระบวนการบริโภค ซึ่งนักการตลาดจะต้องท�าการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

(ชูชัย  สมิทธิไกร,  2554,  น.  67-84)  กล่าวว่า  กระบวนก่อนการซื้อเป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้

บริโภคที่เกิดขึ้นก่อนที่การซื้อและการใช้งานจริงจะเกิดขึ้น แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1.  การตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการ 

2.  การค้นหาข้อมูล 

3.  การประเมินทางเลือก 

4.  การตัดสินใจเลือก 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้  ได้แก่ นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยการวิจัย

เชิงส�ารวจ  (Survey  Research)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จ�านวน  180  คน  และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสูตร  Taro  Yamane  ได้

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง  125  คน  และก�าหนดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  95%  หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.05 ดังสูตร

  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ส่วนที่ 2  ข้อมูลส่วนประสมทางตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด
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ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลักษณะค�าถามเป็นค�าถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบ

ได้เพียงค�าตอบเดียว ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนน 1 - 5 แทนระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้

5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   

4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก

3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   

2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย

1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืน โดยการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาได้เก็บ

รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการท�าวิจัยและท�าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จ�านวน 125 ชุด 

ท�าการตรวจสอบ หลังจากนั้นน�าไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหาความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD)

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ดังต่อไปนี้
1.  ข้อมลูส่วนบุคคล  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�าแนกตาม เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญงิ คดิเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย ส่วนใหญ่มอีาย ุ21-25 ปี คดิเป็นร้อยละ 73.6 ระดับการศกึษาปรญิญาตร ี

คดิเป็นร้อยละ 100  มอีาชีพเป็นนกัศกึษา คดิเป็นร้อยละ 100  มรีายได้เฉลีย่ต่อเดือน ต�า่กว่า 15,000 บาท คดิเป็น

ร้อยละ 95.2    
2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ัน

ออนไลน์  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความเหน็อยูใ่นระดับ  เหน็ด้วยมากทีส่ดุ  เมือ่แยกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  เห็นด้วยมากที่สุด สินค้ามีสีสันสวยงามหลาย

รูปแบบ  คิดเป็นร้อยละ  81.6    และรองลงมาคือ  สินค้าคุณภาพดีทนต่อการใช้งาน  คิดเป็นร้อยละ  11.2

ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยมากที่สุด ราคาสินค้าเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินค้า  คิดเป็นร้อยละ  82.4  และรองลงมาคือ  สินค้ามี

หลายระดับ  ตามคุณภาพและรูปแบบของสินค้า  คิดเป็นร้อยละ  14.4

ด้านช่องทางการจ�าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ เห็นด้วยมากที่สุด มีการขายหลายช่อง

ทาง เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 85.6  และรองลงมาคือ ความสะดวกในการเข้าถึง

ร้านค้าได้ตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 11.2
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ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยมากที่สุด มีการให้ส่วนลด

ในโอกาสพิเศษอย่างสม่�าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 82.4  และรองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดเมื่อสมัครเป็น

สมาชิก คิดเป็นร้อยละ 15.2
3.  ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน ์พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ตัดสินซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เนื่องจากมีความสะดวกและง่าย  คิดเป็นร้อยละ 87.2 และ

การประชาสัมพันธ์สินค้าและการอัพเดทข้อมูลอย่างสม�่าเสมอมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน

ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 11.2

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครั้งนี้   ท�าให้ทราบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษา

หญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและส่วนประสมทางการตลาด  (4P)  ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า

แฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.  ด้านข้อมูลส่วนบุคคล  ผลจากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง  อายุระหว่าง  21-25  ปี 

เป็นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว  และหลากหลายช่องทาง ท�าให้รู้
ว่าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ประเภทใดที่เหมาะสมกับบุคลิกของตัวเอง  แต่เนื่องจากกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 15,000 บาท ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาหญิง
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์  ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ในระดับราคาของเสื้อผ้าแฟชั่น
ออนไลน์ที่ไม่สูงมากนัก  เหมาะกับราคามาตรฐานของเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ทั่วไป  เฉลี่ยราคาไม่เกิน  500  - 
1,000 ต่อครั้ง

2.  ด้านผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    ผลจากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิง ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส�าคัญกับสินค้าที่มีสีสันสวยงาม และมีคุณภาพดีทนต่อการใช้งาน  ราคาที่
จ�าหน่ายควรจะเป็นราคามาตรฐานท่ัวไปเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า สามารถหาซ้ือได้จากช่องทาง
ออนไลน์หลายๆ ช่องทาง โดยมีสินค้าหลายระดับหลายรูปแบบ โดยผู้จ�าหน่ายต้องมีความช�านาญเรื่องข้อมูล
ของเสื้อผ้าคอยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับคุณสมบัติของรูปแบบเสื้อผ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

3.  ด้านผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ผลจากการศึกษาพบว่า 
นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เนื่องจากมีความสะดวกและง่าย เพราะนักศึกษาหันมา
ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ของตนเองมากขึ้น  ดังนั้น  ผู้ประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ควรเจาะตลาด
ผลิตภัณฑ์ด้านเสื้อผ้าแฟชั่นให้เหมาะสมกับวัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บทสรุป

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา น�ามาสรุปได้ดังนี้
1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้า  แฟชั่น

ออนไลน์ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้ามีสีสันสวยงาม หลายรูปแบบ  คิด
เป็นร้อยละ  81.6    ด้านราคา  ราคาสินค้าเหมาะสมกับ  คุณภาพของสินค้า  คิดเป็นร้อยละ  82.4    ด้านช่อง
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ทางการจัดจ�าหน่าย เห็นด้วยมากที่สุด มีการขายหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม เว็บไซต์ คิดเป็น
ร้อยละ 85.6   ด้านส่งเสริมการตลาด  เห็นด้วยมากที่สุด มีการให้ส่วนลดในโอกาสพิเศษอย่างสม�่าเสมอ คิด
เป็นร้อยละ  82.4    ซึ่งสอดคล้องกับ  นางสาวศิโสภิณ  คงทน  ได้ท�าการวิจัยเรื่อง  ปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นใน  อ�าเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยตัวแปรด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านบุคคล

2.  ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ส่วน
ใหญ่ตัดสินซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เนื่องจากมีความสะดวกและง่าย  คิดเป็นร้อยละ  87.2  ซึ่งสอดคล้องกับ 
นางสาวพัชราภรณ์  พร่องพรมราช  (2559)  ได้ท�าการวิจัย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยม
แบรนด์  (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา  ปัจจัยด้านท�าเลที่ตั้ง  ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  และปัจจัยด้านบุคลากร  สาหรับปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายออนไลน์และปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ของสินค้า ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (PremiumBrand) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  โดยตัวแบบข้างต้นสามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยม
แบรนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 
16.2
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านนัสรินยานยนต์  ในเขต

โกตาบารู  อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา  (2)  เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผน 

พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ  กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าจ�านวน  50  คน  ที่มาใช้บริการร้านนัสรินยานยนต์ในเขต

โกตาบารู  อ�าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  โดยการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าถึงความพึงพอใจหลังการรับ

บริการร้านนัสรินยานยนต์รวมถึงให้แบบฟอร์มแก่ลูกค้าเพ่ือประเมินความพึงใจหลังใช้บริการร้านนัสรินยาน

ยนต์

ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการร้านนัส

รินยานยนต์ ในเขตโกตาบารู อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา อย่างมีนัยส�าคัญในสถิติระดับ .05 ได้แก่ พฤติกรรม

การด้านความน่าเชื่อถือ  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า  โดยรวมกัน

พยากรณ์ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการร้านนัสรินยานยนต์  ในเขตโกตาบารู  อ�าเภอรามัน 

จังหวัดยะลา  คิดเป็นร้อยละ  78.10%  ในขณะที่คุณภาพการให้บริการด้านการเป็นรูปธรรมของการบริการ

และด้านการตอบสนองต่อลูกค้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้มาใช้บริการร้านนัสรินยานยนต์

ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรม,กำรบริกำร

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the satisfaction of consumers to-

wards Nassarin Motors Shop. In Kota Bharu district, Raman district, Yala province (2) to use 

the information from the study to be useful in planning Develop and improve business The 

sample group consisted of 50 customers who came to use the service of Nassarin Automo-

bile Shop in Kota Bharu District, Raman District, Yala Province by inquiring the customers’ 

satisfaction about the service after the Natsarin Automobile Shop, including providing the 

form. To customers in order to assess their satisfaction after using the service

The study found tha1t Service behavior that affects the satisfaction of customers or 

users of Nassarin Motors Shop In Kota Bharu district, Raman district, Yala province with sta-

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

  Faculty of Management Science Yala Rajabhat University

  *Email: waedoyinasrin@gmail.com
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tistical significance at level .05, such as reliability behavior In providing customers with con-

fidence  And  understanding  and  knowing  customers  By  combining  customer  satisfaction 

predictions or customers using the service In Kota Bharu District, Raman District, Yala Prov-

ince, representing 78.10%, while the quality of service in terms of service and responsive-

ness to customers do not affect the satisfaction of consumers or shop users. Nassarin Auto-

motive

Keyword: Behavior, service

บทน�ำ

ปัจจุบันตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าของแบรนด์แต่ละ

บริษัทก็มีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น รวมถึงการออกโฆษณาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจผู ้บริโภคมาใช้รถ

จักรยานยนต์ จึงส่งผลถึงอะไหล่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งทางธุรกิจของรถมอเตอร์ไซค์ แต่

เนื่องจากอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นของแท้จากศูนย์บริการ  มีราคาสูงเช่นเดียวกัน  ดังนั้นโอกาสของการ

เปิดธุรกิจอะไหล่มอเตอร์ไซค์จึงเริ่มขึ้น  ซึ่งเป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์ที่มีการผลิตขึ้นในประเทศไทย  แต่มีการ

ปรับเปลี่ยน  ตกแต่งให้สวยงามกว่าทรงเดิม  รวมถึงราคาก็มีหลายหลายให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ  ทั้งราคาถูกกว่า

ของแท้  ราคาระดับกลาง  รวมถึงราคาระดับสูง  ยังค�านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับอะไหล่แท้ 

และมีมาตรฐานระดับสากล

 ในอดีตคนไทยนิยมใช้ของเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ แต่ปัจจุบันใคร ๆ ก็ต้องพูดถึงของสินค้า

ตกแต่ง  พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเปลี่ยนไป  กิจการไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้  แต่ควรคิดถึงการเลือกกลุ่มเป้า

หมาย หรือลูกค้าเป็นอันดับแรก หากกิจการจะขายสินค้าที่มีอยู่ให้คนทั่วประเทศ รับรองว่าโอกาสการเติบโต

นั้นมีแต่อาจจะช้ากว่าสมัยก่อน จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถไปเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลกลุ่มนี้

และหาสินค้าหรือบริการมาตอบสนองตามองค์กร จากนั้นก็เริ่มวางแผนการเงิน เพราะการเปิดธุรกิจนั้นมีค่า

ใช้จ่าย  เช่น  การเช่าพื้นที่ในท�าเลที่ตั้ง  การตกแต่งร้านค้า  การซื้อสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  ระบบการ

ขาย และการจัดการพนักงาน

ปัจจุบันปริมาณรถท่ีมีอยู่บนท้องถนนนั้นมีจ�านวนมากมาย สังเกตุได้จากตอนเช้าที่ออกไปท�างาน 

ถนนหนทางแออัดไปด้วยรถมากมาย  ซึ่งท�าให้รถติด  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเส้นทางการคมนาคมก็มีความสะดวก

สบายมากกว่าแต่ก่อนมาก รถต่าง ๆ ที่วิ่งบนถนนจึงเป็นสินค้าที่มีค่าเสื่อม และการใช้งาน จึงไม่สามารถที่จะ

ท�าการหลีกเลี่ยงการท�าการซ่อมบ�ารุงรถได้  ซึ่งการท�าการเปลี่ยนนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นชิ้น  ๆ  ไป  ดังนั้น

อะไหล่รถจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการที่จะซ่อมแซม  โดยทั่วไปของผู้ใช้รถมีทางเลือกในหลาย  ๆ 

ด้านในการใช้อะไหล่รถซึ่งก็มีทางเลือกให้เลือกใช้ระหว่างอะไหล่แท้และอะไหล่เทียม ซึ่งทั้งสองอย่างนั้นจะมี

ราคาและคุณภาพที่แตกต่างกันไป  และในการเลือกใช้อะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียมนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสิน

ใจจากทางลูกค้าหรือผู้ใช้

ตลาดอะไหล่รถนั้นยังคงมีสิ่งที่ยังขาดอยู่ เช่น ความหลากหลายของตัวสินค้าซึ่งส่งผลให้สินค้า

อะไหล่รถบางประเภทนั้นหาได้ค่อนข้างยาก  ในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้ายังมีความต้องการใช้ค่อนข้างสูง  ไม่

ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่รักและชอบการท�าการแต่งรถรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นอู่ซ่อมรถและท�าการดัดแปลงไป
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เพื่อทางการเกษตร กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ให้ความสนใจกับการที่จะดัดแปลงแต่งส่วนต่าง ๆ ของรถเช่น 

เครื่องยนต์ เกียร์เพลาและอื่น ๆ ของแบรนด์ดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่

รู้จักกันหรือแบรนด์จากโซนยุโรป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะท�าการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการให้

บริการ ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับบริการจากร้านนัสรินยานยนต์  เพื่อที่จะน�าผลการ

วิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจที่

ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและเพ่ือเป็นการพัฒนาการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของร้านนัสรินยานยนต์  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านนัสรินยานยนต์  ในเขตโกตาบารู  อ�าเภอรามัน 

จังหวัดยะลา

2.  เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผน  พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ
ต่อยอด

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ผลการวิจัยท�าให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสภาพความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการท่ีมี

ต่อร้านนัสรินยานยนต์

2.  ผู้ประกอบการน�าผลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ธุรกิจประเภทศูนย์บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านนัสรินยานยนต์ในเขต
อ�าเภอรามัน

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  การบริการ คือการแสดงออกทางการกระท�าท่ีฝ่ายหน่ึงน�าเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดย

กระบวนการดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีสามารถจับต้องได้  หรือไม่สามารถจับต้องได้เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  จนน�าไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวัง  หรือมากกว่า
ความคาดหวัง (เบญชภา แจ้งเวชฉาย,2561,น.17)

2.  คุณภาพการบริการ  หมายถึง  การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ  เป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จท่ามกลางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจที่ให้บริการมีรูปแบบ การให้บริการที่
คล้ายคลึงกันและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  ดังนั้นการเน้นคุณภาพการบริการจึงเป็นวิธีที่จะสร้างความแตก
ต่างให้องค์กรได้และความแตกต่างนี้จะน�ามาซึ่งการเพิ่มพูนของผู้บริโภค (เบญชภา แจ้งเวชฉาย,2561,น.8)

คุณภาพบริการ  คือ  การให้ความสะดวก  สบาย  การจัดหรือส่งมอบบริการที่ดี  เหมาะสม  ทั้งด้าน

สถานที่  ระยะเวลา  รูปแบบ  ให้กับผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตามความคาดหวังหรือเกิน

ความคาดหวัง  รวมทั้งสร้างความประทับใจและเกิดความพึงพอในสูงสุดจากการได้รับบริการ  (สยาม  ชูกร,

2559,น19)
3.  การแสดงพฤติกรรมต่อลูกค้านั้น เกิดขึ้นจากการมีจิตส�านึกของการให้บริการ (Service Mind) 
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ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักและเช้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบท่ีต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า  (ภายในและภายนอกองค์กร) รวมทั้งการแสดงออกที่จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือแก่
ลูกค้า  (อริสรา  อินทรขุนทศ,2557)  กล่าวว่า  ทั้งนี้  จิตสานึกของการให้บริการนั้นจะเป็นความสามารถ 
(Competency)  อย่างหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถหลัก  (Core Competency) ที่องค์กรคาด
หวังให้พนักงานทุกคน ทุกระดับต�าแหน่งงาน มีความสามารถด้านนี้เหมือนกัน และความสามารถด้าน “จิต
สานึกของการให้บริการ” ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.  คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดีนั้นจะต้องมีความรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดีมีเทคนิคในการ
ให้บริการสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้า  ทั้งยังต้องมีความรู้ในงานบริการที่ทาอยู่เป็นอย่างดีเป็นคน
ช่างสังเกต สังเกตว่าอะไรคือความพอใจของลูกค้า มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจน
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาวการณ์มีความ (สยาม ชูกร,2559,น.17)

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

                     ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตำม

                                รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำน

สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า

ร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน

สมมติฐานที่  2  ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้นนัสรินยาน

ยนต์ศูนย์บริการลูกค้าที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 3 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้าน

นัสรินยานยนต์แตกต่างกัน

สมมติฐานที่  4  ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสริน

ยานยนต์แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่  5  ลูกค้าที่มีรายได้ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสริน

ยานยนต์แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรในการวิจัยนี้  คือ  ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนัสรินยานยนต์  จ�านวน  50  คน  เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง การค�านวณขนาดตัวอย่าง ค�านวณได้จากสูตรการหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของ  Taro  Yamane  (Yamane,  1967)  โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่  95%  และความคลาด

เคลื่อนที่ .05  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้คือ ผู ้วิจัยได้ท�าการสร้างแบบสอบถามโดยเริ่มจากการทบทวน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อพิจารณาว่าตัวแปรที่จะต้องน�ามาสร้างแบบสอบถามมีเรื่องใดบ้าง  ซึ่งในที่นี้

ตัวแปรที่จะน�ามาสร้างค�าถามมีความในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ  ได้แก่ พฤติกรรมการให้บริการ 

และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ ต่อจากนั้นจึงน�าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เพื่อ

สร้างเนื้อหาของค�าถามในแบบสอบถาม

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ
1.   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ตัวแปรที่สนใจศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระ

ทบต่อตัวแปรตาม สามารถใช้อธิบายผลที่มีต่อตัวแปรตาม โดยในส่วนของตัวแปรที่สนใจศึกษาประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอิสระ ซึ่งตัวแปร
ตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ พฤติกรรมการให้บริการ ร้านนัสริน ยานยนต์

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft  Excel  และโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  โดยน�าความถี่ที่ได้ไป

ค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

อนุมาน  โดยสถิติที่ใช้  คือ  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way  ANOVA)  เพื่อวิเคราะห์

ความแตกต่างของ  (1)  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการลูกค้าร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน  (2) 

ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสรินยานยนต์ที่แตกต่างกัน  (3) 

ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสรินยานยนต์แตกต่าง

กัน  (4)  ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสรินยานยนต์แตกต่าง 

(5) ลูกค้าที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการร้านนัสรินยานยนต์ในเขต

อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ�านวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 42 คน
คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาคือเพศหญิง จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-29 ปี 
จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีอายุ19-24 ปี จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ กลุ่มคนที่มีการศึกษาต�่า
กว่าปริญญาตรี  จ�านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ    40  ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่มี



340

รายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท จ�านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือ กลุ่มคนที่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001บาทขึ้นไป จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริการของร้านนัสรินยานยนต์  สามารถแยกรายด้านได้ 
ดังนี้

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ การจัดล�าดับก่อน-หลังของผู้มาใช้บริการ ระยะเวลา

ในการรอรับบริการและความรวดเร็วในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความช�านาญในการให้บริการ

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นระดับมากในทุกด้าน  ได้แก่  พนักงานมีการแต่งการที่เหมาะสม  พนักงานมีความเต็มใจและมี

ความพร้อมในการบริการอย่างสุภาพ  พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  และพนักงานมีการ

ปฏิบัติที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นระดับมากในทุกด้าน  ได้แก่  การได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ความครบถ้วนถูกต้องใน

การให้บริการ และผลรวมในการให้บริการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านนัสรินยานยนต์เกี่ยวกับพฤติกรรมการให้

บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก

ทุกด้าน ได้แก่ พนักงานมีการแต่งกายที่เหมาะสม พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ พนักงาน

มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  และได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ  และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดเท่ากัน ได้แก่ ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ

สรุปผลกำรวิจัย

ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้มีลูกค้าให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น  50  คน  ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  และเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง  25-29ปี  โดยในการทดสอบสมมติฐานได้มีการ

ตรวจสอบข้อมูลและข้อสรุปการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า

ร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจต่อพติกรรมการให้บริการร้านนัสรินยานยนต์ศูนย์  พบว่า

ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน  อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมมติฐานที่  2  ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้นนัสรินยาน

ยนต์ที่แตกต่างกัน

ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้

บริการร้านนัสรินยานยนต์  จ�าแนกตามอายุพบว่าลูกค้าที่มีอายุต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้

บริการร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบ

เทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least significant difference test) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

เมื่อท�าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD (Least signifi-
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cant difference test) พบว่าลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการร้านนัสรินยาน

ยนต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
1.  ลูกค้าที่มีอายุระหว่าง  19-24  ปีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการร้านนัสริยยานยนต์ 

น้อยกว่า ลูกค้าที่มีอายุ 25-29 ปี

2.  ลูกค้าที่มีอายุต�่ากว่า18  ปีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการร้านนัสรินยานยนต์  น้อย
กว่า ลูกค้าที่มีอายุ 25-29 ปี

สมมติฐานที่ 3 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้าน

นัสรินยานยนต์แตกต่างกัน

ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้

บริการร้านนัสรินยานยนต์  จ�าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความพึง

พอใจต่อพฤติกรรมการบริการร้านนัสรินยานยนต์ ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่  4  ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสริน

ยานยนต์แตกต่างกัน

ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการ

บริการร้านนัสรินยานยนต์ จ�าแนกตามอาชีพพบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการ

บริการร้านนัสริยยานยนต์ ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่  5  ลูกค้าที่มีรายได้ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้บริการของร้านนัสริน

ยานยนต์แตกต่างกัน

ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการ

บริการร้านนัสรินยานยนต์  จ�าแนกตามรายได้  พบว่าลูกค้าที่มีรายได้ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม

การบริการร้านนัสริยยานยนต์ ไม่แตกต่างกัน

   ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน

                           สมมติฐำน                                                    ผลกำรทดสอบ

1.  ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้                 ยอมรับสมมติฐาน

บริการของศูนย์บริการลูกค้าร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน
2.  ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้              ยอมรับสมมติฐาน

บริการของร้นนัสรินยานยนต์ที่แตกต่างกัน
3.  ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรม        ปฏิเสธสมมติฐาน

การให้บริการของร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน
4.  ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้            ปฏิเสธสมมติฐาน

บริการของร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน
5.  ลูกค้าที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการให้ ปฏิเสธสมมติฐาน

บริการของร้านนัสรินยานยนต์แตกต่างกัน  
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อ

สินค้าออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยหลายๆ ด้านได้แก่

ด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เกี่ยวกับพฤติกรรมการสั่ง

ซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงด้านการตลาด ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ความน่าเชื่อ

ถือและการให้บริการ ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เป็นอย่างไร 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  50    คน  โดยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการก

รอกแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามความ

สะดวกเพื่อน�ามาวิเคราะห์ ผลค่าเฉลี่ยทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป โดยมีค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage หรือ %) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stan-

dard Deviation หรือ S.D) มาตราวัดของลิเคร์ท (Lilert) ใน 5 ระดับ มีค�าตอบ 5 ตัวเลือก โดยก�าหนดน�้า

หนักคะแนน ตามความคิดเห็น ของผู้ตอบ

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ส�าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัด

จ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน และมีค่าเฉลี่ยมากสุดอยู่ที่ ร้อยละ 4.415 ซึ่งที่ว่าอยู่ในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ :  พฤติกรรม , ผู้บริโภค , การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

Abstract

The purpose of this research study was to study Factors Affecting Consumer Behav-

ior of Online Ordering for Yala Rajabhat University Students By analyzing various 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   Faculty of Management Science, Yala Rajabhat University

   * Email: atid24100@gmail.com
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factors of data Aspects include demographic, gender, age, education level Average 

monthly income About online ordering behavior Including marketing In terms of products, 

prices,  distribution  channels  Reliability  and  service What  are  the  factors  affecting online 

purchase of students at Yala Rajabhat University?

The data was collected from a sample of 50 people by using to collect data from 

completing  questionnaires  as  a  tool  for  data  collection.  By  using  a  randomized  sample 

method as convenient for analysis. Statistical average results with software programs The 

statistics used in the data analysis are Percentage (%), Mean (  ) , Standard Deviation (SD) 

and Lilert (Section 5). Levels have an answer of 5 options, by assigning weight points. Ac-

cording to the opinions of the respondents

The results of the research showed that Factors affecting consumer behavior in pur-

chasing online products for students at Yala Rajabhat University are product factors. Price 

factor Distribution channel factors Marketing promotion factors Safety and reliability factors 

At a high level in all aspects And have the highest average at 4.415 percent, which is at a 

high level

Keywords: Behavior, consumers, ordering products online

บทน�ำ

การด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้มีการเปล่ียนอย่างต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อมและวิธี

การด�ารงชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมใหม่ๆ  เป็นสังคมไร้พรมแดนที่สามารถติดต่อสื่อสารกัน

อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ท�าให้ผู้บริโภค

ได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่เข้ามา มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการศึกษา ความบันเทิงและด้านธุรกิจต่างๆ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการค้าระหว่างผู้ค้าและผู้

บริโภคเข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

(สุรางคณา วายุภาพ. 2562). ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) 

หรือ  ETDA  (เอ็ตด้า)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เผยผลส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  ปี 

2560 พร้อมผลส�ารวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 2559 และการคาดการณ์มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 2560 ชี้ยอด

การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์เติบโตต่อเนื่อง  หนุนไทยเป็นผู้น�าอีคอมเมิร์ซของอาเซียน  จีราวรรณ 

บุญเพิ่ม  ประธานบอร์ด  ETDA  กล่าวว่า  การส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและมูลค่าอีคอมเมิร์ซของ 

ETDA  ส�าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องอาศัยข้อมูลสถิติจากผลส�ารวจไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย  การบริหารจัดการกลยุทธ์  การวางแผน  และการด�าเนินธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับประเทศ  เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาในธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ส�าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ส�าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ส�าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2.  ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ส�าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำรทบทวนวรรณกรรม

(ปริยวิศว์ ชูเชิด, 2558) ศึกษา พบว่า ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือนมีเพศอายุอาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน มีความสัมพันธ์ทางสถิติงบประมาณ ในการซื้อต่อเดือนมีอายุระดับการศึกษา สูงสุด อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ทางสถิติผู้มีอิทธิพลในการซื้อมีอายุอาชีพ และ  รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติที่ระดับ  ส�าคัญ  .05  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี  4  ปัจจัยได้แก่  ราคาการส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการการบริการและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ร้อยละ 65.0 

(กุลนิดา  แย้มทิม,  2559)  พบว่า  กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  (อายุ  15-34  ปี)  เพศหญิงและเพศชายมี

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่  เหมือนกัน  คือ  ช่องทาง  ประเภทสินค้า  และขั้นตอน

การตัดสินใจซื้อ  ส่วนความแตกต่างคือ  ความถี่ในการค้นหา  ข้อมูลและการพูดคุยกับผู้ขาย  และปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อ  ในส่วนของทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าผ่าน  สื่อสังคมออนไลน์  คือ  รูปแบบร้านค้า

ออนไลน์ที่ชื่นชอบ และที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ และผู้ขายที่น่าเชื่อถือ และ ชื่นชอบ

(พงศกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559) การรับถึงรู้ความเสี่ยง เครื่องหมาย 

รับรองความน่าเชื่อถือ  และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ  อิเล็กทรอนิกส์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ  ซื้อสินค้าผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  เครือข่ายสังคมออนไลน์  ด้านการจัดอันดับและ

การวิจารณ์สินค้า ด้านความไว้วางใจ และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ 

(จิดาภา ทัดหอม และนิตนา ฐานิตธนกร, 2560) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าผ่าน

ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์(Facebook  Live)  ของผู้บริโภคออนไลน์ใน  กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 

ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านความบันเทิง  ปัจจัยความไว้วางใจ  และปัจจัยคุณภาพของระบบ

สารสนเทศด้านคุณภาพระบบและการบริการ  ในขณะที่ปัจจัยการตลาด  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ด้านการ

ปฏิสัมพันธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง การบอกปากต่อปาก และ ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ

ด้านคุณภาพข้อมูลไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่อง ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค

(ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล และนิตนา ฐานิตธนกร, 2560) พบว่า การ ยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือ

ถือด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน  ด้านการรับรู้ความง่ายในการ  ใช้งาน  ด้านการรับรู้ทรัพยากร
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ทางการเงิน  การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์  และ  พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้าน

ประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์  ผ่านแอปพลิเคชัน  ในขณะที่การยอมรับ

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้าน การรับรู้ความเข้ากันได้ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และด้าน

การรับรู ้ความไว ้วางใจการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด ้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  ด้านชุมชน  ออนไลน์  และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์  ด้านความต่อ

เนื่อง และด้านความ บันเทิงออนไลน์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชำกร : ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่มตัวอย่ำง : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้

วิจัยได้ด�าเนินวิธีการหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของ 

Taro Yamane’s และก�าหนดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือยอมให้มีค่าความ คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 

ดังสูตรต่อไปนี้

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 44.44 ตัวอย่าง แต่เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่จะได้รับกลับมา และเพื่อให้มีความเชื่อมั่น มากขึ้นจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้

ให้เป็น 50 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  50 คน  โดยใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการกรอก  แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบตามความสะดวก แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสมทางการตลาด

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน�ามา

วิเคราะห์  โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
1.  ท�าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และน�ามาสร้างแบบร่างแบบสอบถาม 

2.  น�าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

3.  ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 50 ตัวอย่าง แล้วน�ามาวิเคราะห์เพื่อการศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนผสมทางตลาดที่มีอิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่ง

ซื้อสินค้าออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  date)  เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการใช้แบบสอบถาม  เก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง นั้นคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  date)  เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  บทความ  หนังสือทาง
วิชาการ วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
ประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถามมีขั้นตอนในการด�าเนินการ ดังนี้ 

1.  ผู้ร่วมวิจัยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ  วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ 
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการค้นคว้าและสร้าง
แบบสอบถามและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

2.  ผู้ร่วมวิจัยส่งแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3.  ผู้ร่วมวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้   

- ค่าร้อยละ (Percentage หรือ %)  

- ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ  )  

- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D)

- มาตราวัดของลิเคร์ท (Lilert) ใน 5 ระดับ มีค�าตอบ 5 ตัวเลือก โดยก�าหนดน�้าหนักคะแนน ตาม

ความคิดเห็น ของผู้ตอบ ดังนี้   

คะแนน    ระดับความคิดเห็น      

    5                เห็นด้วยมากที่สุด     

    4               เห็นด้วยมาก       

    3                เห็นด้วยปานกลาง      
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    2               เห็นด้วยน้อย       

    1                เห็นด้วยน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ

ข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ

2.  ข้อมูลพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ความถี่ใน
การซื้อสินค้าออนไลน์  จ�านวนเงินในการซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง  สินค้าและบริการที่นิยมส่งซื้อออนไลน์ 
และแอพพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์ที่ใช้บริการบ่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย (  )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้า

ออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยการแจกแบบสอบถาม  ได้ผู้ตอบกลับมารวมทั้งสิ้น 

50  ชุด  ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์  ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  โดยผลการวิเคราะห์แบ่ง

ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
1.  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่จะพิจารณา ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์สามารถแบ่ง  ออกเป็นเพศหญิง  ร้อยละ 68.50% และเพศ
ชาย ร้อยละ 31.50% โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี คิดเป็น ร้อยละ 76.30% ทั้งนี้ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  92.10%  และระดับรายได้  เฉลี่ยต่อเดือน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
15,000 – 25,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 59.26%

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา  ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  แอพพลิเคชั่นที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์  ความถี่ในการซื้อสินค้า
ออนไลน์  จ�านวนเงินในการซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง  สินค้าและบริการที่นิยมส่งซื้อออนไลน์  และแอพพลิ
เคชั่นขายสินค้าออนไลน์ที่ใช้บริการบ่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1  แอพพลิเคชั่นที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้อมูลที่ได้ Shopee 
มากที่สุด ร้อยละ 25% รองลงมาคือ Lazada ร้อยละ 24% Marketplace ร้อยละ 18% อื่นๆ ร้อยละ 15%  
ร้อยละ Line shop ร้อยละ 10%  และ Kaidee ร้อยละ 8% ตามล�าดับ

2.2  ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉลี่ย  (จ�านวนครั้ง/เดือน)  ของกลุ่มผู้ซื้อสินค้า
ออนไลน์ ที่ซื้อ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 24% รองลงมาคือซื้อ 5-6 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 22% ซื้อ 3-4 
ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 20% ซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 18% และซื้อน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 16% 
ตามล�าดับ

2.3  จ�านวนเงินในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อครั้ง  กลุ่มตัวอย่าง  ที่สั่งซื้อสินค้า
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ออนไลน์ ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งคือ น้อยกว่า 300 บาท ร้อยละ 31% รองลงมาคือ 301-
500 บาท ร้อยละ 27% 501-1,000 บาท ร้อยละ 21% 1,000-1,500 บาท ร้อยละ 14% และมากกว่า 1,500 
บาท ร้อยละ 7% ตามล�าดับ

2.4  สินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุดคือ  เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย     
ร้อยละ 25% รองลงมาคือ รองเท้า/กระเป๋า ร้อยละ 21% ความงาม ร้อยละ 17% มือถือ/อุปกรณ์เสริม ร้อย
ละ 14%  อื่นๆ ร้อยละ 13% และอุปกรณ์เครื่องเขียนและหนังสือ ร้อยละ 10% ตามล�าดับ

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซ้ือสินค้า
ออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย ดังนี้ ผลที่ได้จากค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean หรือ  )  และมาตราวัดของลิเคร์ท (Lilert) ใน 5 ระดับ มีค�าตอบ 5 ตัวเลือก โดยก�าหนดน�้าหนัก 
คะแนน ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ ดังนี้   

3.1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์  สินค้ามี  ความหลาก

หลายมีความหลากหลาย มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.415 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

สินค้าและราคาตรงตามความต้องการ  (ค่าเฉลี่ย = 4.272 : เห็นด้วยมาก)  
3.2  ปัจจัยด้านราคา

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์  มีราคาสินค้าระบุชัดเจน  

มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  =  4.421:  เห็นด้วยมาก)  รองลงมาคือ  ราคาคุ้มค่าเมื่อท�าการสั่งซื้อสินค้า  ออนไลน์  (ค่า

เฉลี่ย = 4.220: เห็นด้วยมาก)  
3.3  ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย  

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถ สั่งซื้อสินค้า

ได้ทุกที่ ทุกเวลา มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.435: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ มีช่อง

ทางการช�าระเงินที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย =  4.369 : เห็นด้วยมาก)  

3.4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง  แอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อสินค้า  ออนไลน์  มีการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ให้ส่วนลดตามเทศกาล ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.208: เห็นด้วยมาก) รองลงมา

คือ มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณา สินค้า แอพพลิเคชั่น ให้เป็นที่รู้จัก บนโซเชียลมีเดีย อย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย = 

4.173 : เห็นด้วยมาก) 
3.5  ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องร้านค้าที่ท�าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ มีตัวตนที่

สามารถตรวจสอบได้ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.329 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่นสามารถติดตาม

ผลการ ชระเงินและการส่งสินค้าจาก แอพพลิเคชั่นได้สะดวกและปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย   = 4.309 : เห็นด้วย

มาก) 
4.  ข้อเสนอแนะ  ปัจจัยประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้า

ออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา 
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บทสรุป

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้า

ออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยการแจกแบบสอบถาม  ได้ผู้ตอบกลับมารวมทั้งสิ้น 

50  ชุด  ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์  ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  โดยผลการวิเคราะห์แบ่ง

ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
1.  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพศหญิง ร้อยละ 68.50% และ

เพศชาย  ร้อยละ  31.50%  โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  15-25 ปี  คิดเป็น  ร้อยละ  76.30% ทั้งนี้ระดับการ
ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 92.10% และระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
15,000 – 25,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 59.26%

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา  ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  แอพพลิเคชั่นที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์  Shopee    ร้อยละ  25% 
ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 24%  จ�านวนเงินในการซื้อสินค้าโดยเฉลี่ย
ต่อครั้งน้อยกว่า 300 บาท ร้อยละ 31% สินค้าและบริการที่นิยมส่งซื้อออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นขายสินค้า
ออนไลน์ที่ใช้บริการบ่อย คือ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ร้อยละ 25% 

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งซ้ือสินค้า
ออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย ดังนี้  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
สินค้ามีความหลากหลายมีความหลากหลาย มากสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.415 : เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านราคา มี
ราคาสินค้าระบุชัดเจน มากสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.421 : เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย  สามารถ
สั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเวลามากที่สุด มากสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.435 : เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านการส่ง
เสริมการตลาด  ให้ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ  มากสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.208 : เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ มีตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้ มากสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.329 : เห็นด้วยมาก) 

4.  ข้อเสนอแนะปัจจัยประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการส่ังซ้ือสินค้า
ออนไลน์ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา
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The physical environment related to reuse service of customers of E-san food res-
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อการกลับ

มาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไซส์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิง

ปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ�้าร้านอาหารอีสาน ประเภทเฟรนไซส์ จ�านวน  400 

คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบเฉพาะ

เจาะจง และใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Anlysis) ด้วย

วิธี  Enter ส�าหรับทดสอบสมมติฐานผลการศึกษาพบว่า    สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง  4  ด้าน  ประกอบ

ด้วย  ความสวยงามภายในร้าน  ความสะดวกสบาย  บรรยากาศ  และการจัดวางแผนผังของร้าน  มีความ

สัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์ ผลการศึกษาครั้งนี้ 

สามารถใช้เป็นข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์  ซึ่งจะน�าไปสู่การปรับปรุง

รูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในร้าน    เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการกลับมาใช้

บริการซ�้าร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ต่อไป 

ค�าส�าคัญ : ความสวยงามภายในร้าน / ความสะดวกสบาย/ บรรยากาศภายในร้าน/ การจัดวางแผนผังของ

ร้าน 

Abstract 1

The objective of this research was the physical environment related to the reuse 

service of  customers  of  E-san  food  restaurant  franchise. This  study was  quantitative  re-

search. The questionnaires as a tool to collected information 400 customers reuse service 

of E-san food restaurant franchise, specific sampling method and analyzed by descriptive 

statistics and multiple regression analysis by enter for test hypothesizes. The physical envi-

ronment consists to 4 dimensions: beauty in the shop, convenience, atmosphere, and store 

1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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layout had related to the E-san food restaurant franchise. The results of this study 

can be used as information for E-san food restaurant franchise will be to improvements in 

the physical environment within the store for respond customers need and reuse service to 

restaurant franchise type.

Keywords : interior beauty / convenience / atmosphere / store layout 

บทน�ำ

การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อการรับประทานอาหารนอกบ้านพบว่า 

ร้านอาหารอีสาน  เป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค  ซึ่งถือว่าอาหารอีสานเป็นอาหารที่คุ้นเคย

ส�าหรับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเมนู ส้มต�า เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเป็นอันอันหนึ่ง 

(wongnai, 2562 ) โดยเสน่ห์ของอาหารอีสานนั้นอยู่ที่รสชาติ  จากเครื่องปรุงวัติถุดิบที่หลากหลายท�าให้เกิด

รสชาติที่โดดเด่นกลมกล่อม กลายเมนูที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีรวมไปถึงเป็นเมนูที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอีก

ด้วย  

อุตสาหกรรมอาหารอีสานนั้น มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านบาท  ซึ่งพบว่ามีการเติบโต

ขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ถึง 17 % (สยามธุรกิจ, 2562) การขยายตัวขยายตัวของร้านอาหารอีสาน 

และความนิยมในการบริโภคอาหารอีสาน  ให้ร้านอาหารดังกล่าวมีการแข่งขันกันมากขึ้น  ทั้งร้านอาหาร

อีสานริมทาง  ไปจนถึงร้านอาหารอีสานที่ถูกพัฒนาแบบมีมาตรฐาน  ทั้งสภาพแวดล้อมภายในร้าน  การ

ออกแบบตกแต่งร้าน  เพื่อสร้างการจดจ�าให้กับร้านอาหารอีสาน  จนกลายเป็นธุรกิจร้านอาหารอีสานประ

เภทแฟรนไชส์ขึ้นทั้งนี้พบการร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์นั้น เป็นธุรกิจที่ก�าลังได้รับความนิยมใน

ด้านของการลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งพบว่ามีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 

คุณศิรุวัฒน์  ชัชวาลย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารธุรกิจอาหารไทย  บริษัท  เซ็น  คอร์ปอเรชั่น  กรุ๊ป  จ�ากัด 

แบรนด์ร้านอาหารอีสานต�ามั่ว  กล่าวว่า  ร้านต�ามั่ว  มียอดการเติบโตอยู่ที่ปีละ  10%  ปี  2560  โตขึ้น  12% 

(Sangarcheep, 2561)ในปี 2562 มีรายได้ 1,600 ล้านบาท ปัจจุบันต�ามั่วมีสาขากระจายอยู่กว่า 130 สาขา 

แต่เป็นร้านที่บริษัทลงทุนเองเพียง  10%    ที่เหลือเป็นร้านแฟรนไชน์      และยังมีการขยายแฟรนไชน์ไปใน

ตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันมี 6 สาขา คือ เมียนมา 3 สาขา สปป.ลาว 2 สาขา และที่กัมพูชา 1 สาขา (Mar-

keteer, 2019)

ในขณะที่ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ากัด ซึ่งได้ประกอบการร้านซานตาเฟ่สเต๊กของไทย ก็ได้มีการ

ขยายไลน์ธุรกิจอาหารเพิ่ม โดยได้เปิดร้าน “เหม็งนัวนัว” ร้านอาหารอีสานรสแซ่บ เริ่มท�าตลาดอย่างจริงจัง 

ด้วยการวางแผนจะแผนขยายสาขาในปีนี้จะเปิดอีก 1 แห่งที่ซีคอนบางแค และเป้าหมายต่อไปปีเปิดปีละ 3 

สาขา เน้นเปิดในศูนย์การค้าชานเมือง เจาะกลุ่มครอบครัวและวัยรุ่นเป็นหลัก(siamturakij, 2561)

ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ท�าให้

ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ�้าของร้านอาหารอีสารประเภทแฟรนไชส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลการ

ศึกษาครั้งนี้จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด  และยังเป็นแนวทางในการรักษาให้ลูกค้ายังใช้บริการร้านอาหารอย่างต่อ

เนื่อง 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านความสวยงาม สิ่งอ�านวยความสะดวก บรรยากาศ 

และการจัดวางแผนผังของร้าน ต่อการกลับมามาใช้บริการซ�้าของร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.  ผลของการวิจัยในครั้งนี้ ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชน ์

และผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาหารที่ส่งผลต่อผู้บริโภคเพื่อน�าไปเป็น

แนวทางในการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาร้าน การวางแนวทางการตลาด และเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้
2.  ผลของการวิจัยในครั้งนี้ ท�าให้ผู้ที่ต้องการศึกษาใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม

ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environ-

ment) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์ในเขตกรุงเทพม

หานคร โดยได้มีการศึกษาจากงานวิจัย บทความ เอกสารทางวิชาการ ดังนี้

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นสิ่งที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร้านอาหาร  และ

ถือเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาร้านอาหารเพื่อให้รองรับการเติบโตในอนาคต  (Horng, Chou, Liu & Tsai, 

2013) มีส่วนส�าคัญโดยตรงต่อการตัดสินใจของการบริโภคในทางจิตวิทยา และพฤติกรรมของลูกค้า  (Ryua 

& Han, 2011) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ในร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชน์  ซึ่งมี

อิทธิพลต่อผู้บริโภค  ประกอบด้วย ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านบรรยากาศ ด้านการจัดวางแผนผังของ

ร้าน และด้านความสวยงาม

สิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ แสง ความเป็น

ส่วนตัว หน้าต่างมุมมอง เสียง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ อ�านวยความสะดวกภายในร้านอาหาร (Yeh & Huan, 

2017) นอกจากนี้ในทางจิตวิทยา สิ่งอ�านวยความสะดวก ยังเป็นส่วนส�าคัญต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคอีกด้วย (Horng, Chou, Liu & Tsai, 2013) 

บรรยากาศ  (Ambience)  หมายถึง  คุณลักษณะของพื้นหลังที่จับต้องไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง 

กลิ่นหอม และอุณหภูมิ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง บรรยากาศด้านต่าง ๆภายในร้าน   และลักษณะทาง

กายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรม โครงสร้าง แผนผังการจัดวางสินค้า ป้าย แสง สี และอุณหภูมิ

ของร้าน บรรยากาศที่น่ารื่นรมย์มีแนวโน้มท่ีจะดึงดูดลูกค้ามากข้ึนในการใช้เวลาและการใช้จ่ายของลูกค้า

ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการตอบสนองต่อการรับรู้คุณค่าและอารมณ์และส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค (Yusof et al., 2016)  บรรยากาศของร้านจะช่วยสร้างความคาดหวังของผู้บริโภค

ให้ได้รับประสบการณ์ในการรับประทานอาหารก่อนที่ลูกค้าจะได้รับบริการที่ดี (Sulek & Heensley, 2004)

การจัดวางแผนผังของร้าน (Layout) หมายถึง การจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้านเพื่อให้สามารถ

หยิบใช้ได้อย่างสะดวก  การศึกษาในครั้งนี้  ยังหมายถึง  การออกแบบแผนผังร้านอาหาร  โดยมีการออกแบบ

จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ และเคาร์เตอร์ภายในร้านได้อยางเป็นสัดส่วน ไม่รู้สึกแออัด ปลอดโปร่ง มีพื้นที่สามารถเดิน

ไปมาได้อย่างสะดวกสบาย    ทั้งนี้การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศ



356

ให้ร้านน่าสนใจและเป็นท่ีดึงดูดให้ลูกค้าเดินมาใช้บริการในร้าน ความสวยงาม ความสะอาด และการ

ออกแบบตกแต่งร้านที่ลงตัว  ซึ่งถือเป็นศิลปะอีกด้านหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญ    ร้านอาหารจึงให้

ความส�าคัญกับการออกแบบแนวคิดการตกแต่งที่ทันสมัย  การสร้างธีมของร้าน    การเลือกสีอุปกรณ์ตกแต่ง 

รวมถึงแสงสว่างภายในร้าน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ลูกที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าร้านได้อย่างดี 

(สันติธร ภูริภักดี, 2533)

ความสวยงาม หมายถึง การออกแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมภายใน  การศึกษาครั้งนี้ยังหมายถึง 

รูปภาพต่างๆ  ที่แสดงอยู่ภายในร้าน  การตกแต่งฝาผนังด้วยสีที่สวยงามและมีป้ายชื่อร้านที่โดดเด่น  เป็น

เอกลักษณ์    ความสวยงามของร้านอาหาร  คือปัจจัยลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ที่มาใช้บริการ  (กนกพรรณ  สุขฤทธิ์,  2557)  นอกจากนี้ความสวยงามของร้านอาหาร  ยังเป็นทีสิ่งที่ให้ความ

เพลิดเพลินอีกด้วย(George  Santayana,  1952)  ดังนั้น  ความสวยงาม  คือลักษณะทางกายภาพที่ท�าให้ผู้

บริโภคเกิดความเพลิดเพลิน  สามารถมองเห็นและสัมผัสได้  ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ

ในร้านอาหารของของผู้บริโภค

ความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ�้า (Kim, Park, Kim & Ryu, 2013) ได้กล่าวถึงความตั้งใจใช้บริการซ�้า

ว่า  เป็นการคาดการณ์จากความพึงพอใจของลูกค้าในการมาใช้บริการ  (รัศมาวรรณ  ละมัยเกศ  และ  นิตนา 

ฐานิตธนกร,  2559)  ได้กล่าวถึงความตั้งใจในการใช้บริการซ�้าว่า  เป็นพฤติกรรมการเจาะจงซื้อสินค้าชนิดใด

ชนิดหนึ่ง  ตรายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ  โดยเป็นการซื้อในครั้งที่สองและครั้งต่อๆ  มาเกิดจากการที่ผู้

บริโภคได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการจนเกิดเป็นความประทับใจผูกพันและมีทัศนคติที่ดีแล้วน�ามา

ซึ่งการซื้อซ�้า

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เมฐินี  ภิยโญประการ  ศึกษาเรื่อง  สภาพแวดล้อมทางกายภาพย  คุณภาพในการให้บริการ  และ

คุณภาพอาหารทีส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบ

ว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (PhysicalEnvironment) ด้านความสวยงามของสิ่งอ�านวยความ

สะดวก (Facility Aesthetics) ส่งผลต่อความต้ังใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บริการร้านอาหารเวียดนามใน

กรุงเทพมหานครนั้นใส่ใจในการออกแบบและตกแต่งร้านให้สวยงาม  โดดเด่น  เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งสามารถ

สร้างบรรยากาศและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการให้มีการใช้บริการในครั้งต่อไป

สมมุติฐำนงำนวิจัย

สมมุติฐำนที่ 1  สภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกมีความสัมพันธ์กับการกลับ

มาใช้บริการซ�้าของร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์ 

สมมติฐำนท่ี2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านบรรยากาศมมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้

บริการซ�้าร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์

สมมติฐำนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพยด้านการจัดวางแผนผังของร้านมีความสัมพันธ์กับ

การกลับมาใช้บริการซ�้าร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์

สมมติฐำนท่ี 4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านความสวยงามมีความสัมพันธืกับการกลับมาใช้
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บริการซ�้าร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์

                                     กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีกำรวิจัย

การศึกษา ปัจจัยภาพแวดล้อมทางกายภาพความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ�้าร้านอาหาร

อีสานประเภทเฟรนไชส์ในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้  เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ  (Quantitative  Re-

search) โดยประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้บริโภคที่กลับมาใช้บริการซ�้าของร้านอาหารอีสาน ประเภทเฟรนไซส์

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจาก ผู้บริโภคที่กลับมาใช้บริการซ�้าของร้านอาหาร

อีสาน ประเภทเฟรนไซส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2562  ซึ่งไม่ทราบ

จ�านวนประชากรที่แน่นอน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยด�าเนินการ ซึ่งสุ่ม

ตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น แบบหลายขั้นตอน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไชน์ และโดยวิธีการจับฉลากเลือกเขตพื้นที่

ทั้งหมด 10 เขตพื้นที่จาก  50 เขต ในการเก็บข้อมูลพื้นที่ละ 40 ตัวอย่าง ได้แก่  เขตจตุจักร เขตมีนบุรี  เขต

ราชเทวี  เขตลาดพร้าว เขตสะพานสูง เขตบางกะปิ เขตสาทร เขตบางนา  เขตหลักสี่ เขตบางซื่อ ซึ่งในการ

ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 

1  ข้อมูลประชากรศาสตร์ เป็นข้อค�าถามแบบปลายปิด ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพประกอบด้วยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกปรับปรุงจากแนวคิด ด้านบรรยากาศ ด้านการจัด

วางแผนผังของร้าน และด้านความสวยงามปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีของ Ryu &Han (2011)   ตอนที่   3 

ความคิดเห็นต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์   โดยข้อค�าถามตอนที่  2 และ  3  

เป็นข้อค�าถามแบบวัดระดับความคิดเห็น  5  ระดับ  (Rating Scale) ซึ่ง  1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด ถึง 5 

หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด  โดยได้มีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสดคล้อง (Index of Item Objiectve Congruence : 

IOC ) โดยการให้ผู้เชียวชาญพิจารณาข้อค�าถามว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกัน และได้ด�าเนินการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่า  0.7    โดยทดลองใช้แบบสอบถาม  (Try out  )  จ�านวน 30 ชุด  และน�า

ข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha 

) ด้านความสวยงามภายในร้าน มีค่า 0.86 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก มีค่า 0.76 ด้านบรรยากาศ มีค่า 0.73  

และด้านแผนผัง มีค่า 0.81ซึ่งพบว่ามี่ค่ามากกว่า 0.70 ทุกตัวแปร ดังนั้นจึงสรุป ได้ว่า แบบสอบถามมีความ
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เที่ยงตรง  และมีความเชื่อมั่นเพียงพอในการน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูล  ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบ

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics ) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Anlysis) ด้วยวิธี  Enter

ผลกำรวิจัย 

ผลการศึกษาจากกล่มตัวอย่างจ�านวน 400  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน  

225  คน คิดเป็นร้อยละ 56.30   อายุ 21-30 ปี จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00    การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ�านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80  เป็นนักเรียนนักศึกษา จ�านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.80  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000  บาท จ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ผลการศึกาสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพด้านความสวยงาม ( x = 4.28) ด้านบรรยากาศ ( x = 4.27) ด้านแผงผัง( x = 4.23) 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ( x = 4.09) ตามล�าดับ 

ตำรำงที่ 1 ผลกำรศึกษำปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรกลับมำใช้บริกำรซ�้ำของลูกค้ำร้ำน
อำหำรอีสำนประเภทเฟรนไชส์

ตัวแปร (1) (2 (3 (4) (5) 

 ความสวยงาม 1 0.52** 0.29** 0.37** 0.25**

 สิ่งอ�านวยความสะดวก 1 0.28** 0.40** 0.35**

 บรรยากาศ 1 0.29** 0.19**

 การจัดวางแผนผังของร้าน

 การกลับมาใช้บริหารการซ้�า                                        

1 0.34**

1

***P<0.01

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีความ

สัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์ โดยการใช้วิธีการวเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน(Pearson’s  Correlation  Coefficient)  พบว่า  ปัจจัยเหตุทั้ง  4  ด้าน 

ประกอบด้วย  ด้านความสวยงาม ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านบรรยายกาศ  และด้านการจัดวางแผนผัง

ของร้าน มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ�้าร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์ อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ  0.01  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ด�าเนินการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดิสระ

ทั้ง  4  ปัจจัย  คือ    ความสวยงาม  สิ่งอ�านวยความสะดวก บรรรยากาศ  การจัดวางแผนผังของร้าน พบว่ามี

ความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.80 ดังนั้นความสัมพันธ์รตะหว่างตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinear-

ity  จึงสามารถน�าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple  Regression 

Analysis)  



359

ตำรำงที่ 2 ผลกำรศึกษำปัจจัยสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรกลับมำใช้บริกำรซ�้ำ
ของร้ำนอำหำรอีสำนประเภทเฟรนไชส์

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig.
B Std. Error (Beta)

ค่าคงที่

ความสวยงาม   

1.39

0.05

0.30

0.07

4.58

0.04 0.73

0.00***

0.47

สิ่งอ�านวยความสะดวก 0.27 0.07 0.22 3.98 0.00***

บรรยากาศ 0.04 0.04 0.51 1.04 0.30

การจัดวางแผนผังของร้าน 0.29 0.07 0.23 4.34 0.00***

         R = 0.76         R2= 0.58      Adj.R2= 0.58 

**p<0.05 และ***p<0.01

ตารางที่    2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ((Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี  Enter 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภายและคุณภาพอาหารมีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้า

ร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไซส์  ด้วยวิธี  Enter    พบว่า  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  โดยทั้ง  4 

ปัจจัย สามารถอธิบายได้ร้อยละ 17 โดยพิจารณาจาค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.17 คือ ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก (B=0.22,P<0.01) ด้านการจัดวางแผนผังของร้าน  (B=0.23,P<0.01) มีความสัมพันธ์ต่อการกลับมา

ใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไซส์  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ส่วนด้าน

ความสวยงาม (B=0.04,P>0.1) และด้านบรรยายกาศ (B=0.05,P>0.1) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้

บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานสามารถเขียนสมการได้ดังนี้

      Y (สภาพแวดล้อมทางกายภาพ)  = 0.05 (ความสวยงาม) + 0.27 (สิ่งอ�านวยความสะดวก) 

                                              + 0.04 (บรรยากาศ) + 0.29 (การจัดวางแผนผังของร้าน 

สรุปและอภิปรำยผล

ส�าหรับการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภายและคุณภาพอาหารมีความสัมพันธ์ต่อการกลับ

มาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไซส์นั้น ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ คือ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย

ต�่ากว่า  10,000  บาทต่อเดือน  ส่วนความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานประ

เภทแฟรนไซส์ พบว่า ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการจัดวางแผนผังของร้าน   มีความสัมพันธ์ต่อการก

ลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานประเภทแฟรนไซส์ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1,3  สอดคล้อง

กับงานวิจัยบางส่วนของ  Ariffin,  Bibon  และ  Abdullah  (2012)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง  ส่วนของประกอบของ

บรรยากาศในร้านอาหาร    สิ่งที่ลูกค้าต้องการ  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  แผนผังของทางร้านและการจัดวางที่

สะดวกสบายนั้นเป็น ส่วนส�าคัญในการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  การศึกษา

ของ  ฐิติรัตน์  กอบกิจสุมงค  (2557)  ยังพบว่า  สิ่งอ�านวยความสะดวก  ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน

อาหารอีสานประเภทแฟรนไชส์  ทั้งนี้ทางร้านอาหาร  อีสานประเภทแฟรนไชส์  ได้ค�านึงถึง  สิ่งอ�านวยความ
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สะดวกภายในร้านอาหารมีการตกแต่งสวยงาม  แสงและอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม  โต๊ะ  เก้าอี้ 

อุปกรณ์ภายในร้านมีความทันสมัยและเหมาะสมในการใช้งาน  สิ่งอ�านวนสะดวกภายในร้านมีความสะอาด

และเพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการ  เช่น  ห้องน�้า  ที่จอดรถ ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและอยากกลับมา

ใช้บริการอีก  และยังสอดคล้อง กับ  รุจินา ถาวระ (2549) ซึ่งพบว่า สิ่งอ�านวยความสะดวก  ได้แก่ที่จอดรด 

การตกแต่งของสถานที่  ความกว้างขวางภายในร้าน  ส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างมากในการตัดสินใจในการ

เข้ามาใช้บริการของผู้บริโภค ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้  ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านความสะดวกสบายนั้น  มี

ความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้ามีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหาร

อีสานประเภทแฟรนไซส์  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มพฤติกรรมผู้โภคในปัจจุบันต่างมีวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม ไม่ได้เน้นเข้ามารับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ในขณะเข้ามารับประทานอาหาร ผู้บริโภคยัง

ต้องท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับการรับประทานอาหารด้วย ดังนั้นร้านอาหารจึงต้องให้บริการในเรื่องความ

สะดวกสบายไว้ร้องรับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น  เช่น  สถานทีจอดรจุดถ่ายรูป  ปลั๊กไฟ  รวมไปถึงอุปกรณ์

อ�านวยความสะดวกด้านอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคด้วย

ด้านการจัดวางแผนผังของร้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้าน

อาหารอีสานประเภทแฟรนไซส์ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3  สอดคล้องกับการศึกษาของ  Heung และ 

Gu,  (2013)  ที่ได้  ศึกษาเรื่อง  การจูงใจของบรรยากาศของร้านอาหารต่อความพึงพอใจและความตั้งใจใช้

บริการ  ซึ่งผล  การศึกษาพบว่า  การจัดวางแผนผังของร้าน  นั้นส่งผลต่อต่อความพึงพอใจและความตั้งใจใช้

บริการ รวมถึงการจ่ายเงินที่มากขึ้นในการใช้บริการ และสอดคล้องกับ สันติ ภูริภักดี  (2553) ซึ่งพบว่า การ

ออกแบบร้านและการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศภายในร้านให้น่าสนใจและเป็นท่ี

ดึงดูดให้ลูกค้าเดินมาใช้บริการในร้าน  การตกแต่งที่ทันสมัยเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างธีมของร้าน  การเลือกสีอุปกรณ์ตกแต่ง  หรือแสงสว่างภายในร้าน  สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่

ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาหน้ามร้านได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ นิภาวรรณ สุนทรโอวาท (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านที่สื่อถึงประเภทอาหารและระดับของร้านอาหาร  พบว่า  การจัด

แผนผังของร้าน  คือปัจจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านอาหารที่สื่อถึงประเภทอาหารและระดับของ

ร้านอาหาร    ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบร้านให้มีความสว่างมาก การใช้อุณหภูมิแสงสีร้าอน   การมีตู้โชว์หน้า

นร้า และไปถึงรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน   ทั้งนี้การจัดวางแผนผังของร้านอาหารจึงส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเข้ามาใช้บริการ  เพราะผู้บริโภคเองก็ให้ความส�าคัญกับการตกแต่งร้านที่สวยงามลงตัว  เพราะช่วยสร้าง

ความประทับใจรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้บริการของลูกค้าในปัจจุบัน 

ด้านความสวยงาม พบว่า พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหาร

อีสานประเภทเฟรนไชส์ ซึ่งไม่สอดคล้อมกับ ทฤษฏีสภาพแวดล้อมด้านความสวยงาม หมายถึง การออกแบบ

โครงสร้าง สถาปัตยกรรมภายใน การศึกษาครั้งนี้ยังหมายถึง รูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่ภายในร้าน การตกแต่ง

ฝาผนังด้วยสีที่สวยงามและมีป้ายชื่อร้านที่โดดเด่น  เป็นเอกลักษณ์   ความสวยงามของร้านอาหาร คือปัจจัย

ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ    (กนกพรรณ  สุขฤทธิ์,  2557)  ดังนั้น 

ความสวยงาม  คือลักษณะทางกายภาพที่ที่ให้ผู้บริโภคเกิดความเพลิดเพลิน  สามารถมองเห็นและสัมพัสได้ 

ซึ่งมีผลต่อความพังพอใจในการเข้ามาใช้บริการในร้านอาหารของของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Ryu และ Han (2011) ได้ศึกษาเรื่อง ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าที่กลับมาใช้บริการซ�้า ด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ในการใช้บริการร้านอาหารอย่างไร  ซึ่งพบว่า  ความสวยงาม
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ของสิ่งอ�านวยความสะดวก  แสงสว่าง  และการบริการของพนักงาน  ถ้าไม่ดีจะส่งผลต่อการไม่กลับมาใช้

บริการร้านอาหารซ�้าของทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า  ทั้งนี้จากศึกษาในครั้งนี้พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการก

ลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์ เนื่องจากลูกค้าอาจให้ความส�าคัญต่อรสชาติ

และคุณภาพของอาหารมากกว่า   

ด้านบรรยากาศของร้าน  พบว่า  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าร้านอาหาร

อีสานประเภทเฟรนไชส์  ซึ่งหลักทฤษฏีสภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศ  (Ambience)  หมายถึง  คุณลักษณะ

ของพื้นหลังที่จับต้องไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง  กลิ่นหอม  และอุณหภูมิ  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง 

บรรยากาศด้านต่าง  ๆภายในร้าน  ทั้งนี้ลักษณะทางกายภาพ  ประกอบไปด้วย  สถาปัตยกรรม  โครงสร้าง 

แผนผังการจัดวางสินค้า  ป้าย  แสง  สี  และอุณหภูมิของร้าน บรรยากาศที่น่ารื่นรมย์มีแนวโน้มที่จะดึงดูด

ลูกค้ามากข้ึนในการใช้เวลาและการใช้จ่ายของลูกค้าร้านอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการตอบสนอง

ต่อการรับรู้คุณค่าและอารมณ์และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (Yusof et al., 2016)  ซึ่งบรรยากาศของ

ร้านจะช่วยสร้างความคาดหวังของผู้บริโภคให้ได้รับประสบการณ์ในการรับประทานอาหารก่อนท่ีลูกค้าจะ

ได้รับบริการที่ดี  (Sulek & Heensley, 2004)  ทั้งนี้  เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ท�าการการส�ารวจ อาจมี

ความคิดเห็นว่าบรรยากาศของร้านอาหารอีสานในแต่ละร้านไม่มีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นบรรยากาศ

ของร้านจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ�้าอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำผลกำรศึกษำไปใช้
1.  การศึกษาครั้งนี้ พบว่า  สิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นสิ่งลูกค้าต้องการ และท�าให้ลูกค้านั้น กลับ

มาใช้บริการซ�้าในร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชน์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อการ
ปัจจัยดังกล่าว ซึ่งจะน�าไปสู่การเข้ามาใช้บริการของผู้บริโภคได้ โดยพยามสอบถามความต้องการของผู้
บริโภค เพื่อเอื้อสิ่งอ�านวยความสะดวกและพัฒสิ่งอ�านวยความสะดวกที่รองรับต่อความต้องการของผู้บริโภค
ได้

2.  จาการศึกษาครั้งนี้พบว่า  การจัดวางแผนผังในร้านอาหารอีสานแฟรนไชน์นั้น  ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ�้าของผู้บริโภคร้านอาหารอีสานประเภทเฟรนไชส์  ดังนั้นผู้ประกอบควรให้ความ
ส�าคัญกับการจัดตกแต่งรูปแบบร้านที่ทันสมัย  สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการในร้าน ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับประเภทของร้านอาหารและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่า
จะเป็นการเลือกสี  แสงสว่าง การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะร้านอาหารอีสานแฟรนไชส์ในขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น ส�าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไปควรก�าหนดร้านอาหารประเภทอื่นๆ เช่นร้านฟาสฟูด  ร้านอาหารทะเล  
ร้านอาหารบุฟเฟ่ เพื่อน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้

2.  ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภในการใช้บริการร้านอาหารอีสาน
ประเภทแฟรนไชส์ จากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

3.  ส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาถึง  มุมมอง  หรือ  กลยุทธ์ในการจัดการของร้านอาหาร
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อีสานประเภทแฟรนไชส์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้
ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารอีสานประเภทแฟรน
ไชส์ 
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กำรรับรู้กำรส่งเสริมกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตั้งใจซื้อซ�้ำเครื่องปรับอำกำศ 

ยี่ห้อมิตซูบิชิในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
Perception of marketing promotion affect to re-purchase intention of the Mitsubishi 

Brand air conditioner in Phra Nakhon Si Ayutthaya

เสนีย์ พวงยาณี1* กิตติศักดิ์ ภาคสุข1

 Senee Puangyaneee1 Kittisak Phaksok1

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาการตั้งใจซื้อซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตั้งใจซื้อซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้เคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จ�านวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้การส่งเสริมการตลาดของ

ประชากรที่ใช้เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก  ส่วนสมมติฐาน  พบว่าการรับรู้การส่งเสริมการตลาด  ประกอบด้วย  การโฆษณา  การขายโดยใช้

บุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้าเครื่องปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องปรับอากาศสามารถน�าข้อมูล

จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มาเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงการส่ง

เสริมการตลาดให้ผู้ใช้กลับมาซื้อซ�้าและเพิ่มยอดขายในอนาคต 

ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้การส่งเสริมการตลาด, การตั้งใจซื้อซ้�า, เครื่องปรับอากาศ

Abstract

The purpose of the study to: 1) To study the perception marketing promotion of 

Mitsubishi  air  conditioner  users  Phra  Nakhon  Si  Ayutthaya.  2)  To  study  repeat  purchase        

intentions  of  users  of  Mitsubishi  air  conditioner  products  Phra  Nakhon  Si  Ayutthaya.                   

3) Perception of marketing promotion affect to purchase intention of the Mitsubishi Brand 

air  conditioner  in  Phra  Nakhon  Si  Ayutthaya.  A  set  of  questionnaires was  used  for  data      

collected administered with 385 people users of Mitsubishi air conditioner products Phra 

Nakhon  Si  Ayutthaya.  The  statistics  used  for  data  analysis  were  frequency,  percentage, 

mean, standard deviation. And multiple regression analysis
1  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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The results of the data analysis revealed opinions about the marketing promotion 

perception  of  the  Mitsubishi  branded  air  conditioners  in  Phra  Nakhon  Si  Ayutthaya,  in            

general, were at a high level. As for the hypothesis, the perception of marketing promotion 

consists of advertising, personal confrontation, sales promotion, public relation and direct 

marketing resulting in intention to buy repeatedly, Mitsubishi brand air conditioners in Phra 

Nakhon Si Ayutthaya.Therefore, Company that runs a business about air conditioner used 

the  results  analyze  for  strategic  planning,  improve  about  marketing  promotion  and                  

increasing sales revenue.

Keywords: Perception of marketing promotion, Repurchase, Air conditioner   

บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศเพื่อการส่งออกรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก (รองจาก

ประเทศจีน)  หลังจากเครื่องปรับอากาศที่ผลิตในประเทศไทยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยมี

ผู้ช�านาญการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากทุนข้ามชาติท�าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตท่ีส�าคัญ

ทั้งภายใต้ตราสินค้าไทยและต่างชาติ และการผลิตในลักษณะรับจ้างผลิต ซ่ึงผู้บริโภคทั่วโลกได้เกิดการ

ยอมรับเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิจากการส่งออกด้วยสัดส่วนถึง 80% ของก�าลังผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้

กระจายทั่วโลกมากกว่า 140 ประเทศ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิบางพื้นพุ่งสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่

กระตุ้นให้เกิดภาวะความเครียดท�าให้ประชาชนมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้น เครียดง่ายกว่าปกติ บางรายมี

อารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียว น�าไปสู่การกระทบกระทั่งกับบุคคลใกล้ชิดหรือรอบข้าง โดยอุณหภูมิสูงสุดที่ท�าลาย

สถิติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 อยู ่ที่ 39.5 องศาเซลเซียส (กรม

อุตุนิยมวิทยา, 2560)

จากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจึงท�าให้ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศจึงเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง    

ที่มีความส�าคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จึงท�าให้ผู้บริโภคต้องพ่ึงพาเคร่ืองปรับอากาศ เพราะ

นอกจากคุณสมบัติที่สามารถปรับสภาพอากาศ  ยังสามารถช่วยขจัดเชื้อโรคได้อีกด้วย  อีกทั้งสถานที่ปฏิบัติ

งานทั้งราชการและเอกชนมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนไปถึงในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ที่จะต้องอาศัยการปรับอุณหภูมิให้เกิดความเหมาะสม จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้ตลาดเครื่องปรับอากาศ

ขยายตัวได้อย่างมาก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560)

ซึ่งปัจจุบันภาพรวมตลาดเครื่องปรับอากาศของประเทศไทยในปี  พ.ศ.  2559  ได้รับแรงกดดันจาก

ความกังวลของผู้บริโภคในหลาย ๆ ด้านทั้งแนวโน้มรายได้ การได้รับรู้ข้อมูลจากสื่ออย่างถูกต้องของผู้บริโภค

ที่มีต่อเครื่องปรับอากาศแต่ละตราสินค้ามีความโดดเด่นและแตกต่างกันจึงเกิดสภาวะการแข่งขันทางการ

ตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งองค์กรหรือบริษัทต่างต้องการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างมาตรฐานการ

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ กระทั่งสร้างความมั่นคง ความก้าวหน้าประสบความส�าเร็จสูงสุดให้แก่องค์กร โดยการ

รักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และซื้อ

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)
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จากปัญหาและข้อมูลที่ได้กล่าวมานั้น ท�าให้ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมการตลาดท่ีมี

คุณภาพซึ่งสามารถกระจายข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึงซ่ึงสามารถกระตุ้นความต้องการและเกิดการต้ังใจ

ซื้อทันทีหรือในอนาคต เป็นผลให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้างานวิจัยเรื่องการรับรู้การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ

การซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งต่อผู้บริโภค และองค์กรผู้ผลิตต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิช ิ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  เพื่อศึกษาการตั้งใจซื้อซ�้าของผู ้ ใช ้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห ้อมิตซูบิชิ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3.  เพื่อศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับ
อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อสร้างแนวทางให้กับผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ สามารถวางแผนการ

ตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

2.  เพื่อให้ผู้ประการกอบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้
บริโภค น�าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

กำรทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ โดยสรุปการใช้แนวคิดและทฤษฎีในการ

วิจัยดังนี้
1.  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้การส่งเสริมการตลาด

ปิติวัฒน์  สะสม  (2553)  กล่าวว่าแนวคิดการรับรู้การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญในการ

ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและการบริการให้ลูกค้าได้รับรู้และเกิดการ

ตั้งใจซื้อสินค้าและบริการในที่สุด ประกอบด้วย
1.1  การโฆษณา หมายถึง การส่งเสริมการตลาดท่ีนิยมมากโดยการใช้สื่อโฆษณาด้วยภาพ 

แสง สี เสียง ให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี

1.2  การประชาสมัพันธ์ หมายถึง เคร่ืองมอืในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรธรุกิจ โดยการเผย
แพร่ข่าวสารเก่ียวกบัองค์กรในสนิค้าและบริการโดยใช้ส่ือต่างๆ เช่น วทิยุ  ส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงการประชาสัมพันธ์เป็น
รูปแบบการให้ข่าวสาร จัดเหตุการณ์พิเศษ สปอนเซอร์บริการสังคมให้ประชาชนหรือผู้บริโภคได้รับรู้

1.3  การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมซึ่งนอกเหนือจากการโฆษณา เป็นการ
ขายโดยใช้พนักงานโดยการให้ทดลองใช้ หรือการได้รับส่วนลด การแลก แจก แถม

1.4  การใช้พนักงานขาย หมายถึง กิจกรรมการแจ้งข่าวสารและการจูงใจโดยใช้บุคคลหรือ
พนักงานขายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้า
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1.5  การตลาดทางตรง หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรงจากจดหมายตรง  การขายโดยใช้แคตตาล๊อค  การขายทางโทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  ซึ่งจูงใจให้ผู้
บริโภคมีกิจกรรมการตอบสนองโยการใช้คูปองจากการเสนอขาย

2.  แนวคิดทฤษฏีการตั้งใจซื้อซ�้า

Gounaris, Dimitriadis และ Stathakopoulos (2010) กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคพิจารณาตัดสินใจ

ซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่งโดยผู้บริโภคท�าการซื้อซ�้าหรือใช้บริการเดิมอย่างต่อเนื่องไม่

เปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น (เกศสิรี ปั้นธุระ, 2556) ความตั้งใจซื้อซ�้าของผู้บริโภคประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

คือ
2.1  การเต็มใจซื้อซ�้า (Willingness to Buy) หมายถึง ผู้บริโภคมีความเต็มใจในการซื้อสินค้า

หรือบริการซื้ออีกเมื่อมีโอกาส

2.2  ความเป็นไปได้ในการซื้อซ�้า  (Trend  to  Repurchase)  หมายถึง  แนวโน้มการซื้อสินค้า
อย่างต่อเนื่องโดยซื้อซ�้าในตราสินค้าเดิมท่ีเคยซ้ือและผู้บริโภคพยายามเจาะจงค้นหาสินค้าหรือร้านจ�าหน่าย
เดิม

2.3  การซื้อซ�้าปริมาณมากขึ้น  (Repurchase  More  Quantity)  หมายถึง  ผู้บริโภคแสดง
พฤติกรรมในการซื้อซ�้าของสินค้าโดยมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

2.4  การซื้อซ�้าสินค้าประเภทเดิม (Repurchase the Same Type of Product) หมายถึง ผู้
บริโภคแสดงพฤติกรรมการซื้อสินค้าเดิมซ�้าจากผู้ผลิต 

3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทรงเกียรติ อภิชัย (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซ้ือซ�้าเครื่อง

คอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการ

ตลาดในด้านของพนักงานขาย การได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้า การได้รับของแถม การโฆษณาของบริษัท 

และการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อซ�้ากระทั่งเป็นผลให้ผู้บริโภคซื้อซ�้า

ปัญญา พงษ์ยิหวา (2548) ศึกษางานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจโดยรวมและแนวโน้มการซ้ือซ�้าของ

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จ�ากัด (มหาชน) ใน

เขตภาคใต้ตอนบน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการติดตามดูแลลูกค้าหลังการขายของ

พนักงานขาย และการส่งเสริมการขายโดยการมอบของขวัญให้แก่ลูกค้าเนื่องในวันส�าคัญต่าง ๆ ท�าให้ลูกค้า

เกิดความพึงพอใจและเกิดแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ  Konica  ซ�้าอีกใน

อนาคต

ณัฐจิรา อ่ิมวิเศษ (2558) ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการขายส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าโดยรวม โดยผู้ขายสินค้ามีการน�าเสนอสินค้าให้

แก่ลูกค้าโดยตรงให้ลูกค้าได้ทดลองใช้  ท�าให้ลูกค้าสนใจในสินค้าใหม่ๆ  เข้ามาสอบถามข้อมูลสินค้าประกอบ

กับประสบการณ์ที่เคยใช้มาก่อน จึงกลับมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์อีกครั้ง
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ปราณี กุลลิ้มรัตน์ชัย  (2555) ศึกษางานวิจัยเรื่องการตั้งใจซื้อรถยนต์โตโยต้าซ�้าของลูกค้าในจังหวัด

ปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อรถยนต์โตโยต้าซ�้าในอนาคต เนื่องจากพนักงานขายมี

การให้บริการดี  มีการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงทั้งการเสนอการรับประกันหลังการขาย  การให้บริการซ่อม  การ

ตรวจสอบคุณภาพของรถยนต์  และท�าการส�ารวจความต้องการของลูกค้า  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์  โดย

การเสนอคุณค่าของรถยนต์ที่เหมาะสมกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของลูกค้า 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้�าเครื่องปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำน

สมมติฐานที่  1  การรับรู้การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สมมติฐานที่  1.1  การโฆษณาส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สมมติฐานที่ 1.2 การขายโดยบุคคลส่งผลต่อการต้ังใจซื้อซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สมมติฐานท่ี 1.3 การส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�า้ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สมมติฐานที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการต้ังใจซ้ือของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สมมติฐานที่ 1.5 การตลาดทางตรงส่งผลต่อการต้ังใจซ้ือซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับ

อากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)  เก็บข้อมูลจากการส�ารวจ  (Survey 

Research)  โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด  (Close  Ended  Form)  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งมีขั้น

ตอนด�าเนินการวิจัยดังนี้

การรับรู้การส่งเสริมการตลาด

- การโฆษณา

- การขายโดยบุคคล

- การส่งเสริมการขาย

- การประชาสัมพันธ์

- การตลาดทางตรง

การตั้งใจซื้อซ้�าเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อมิตซูบิชิ
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ประชากรที่ใช้เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื่องจากไม่

ทราบจ�านวนประชากร ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบ

จ�านวนประชากรของคอแคนท์  (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มแบบคัดกรอง  (Screening  Sampling)  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวนมาก  (ประสพชัย พสุ

นนท์, 2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ค�าถามคัดกรองจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้กลุ่มอย่างที่เป็นลูกค้าที่เคยใช้

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaires)  ที่มีขั้นตอนใน

การด�าเนินการ โดยผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การส่งเสริมการตลาดและ

การตั้งใจซื้อ  เพื่อก�าหนดตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการวิจัย  เมื่อได้ตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการวิจัย  ผู้วิจัยสร้างโครงร่าง

แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค�าถามเป็นค�าถาม

แบบปลายปิด (Close – Ended Questionnaire) และเป็นแบบการเลือกตอบ (Check List)

ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามเกี่ยวข้องกับการรับรู้การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การขายโดย

บุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ลักษณะเป็นค�าถามปลายปิดซึ่ง

ประกอบด้วยค�าตอบย่อยที่แบ่งเป็น  5  ระดับ  โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า  (Rating  Scale)  และให้คะแนน

แต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 

ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวข้องกับการตั้งใจซื้อซ�้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ลักษณะเป็นค�าถาม

ปลายปิดซึ่งประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้

คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5

ส่วนที่ 4 เป็นค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้การ

ส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่า ทกุ

ข้อค�าถามมค่ีา IOC มากกว่า 0.5 ซึง่ถือว่าแบบสอบถามนีย้อมรับได้ และตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยผลของค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาที่ได้จากการตรวจสอบอยู่ระหว่าง 0.732 – 0.843 มีค่ามากกว่า 0.7 จึงถือได้ว่า

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงสามารถใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)

3.2 การวิเคราะห์การรับรู้การส่งเสริมการตลาด ใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

3.3 การวิเคราะห์สมมติฐานใช้สถิติการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression เพื่อพยากรณ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 
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สรุปผลกำรวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 385คนนั้น 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25  –  35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับเงินเดือน20,001 บาท - 

30,000 บาท    ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  โดยซื้อเครื่องปรับอากาศราคา  20,001  - 

30,000 บาท
2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้การส่งเสริมการตลาด

การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคดิเหน็ต่อการรบัรูก้ารส่งเสรมิการตลาด 

ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทาง

ตรง โดยใช้สถิติแสดงค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดังนี้

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้การส่งเสริมการตลาด

โดยรวม

กำรรับรู้กำรส่งเสริมกำรตลำด S.D. แปรผล

1. การโฆษณา   3.11 1.01 ปานกลาง

2. การขายโดยใช้บุคคล 3.08 0.93 ปานกลาง

3. การส่งเสริมการขาย 3.19 0.79 ปานกลาง

4. การประชาสัมพันธ์ 3.45 0.72 มาก

5. การตลาดทางตรง 3.14 0.75 ปานกลาง

รวม 3.19 0.84 มาก

  จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นการรับรู้การส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับ

มาก (  = 3.19, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่ 1 คือ การประชาสัมพันธ์ อยู่ใน

ระดับมาก (  = 3.45, S.D. = 0.72) อันดับที่ 2 คือ การส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก  (  = 3.19, S.D. 

= 0.79) อันดับที่ 3 คือ การตลาดทางตรง อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.14, S.D. = 0.75) อันดับที่ 4 คือ 

การโฆษณา อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.11, S.D. = 1.01) และอันดับที่ 5 คือ การขายโดยใช้บุคคล อยู่ใน

ระดับปานกลาง (  = 3.08, S.D. = 0.93)
3.  ผลการวิเคราะห์การรับรู้การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ

มิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปร ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน (Pearson ’s Correlation Coefficient) เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระท่ีสูงเกนิ

ไปจนอาจเกดิปัญหา Multicollinearity (กลัยา วานชิย์บญัชา, 2551) จากนัน้จงึทดสอบสมมติฐานการวจิยั ด้วย

การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงผู้วิจัยได้ก�าหนดสมการในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการต่อไปนี้

สมการ : RC = β
1 
+ β

1
AD

1
 + β

2
PC

2
 + β

3
SP

3
+ β

4
PR

4
+ β

5
DM

5
 + ε
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โดยที่  AD   หมายถึง การโฆษณา (Advertising)

  PC   หมายถึง การขายโดยใช้บุคคล (Personal confrontation)

  SP   หมายถึง การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)

  PR   หมายถึง การประชาสัมพันธ์ (Public relation)

  DM  หมายถึง การตลาดทางตรง (Direct Marketing)   

    RC  หมายถึง  การตั้งใจซื้อซ�้า (Repurchase) 

ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้�าเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อมิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำรรับรู้กำรส่งเสริมกำรตลำด

กำรตั้งใจซื้อซ�้ำ

   t
p 

- valueสัมประสิทธิ์

กำรถดถอย

ควำมคลำด

เคลื่อน

มำตรฐำน

ค่าคงที่ (a) 1.016 0.237 4.284 0.000***

1. การโฆษณา  0.074 0.034 2.184 0.030 *

2. การขายโดยใช้บุคคล 0.082 0.037 2.209 0.028**

3. การส่งเสริมการขาย 0.120 0.044 2.757 0.006**

4. การประชาสัมพันธ์ 0.203 0.046 4.425 0.000***

5. การตลาดทางตรง 0.228 0.043 5.265 0.000***

R = 0.455       R2 = 0.207             Adjusted R2 = 0.196            SEE = 0.619             

*ระดับนัยส�าคัญ p < 0.05, **ระดับนัยส�าคัญ p < 0.01, ***ระดับนัยส�าคัญ p < 0.001

จากตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา การ

ขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง สามารถพจิารณาจากค่า R2 

เท่ากบั 0.21 แสดงว่าตวัแปรอสิระร่วมกนัอธบิายได้ร้อยละ 21.00 และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้านพบ

ว่า การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้าเครื่อง

ปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อภิปรำยผล
1.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของประชากรที่ใช้เครื่อง

ปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.1  ด้านการโฆษณา พบว่า ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ ได้
หลากหลายช่องทาง  ทั้งราคา  ขนาดเครื่องปรับอากาศ  วิธีการใช้งาน  ผ่านจากการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ 
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1.2  ด้านการขายโดยใช้บุคคล พบว่า ลูกค้าได้รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ
มิตซูบิชิจากพนักงานขายของบริษัท ซึ่งพนักงานขายจะสามารถเสนอและแนะน�าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนด้วยความ
เต็มใจ

1.3  ด้านการส่งเสริมการขาย  พบว่า  ลูกค้าได้รับข้อเสนอพิเศษต่าง  ๆ  ท้ังการได้รับส่วนลดจาก
การซื้อผลิตภัณฑ์  การได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  ชิงโชค  ชิงรางวัล  และการได้รับการประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

1.4  ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ลูกค้าได้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ 
ป้ายโฆษณา  ซึ่งการประชาสัมพันธ์นั้นจะเสนอถึงกิจกรรมการประหยัดพลังงาน  ลดสภาวะโลกร้อนจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์กระทั่งสร้างความต้องการและความประทับใจให้ลูกค้าเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

1.5  ด้านการตลาดทางตรง  พบว่า  ลูกค้าได้รับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ
มิตซูบิชิจากพนักงานขายโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์  สื่อสิ่งพิมพ์  อีเมล์  ซึ่งลูกค้าที่ได้รับการน�าเสนอจะได้รับ
เวลาพิเศษนอกเหนือจากผู้อื่น

2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการตั้งใจซื้อซ�้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิ  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พบว่า  ลูกค้ารู้สึกพอใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิโดยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

คุ้มค่า  เมื่อลูกค้าเกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใหม่จะนึกถึงยี่ห้อมิตซูบิชิเป็นอันดับแรกโดยไม่เปลี่ยน

ใจใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นถึงแม้จะมีราคาที่ถูกกว่า  
3.  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน

สมมติฐานที่  1.1  การโฆษณาส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซู

บิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า การโฆษณาส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้า เนื่องจาก ลูกค้าที่เคย

ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิน้ันได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อ

โฆษณาที่บริษัทได้น�าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย โดยลูกค้าจะได้รับรู้ถึงราคา ขนาด รวมทั้งวิธีการใช้

งานเบื้องต้นทางหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  จึงเป็นผลให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซ�้าในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงเกียรติ อภิชัย (2558) ศึกษางานวิจัย

เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อซ�้าเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเจ

เทคโนโลยี  จ�ากัด  ผลการวิจัยพบว่า  การโฆษณาของบริษัทที่จัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน

ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมของ

บริษัทซ�้า

สมมติฐานที่ 1.2 การขายโดยบุคคลส่งผลต่อการต้ังใจซ้ือซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ

ยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า การขายโดยบุคคลส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือซ�้า 

เนื่องจาก พนักงานขายมีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง ซึ่ง

พนักงานขายจะเสนอพร้อมการแนะน�าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วยความเต็มใจ

และรวดเร็วโดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอนานจึงเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความประทับต่อการให้บริการจากพนักงาน

กระทั่งลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซ�้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา พงษ์ยิหวา (2548) ศึกษางานวิจัย
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เรื่องความพึงพอใจโดยรวมและแนวโน้มการซื้อซ�้าของลูกค้า ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica ของ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จ�ากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต้ตอนบน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานขายให้

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึง

พอใจและตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซ�้า

สมมติฐานที่ 1.3 การส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือซ�า้ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ

ยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมการขายส่งผลต่อการต้ังใจซ้ือซ�้า 

เนื่องจาก กลุ่มลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิมากมาย สามารถ

เข้าร่วมลุ้นรางวัล ของขวัญ หรือการได้รับส่วนลดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไป พร้อมกับการได้รับการ

ประกันคุณภาพหลังการซื้อตามระยะเวลาที่บริษัทก�าหนด เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความสนใจและตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงเกียรติ อภิชัย (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อซ�้าเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จ�ากัด ผล

การวิจัยพบว่า การส่งเสริมการตลาดในด้านของพนักงานขายให้ข้อมูลการตลาดที่ชัดเจนอย่างสม�่าเสมอ การ

ได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้า การได้รับของแถม และบริษัทมีส่วนลดและให้เครดิตกับลูกค้าเดิม เป็นผลให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจท่ีจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ซ�้า และสอดคล้องกับศิวพร ศรีโรจน์

นพคุณ (2552) ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าท่ีมีต่อสินค้า iPod ของผู้

บริโภค  ผลการวิจัยพบว่า  การส่งเสริมการขาย  ท�าให้บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครได้รับรู้เกิดความประทับ

และภักดีต่อตราสินค้าท�าให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้า iPod อีกครั้งในอนาคต

สมมติฐานที่  1.4  การประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ

มิตซูบิชิ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัย  พบว่า  การประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ  เนื่องจาก        

การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิในด้านการประหยัดพลังงาน  การลดสภาวะโลก

ร้อน ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา จึงเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อ

ผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซ�้า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปราณี  กุลลิ้มรัตน์ชัย  (2555)  ศึกษา

งานวิจัยเร่ืองการตั้งใจซื้อรถยนต์โตโยต้าซ�้าของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า บริษัทมีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนโดยการเสนอคุณค่าของรถยนต์ท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันเพ่ือ

สร้างทัศนคติที่ดีของลูกค้า ด้วยสมรรถนะของรถยนต์ที่สูง ทันสมัย ประกอบกับบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรับของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าได้ทราบถึงความคุ้มค่ากระทั่งท�าให้ลูกค้าเกิดความสนใจและต้องการซื้อ

รถยนต์โตโยต้าซ�้าในอนาคต

สมมติฐานที่ 1.5 การตลาดทางตรงส่งผลต่อการต้ังใจซื้อซ�้าของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อมิตซูบิชิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า การตลาดทางตรงส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ�้า 

เนื่องจาก พนักงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิมีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านโทรศัพท ์

อีเมล์ ซึ่งสามารถน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้ค�าแนะน�าลูกค้าได้อย่าง

ชัดเจน ซึ่งลูกค้าจะได้รับเวลาพิเศษนอกเหนือจากผู้อื่นจึงท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับและตัดสินใจซื้อสินค้า

ซ�้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

ความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การตลาดทางตรง

ของผู้ขายสินค้ามีการน�าเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรงให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ ท�าให้ลูกค้าสนใจในสินค้าใหม่ๆ

เข้ามาสอบถามข้อมูลสินค้าประกอบกับประสบการณ์ที่เคยใช้มาก่อน จึงกลับมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์
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อีกครั้ง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี  กุลลิ้มรัตน์ชัย  (2555)  ศึกษางานวิจัยเรื่องการตั้งใจซื้อรถยนต์

โตโยต้าซ�้าของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อรถยนต์โตโยต้าซ้้าของลูกค้าใน จังหวัด

ปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า  ด้านของการตลาดทางตรงนั้นพนักงานผู้ให้บริการมีการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงทั้ง

การเสนอการรับประกันหลังการขาย การให้บริการซ่อม การตรวจสอบคุณภาพของรถยนต์ และท�าการ

สอบถาม ส�ารวจความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับและพิจารณาในขณะนั้นให้เกิดการ

ซื้อซ�้า

ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1.1  จากผลการวิจัยพบว่าการโฆษณาอยู่ในระดับปานกลาง ผู้จัดการและพนักงานควรให้
ความส�าคัญของการโฆษณาสินค้าให้มากยิ่งข้ึน สร้างสรรค์งานโฆษณาให้มีความแปลกใหม่ท่ีสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ 

1.2  จากผลการวิจัยพบว่าการขายโดยใช้บุคคลอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานขายควรให้
บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความรู้ที่จะสามารถแนะน�าลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

1.3  จากผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหาร หัวหน้างานควร
สร้างสรรค์  กลยุทธ์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้นโดยการจัดโปโมชันที่หลากหลายมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
อื่น

1.4  จากผลการวิจัยพบว่าการตลาดทางตรงอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานขายควรมุ่งเน้น
การให้บริการลูกค้าด้วยข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลต่างๆท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและสามารถให้
ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างรวดเร็ว

2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคต

2.1  การศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการต้ังใจซื้อซ�้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ
มิตซูบิชิ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น สามารถศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจจากการ
ผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น หรือการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเชิงลึกโดยการติดต่อ
สอบถามกลุ่มลูกค้าแบบเจาะจงตรงประเด็นจากความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 

2.2  การศึกษาการรับรู้การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการต้ังใจซื้อซ�้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ
มิตซูบิชิ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป  คือ  การ
ส�ารวจกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศยี่ห้อมิตซูบิชิจากจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่  เช่นกรุงเทพมหานคร  เพื่อผลการวิจัยที่กว้างขึ้นพบว่าความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อ
น�าผลวิจัยมาพัฒนาต่อไป
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจทำวน์โฮมของผู้พักอำศัย 

 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
The effects of products attribute to satisfaction on Townhome of residents in Phra 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจทาวน์

โฮมของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจทาวน์

โฮมของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากผู้พักอาศัยทาวน์โฮม ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 1 – 4 ปี จ�านวน 248 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) ระดับความส�าคัญเกีย่วกบัคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทาวน์โฮม ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านที่มีระดับความส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ ท�าเลที่ตั้ง รองลงมา คุณภาพ การออกแบบ  สิ่ง

อ�านวยความสะดวก และรูปลักษณ์ 2) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก ่

คุณภาพ การออกแบบ ท�าเลท่ีตั้ง และสิ่งอ�านวยความสะดวกส่งผลต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พัก

อาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนรูปลักษณ์ไม่ส่งต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ซึ่งผลที่ได้

จากการวิจัยเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบ การธุรกิจท่ีอยู่อาศัยสามารถวางแผนการตลาดก่อน ที่จะเร่ิม

โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะผลิตภัณฑ์, ความพึงพอใจ, ทาวน์โฮม

Abstarct

The objectives of this research were to study 1) the level of product attribute and 

satisfaction  in  the  townhome  of  the  residents,  Phra  Nakhon  Si  Ayutthaya,  2)  product              

attribute  that  affect  the  satisfaction  of  residents  in  the  townhome,  Phra  Nakhon  Si                

Ayutthaya. Data was collected by questionnaires from townhome residents of Phra Nakhon 

Si  Ayutthaya  with  a  duration  of  1-4  years,  and  a  total  of  248  people,  simple  random           

sampling. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.
1
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The  results  of  the  analysis  revealed  that  1)  the  overall  importance  level  of  the 

townhome product attribute, Ayutthaya is at a high level. The ordering of  importance at 

each aspect in descending order, from greatest to least, location, quality, design, recreation 

facilities and feature. 2) The hypothesis testing found that product attribute: quality, design, 

location, and recreation facilities, affect the residents’ satisfaction in the townhome of Phra 

Nakhon Si Ayutthaya. But feature hadn’t affect the residents’ satisfaction in the townhome. 

The  results  of  the  research  are  guidelines  for  real-estate businessmen  to do marketing,     

before establishing a project that meets the needs of consumers.

Keywords : Products Attribute, Satisfaction, Townhome

บทน�ำ

มนุษย์มีการด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่เรียกว่าปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบด้วย 

อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค  (ชนิตา  เอี่ยมสะอาด,  2558)  แต่สังคมไทยในปัจจุบันนิยมมี

ครอบครัวเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว วิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้าน

เทคโนโลยี ด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม หรือแม้กระทั้งในด้านรูปแบบของสิ่ง

ปลูกสร้าง หรือที่เรียกว่า “ที่อยู่อาศัย” ก็ได้มีการเปล่ียนแปลง พัฒนา และปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้เอื้อ

ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน  ที่อยู่อาศัย  ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ  และจ�าเป็นอย่างหนึ่งต่อ

การด�ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เพราะโดยธรรมชาติของคนทุกคนล้วนแต่ต้องการความมั่นคง ความ

ปลอดภัย  ความสะดวกสบาย  และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีการด�าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบเพราะต้องแข่งกับเวลา 

ส่งผลให้คนในปัจจุบันนี้ จึงมีความต้องการสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดเวลา ทั้งด้าน

ความสะดวกส�าหรับการเดินทางไปท�างาน  และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ  ของที่อยู่อาศัย  (บัณฑิต  

เสาวภาภรณ์, 2557)

“ทาวน์โฮม” เป็นที่อยู ่อาศัยอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ผู ้

ประกอบการหลายรายหันมาให้ความส�าคัญในการพัฒนาทาวน์โฮม เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยที่

ตอบรับข้อจ�ากัดในเรื่องของขนาดและราคาของที่ดิน  รวมทั้งท�าเลที่มีศักยภาพสอดคล้องกับแหล่งงาน  และ

ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงของผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยในเขตชุมชน  (ศุภณัฐ อิงคณิสาร, 2559) ที่อยู่

อาศัยทาวน์โฮมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความโดดเด่นด้านท�าเลหลักอย่าง “ถนนสายเอเชีย” ท�าให้ที่

อยู่อาศัยบริเวณนี้เป็นท่ีต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งกลุ่มคนพึ่งเริ่มต้นท�างาน เพิ่งเริ่มต้นครอบครัว และ

กลุ่มคนที่ขยายครอบครัว  โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่อาศัยจ�านวนมากเปิดขายบนถนนสายนี้  (ดีดีพร็อพเพ

อร์ตี้, 2562)

ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ และได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งศึกษาด้านคุณภาพ ด้านการออกแบบ 

ด้านรูปลักษณ์  ด้านท�าเลที่ตั้ง  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  และความพึงพอใจทาวน์โฮม  เพื่อท�าให้ทราบถึง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้

บริโภค และเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบการจักได้น�าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
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ให้บริการ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์คำดว่ำจะได้รับ
1.  เพ่ือสร้างแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัยสามารถวางแผนการตลาดก่อนที่จะเริ่ม

โครงการเพื่อให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค

2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัยทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค น�าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ท่ีเสนอให้แก่ผู้บริโภค 

ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้จะต้องมีการบอกกล่าวและส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคในรูปต่างๆ ได้แก่) 
1.1  คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) คือ ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะปฏิบัติ

หน้าที่ต่างๆ  ของผลิตภัณฑ์นั้น  เช่น  ความคงทน  ความไว้วางใจได้  ความเที่ยงตรง  การง่ายต่อการน�าไปใช้ 
หรือซ่อมแซม และมีคุณสมบัติที่มีคุณค่าอื่น ๆ 

1.2  รูปร่างผลิตภัณฑ์  (Product  Feature)  เป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เสนอตัวตนแก่ผู้ซื้อ  ในรูปร่าง
ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการแข่งขันที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ใน
ช่วงแรกการก�าหนดรูปร่างผลิตภัณฑ์ หรือการตัดสินใจว่าควรจะเพิ่มลักษณะใดให้แก่ผลิตภัณฑ์ กิจการจะ
ต้องส�ารวจความต้องการของผู้บริโภคเป็นระยะๆ เพื่อหาค�าตอบเหล่านี้ให้ได้ คือ ผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์
ลักษณะใด  รูปร่างผลิตภัณฑ์แบบใดที่ผู้บริโภคชอบเป็นพิเศษ  รูปร่างผลิตภัณฑ์แบบใดที่สามารถเพิ่มเข้าไป
ในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค

1.3  การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product  Design)  กิจการจะด�าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นจะมี
ผลต่อความส�าเร็จของกิจการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ยังสามารถใช้สร้างข้อได้เปรียบให้แก่กิจการเช่น
เดียวกัน  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีสามารถดึงดูดใจผู้บริโภค  การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ (เพชรา บุดสีทา, 2556)

วีณา ศรีเจริญ  (2558) กล่าวว่า ท�าเลที่ตั้ง คือ ท�าเลที่ตั้งของโครงการบ้านจัดสรรมีความดึงดูดใจผู้

ซื้อ เช่น ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และอยู่ใกล้ศูนย์การค้า 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งก่อสร้าง สถานที่ บริเวณ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งงานบริการที่เกิดขึ้น

ภายในสิ่งก่อสร้างคืออาคารนั้นๆ 
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Hassanain (2008) ได้ให้ความหมาย สิ่งอ�านวยความสะดวกในโครงการ หมายถึง สิ่งอ�านวยความ

สะดวกและบริการส่วนรวม เช่น ที่จอดรถ สระว่ายน�้า ห้องออกก�าลังกาย ยามรักษาความปลอดภัย นอกจาก

นี้การมีพื้นที่อ�านวยความสะดวกส่วนกลาง  รวมไปถึงการให้บริการเพิ่มเติม  และการมีพื้นที่ร้านค้าปลีก  เพื่อ

อ�านวยความสะดวกลูกค้า และระบบซ่อมบ�ารุงที่ดี ท�าให้การดูแลรักษาที่พักอาศัยเป็นไปได้ง่าย 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer  Satisfaction)  เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการ

เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติหรือการท�างานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ       

(Product Perceived Performance) กับการคาดหวังของลูกค้า (Expectation) ซึ่งเกิดจากประสบการณ์

และความรู้สึกในอดีตของผู้ซื้อ (Kotler, 2000)

Roland, Zahorik และ Keiningham (1996) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจของผู้บริโภค หมาย

ถึง การประเมินคุณภาพของสินค้าหรือบริการอันเป็นผลจากการใช้สินค้าหรือบริการในปัจจุบัน หรือผล

สะสมจากประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการนั้นในอดีตคุณภาพของสินค้าและบริการนี้ จะส่งผล

โดยตรงในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อัทธภพ เดชอานนท์ภร (2558) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ

โครงการรุ่งเรืองควอลิตี้เฮาส์  2  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  ลูกค้าที่พักอาศัยที่ให้ความส�าคัญอยู่ใน

ระดับมากกับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้มาตรฐาน  การบริการหลังการขาย  เช่น  งานซ่อมแซม 

งานต่อเติมอาคาร มียามรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

มานิต ค�าเล็ก (2559) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร

ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ซื้อบ้านจัดสรร ให้ความส�าคัญระดับ

มากกับการออกแบบมีความสวยงามและทันสมัย

ณัฐ  เจิมเฮงเจริญ  (2557)  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ซื้อโครงการ

บ้านเดี่ยว A ในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อโครงการบ้านเดี่ยว A ในเขต

ลาดกระบัง มีความประทับใจกับโครงการในระดับมาก

Grum และ Grum  (2014)  ได้ศึกษาความพึงพอใจกับสถานะที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

ความคาดหวังของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสโลวีเนียและเซอร์เบีย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่

สโลวีเนีย  ไม่ค่อยมีความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัย  เนื่องจากประชากรของสโนวีเนียและเซอร์เบียมีวัฒนธรรมที่

แตกต่างกันท�าให้มีความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์ต�่า

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ผู้วิจัยสามารถน�ามาสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)               ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Attributes)

1. คุณภาพ (Quality)

2. การออกแบบ (Design)

3. รูปลักษณ์ (Feature)

4. ท�าเลที่ตั้ง (Location)

5.สิ่งอ�านวยความสะดวก  (Recreation 

Facilities)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่อง คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำน

สมมติฐานที่ 1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐานที่ 1.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ   ทาวน์โฮม

ของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐานที่  1.2  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจทาวน์

โฮมของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐานที่ 1.3 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ ทาวน์โฮม

ของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐานที่ 1.4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านท�าเลที่ตั้งส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ ทาวน์โฮม

ของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐานที่  1.5  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกส่งผลเชิงบวกต่อความพึง

พอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ  ผู้พักอาศัยทาวน์โฮม  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นระยะ

เวลา 1-4 ปี จ�านวน 653 หน่วย 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้พักอาศัยทาวน์โฮม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 1-4 ปี การก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % และความ คลาด

เคลื่อนที่ 5% ซึ่งค�านวณ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 248 คน โดยผู้วิจัยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่ม แบบ

ง่าย (Simple Random Sampling)

ความพึงพอใจทาวน์โฮม

(Satisfaction in the Townhome)
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2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และ

ความพึงพอใจ เพื่อก�าหนดตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการวิจัย

ขั้นตอนที่สอง เมื่อได้ตัวแปรที่ใช้ส�าหรับการวิจัย ผู ้วิจัยสร้างโครงร่างแบบสอบถาม โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค�าถามเป็นค�าถาม

แบบปลายปิด (Close – Ended Questionnaire) และเป็นแบบการเลือกตอบ (Check List)

ส่วนที่  2  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทาวน์โฮม แบ่งออกเป็น  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณภาพ ด้านการ

ออกแบบ  ด้านรูปลักษณ์  ด้านท�าเลที่ตั้ง  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  โดยข้อค�าถามเป็นแบบมาตรส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ส่วนที่  3  ความพึงพอใจทาวน์โฮม  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ค�าถามเป็นลักษณะปลาย

เปิด (Open – Ended Question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ขั้นตอนที่สาม  การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดย  1.  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content 

Validity) น�าข้อค�าถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิท�าการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถาม 

( IOC : Index of Item – Objective Congruence) พบว่า ทุกข้อค�าถาม มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ซึ่งถือว่า

แบบสอบถามนี้ยอมรับได้  2.  การตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ�านวน 30 ชุด ผลการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s Alpha การวิจัยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.78 – 0.88 มีค่ามากกว่า 0.70 ถือได้ว่าแบบสอบถามเพื่อ

การวิจัยมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง  สามารถน�าแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามา

ใช้ในการวิจัยได้ 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติ

3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะท่ัวไปของผู้
ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 

3.1.2 การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญประกอบด้วยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และความพึง
พอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

     3.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
3.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผลิตภัณฑ์กับความพึงพอใจทาวน์โฮมของ  

ผู ้พักอาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พิจารณาร่วมกับ VIF  (Variance  Inflation 
Factors) Tolerance และDurbin – Watson 

3.2.2 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis)  เป็นสถิติเพื่อ
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ทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้  ด้วยวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีน�าตัวแปรเข้าทั้งหมด  (Enter  Regression) 
ได้แก่ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ ด้านการออกแบบ ด้านรูปลักษณ์ ด้านท�าเลที่ตั้ง และด้าน  สิ่ง
อ�านวยความสะดวก  ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผู้
วิจัยได้ก�าหนดสมการในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสมการต่อไปนี้

  สมการ : Y = β
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 + β

1
X

1
 + β

2
X

2
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 + ε

  β  หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)

  ε  หมายถึง ความคลาดเคลื่อน (Error)

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  จากข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาจึงเลือกการส่ง

แบบสอบถามทางออนไลน์จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ค�านวณไว้  248  คน  ผู้วิจัยด�าเนินการ

เก็บข้อมูลจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่แบบสอบถามมีความถูกต้องครบถ้วน  จ�านวน  183  คน  ซึ่งเพียงพอต่อ

จ�านวนขั้นต�่าสุดที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) จ�านวนประชากร

ทั้งหมดเป็นหลักร้อย ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 15 – 30% 
1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 183 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  26 – 30 ปี  สถานภาพสมรส มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว  4 คนขึ้นไป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ราคาทาวน์โฮม 1,500,000 – 
2,000,000 บาท พักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปี วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่ออยู่อาศัย

2.  ผลการการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ด้านคุณภาพ  ด้านการออกแบบ  ด้านรูปลักษณ์  ด้านท�าเลที่ตั้ง  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  และความ พึง
พอใจ พบว่า มีค่าอยู ่ระหว่าง 0.38 – 0.68 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.80 ประกอบกับการพิจารณาจากค่า 
VIF อยู่ระหว่าง 1.61 – 2.42 ซึ่งไม่เกิน 10 พิจารณาร่วมกับค่า Tolerance พบว่าค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 
0.41 – 0.62 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.10 – 1.00 และพิจารณาร่วมกับค่า Durbin – Watson พบว่าค่า คือ 2.41 ซึ่ง
มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 เพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระแสดงว่าความ
สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถน�าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้   

3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  พบว่า  ด้านคุณภาพ  ด้านการออกแบบ 
ด้านท�าเลที่ตั้ง และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนด้านรูปลักษณ์ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย  ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

สัมประสิทธิ์กำรถดถอย

ควำมพึงพอใจ t Sig.

สัมประสิทธิ์กำร

ถดถอย

ควำมคลำด

เคลื่อน

มำตรฐำน

β

ค่าคงที่ (a) 1.069 0.276 3.87 0.000**

1. คุณภาพ (X
1
) 0.160 0.073 0.151 2.17 0.031*

2. การออกแบบ (X
2
) 0.217 0.075 0.216 2.89 0.004*

3. รูปลักษณ์ (X
3
) -0.209 0.086 -0.181 -2.43 0.016*

4. ท�าเลที่ตั้ง (X
4
) 0.307 0.054 0.370 5.69 0.000*

5. สิง่อ�านวยความสะดวก (X
5
) 0.268 0.066 0.326 4.07 0.000*

R = 0.73       R Square = 0.53        Adjusted R2 = 0.52         SEE = 0.45         F = 40.51

**ระดับนัยส�าคัญ p < 0.01, *ระดับนัยส�าคัญ p < 0.05

จากตารางที่  1 วิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านการออกแบบ 

ด้านรูปลักษณ์ ด้านท�าเลท่ีตั้ง และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกส่งผลต่อความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พัก

อาศัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�าหรับการทดสอบความเหมาะสมของเส้นถดถอยนี้ มีค่าสถิติ F เท่ากับ 

40.51 และจากการพิจารณาค่า R Square เท่ากับ 0.53 ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจ

ได้ร้อยละ 53.00 และพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.52 แสดงว่าตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบายความ

พึงพอใจได้ร้อยละ 52.00 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.324 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.160, 0.217, –0.209, 0.307 และ 0.268 และค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน β มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณา

ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คือ  ด้าน

ท�าเลที่ตั้ง (X
4
) เท่ากับ 0.370 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก (X

5
) เท่ากบั 0.326 ด้านการออกแบบ (X

2
) เท่ากับ 

0.216 และด้านคุณภาพ (X
1
) เท่ากับ 0.151 ส่วนด้านรูปลักษณ์ (X

3
) เท่ากับ – 0.181 จากการแสดงผลการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถน�ามาเขียนสมการพยากรณ์ความพึงพอใจทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ตามล�าดับดังนี้

Y^ = 1.069 + 0.160 (X
1
) + 0.217 (X

2
) – 0.209 (X

3
) + 0.307 (X

4
) + 0.268 (X

5
)

Z^ = 0.151 (X
1
) + 0.216 (X

2
) – 0.181 (X

3
) + 0.370 (X

4
) + 0.326 (X

5
)

อภิปรำยผล

การศึกษาระดับความส�าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของผู ้พักอาศัย ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีผู้พักอาศัยให้ส�าคัญกับใช้วัสดุท่ีได้มาตรฐานในการสร้าง

ทาวน์โฮมมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก�าลังได้รับความนิยม ส่วนท�าเลที่ต้ังของโครงการต้องมีความ

สะดวกในการเดินทาง และโครงการมีการบริการหลังการขายครบครันกับโครงการมีระบบการรักษาความ
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ปลอดภัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของอัทธภพ  เดชอานนท์ภร  (2558)  ผลการวิจัยพบว่า  ลูกค้าที่อยู่อาศัยที่

โครงการบ้านจัดสรร  รุ่งเรืองควอลิตี้เฮาส์  2  ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก  กับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างได้มาตรฐาน การบริการหลังการขาย เช่น งานซ่อมแซม งานต่อเติมอาคาร มียามรักษาความ

ปลอดภัย  24  ชั่วโมง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิต  ค�าเล็ก  (2559)  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ที่ซื้อบ้าน

จัดสรร ให้ความส�าคัญระดับมากกับการออกแบบมีความสวยงามและทันสมัย 

การศึกษาระดับความส�าคัญเก่ียวกับความพึงพอใจในทาวน์โฮมของผู ้พักอาศัย ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ผู้พักอาศัยรู้สึกดีท่ีได้อาศัยอยู่ในทาวน์โฮม สามารถตอบ

สนองความต้องการตามท่ีความคาดหวัง และอยากบอกต่อความรู้สึกประทับใจไปยังบุคคลอื่น ตามล�าดับ

สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐ  เจิมเฮงเจริญ  (2557)  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ซื้อโครงการบ้านเดี่ยว  A  ในเขต

ลาดกระบัง มีความประทับใจกับโครงการในระดับมาก 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในทาวน์โฮมของผู้พัก

อาศัย  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้พักอาศัยไม่ยอมรับรูป

แบบทาวน์โฮมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความทันสมัยและก�าลังได้รับความนิยม อสังหาริมทรัพย์บ้าน

จัดสรรมีก�าหนดรูปลักษณ์ทาวน์โฮมคล้ายคลึงกันไม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้บริโภคมีความนิยมชมชอบรูป

ลักษณ์ ทาวน์โฮมที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ Grum และ Grum (2014) ผลการวิจัยพบ

ว่า  ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สโลวีเนีย  ไม่ค่อยมีความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัย  เนื่องจากประชากรของสโนวีเนีย

และเซอร์เบียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันท�าให้มีความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์ต�่า
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อิทธิพลของภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อกำรใช้บริกำรซ�้ำร้ำนอำหำรประเภท 

บุพเฟ่ต์ชำบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 The Influence of Product Image Affecting to Reuse Service in Shabu Buffet 

Restaurant of Consumer in Phra nakhon Sri Ayutthaya Province 

 นภสร อิสราพิสิษฐ์1* นันทิตา เพชราภรณ์1 นิชนันท์ คงศรี1 ชุตินันท์ วิลามาศ1

Napasorn Issarapisit1* Nantita Petcharaporn1 Nichanan kongsri1 Chutinun Wilamas1

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการ

ซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการซ�้าร้านอาหารร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู จ�านวน 400 คน เก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะผู้บริโภคที่ใช้บริการซ�้า

ร้านอาหารร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ส�าหรับทดสอบสมมติฐาน ผลการ

ศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า ภาพลักษณ์ด้านรูปแบบร้าน และภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศของร้าน 

ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภท บุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยที่

อิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านตราสินค้า มีอิทธิพลมากที่สุดรองลงมาได้แก่ด้านรูปแบบร้านซึ่งเท่าๆ

กับบรรยากาศของร้านผู้ประกอบการจึงควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าว

ค�ำส�ำคัญ: ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์, ร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู, การใช้บริการซ้�า

Abstract

The  objective  of  this  research  was  to  study  to  The  Influence  of  product  image        

affecting  to  reuse  service  in  Shabu  buffet  restaurant  of  consumer  in  Phra  nakhon  Sri          

Ayutthaya Province. This study was quantitative research. The questionnaires as a tool to 

collected  information 400  respondents  reuse service  in Shabu buffet  restaurant,  specific 

sampling method and analyzed information by descriptive statistics and multiple regression 

analysis by enter for test hypothesizes.The results found that the product image consist to 

brand product image, style of store image and atmosphere of store image affecting to reuse 

service  in  Shabu  buffet  restaurant  of  consumer  in  Phra  nakhon  Sri  Ayutthaya  Province. 

Which the influence of product image on brand The most influential, followed by the style 

of  the  store,  which  is  equal  to  the  atmosphere  of  the  store,  so  operators  should  pay          

attention to the above factors.

1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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1. บทน�ำ

ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ 

มีผู้ประกอบการรายเล็ก - ใหญ่ที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก รวมถึงมีมูลค่าหมุนเวียนไม่ต�่ากว่า 4 แสนล้านบาท ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของภาคบริการทั้งหมดของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP ภาคบริการ) ทั้งนี้

ในช่วง  4-5  ปีที่ผ่านมา  ธุรกิจร้านอาหารมีการขยายตัวจากการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและราย

ใหม่ที่เข้ามาท�าตลาด โดยในปี  2563  คาดว่าธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่  4.37-4.41  แสนล้านบาท 

หรือขยายตัวร้อยละ 1.4 – 2.4 จากปี 2562 ถึงแม้จะมีการขยายตัวแต่ก็มีแนวโน้มต้องพบกับโจทย์ท้าทาย

รอบด้านที่รออยู่ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ท�าให้ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องพยายามควบคุมต้นทุน  จ�าเป็นต้องรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้อยู่

ในระดับที่ผู้บริโภคคาดหวังให้ได้  นอกจากนี้บทบาทที่มากขึ้นของเทรนเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่

ท�าให้ผู ้ประกอบการจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรองรับห่วงโซ่ธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) 

ธุรกิจร้านอาหารท่ีก�าลังมาแรงและได้รับความสนใจคือ ร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ พิจารณาจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาความคุ้มค่า  (Value  for  money)  มากขึ้น  ความคุ้มค่าจากเมนูอาหารที่มี

ความหลากหลาย ความคุ้มค่ากับการรับประทานได้ไม่อั้น ทั้งอาหารคาวหวาน บางร้านยังมีเครื่องด่ืมและ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ในเมนู ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจุบันร้านอาหาร

ประเภทบุพเฟ่ต์มีหลายประเภท โดยที่ได้รับความนิยมและเติบโตมากท่ีสุดคือ ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์

ชาบู  รองลงมาคือร้านอาหารไทย  ข้อได้เปรียบของร้านบุพเฟ่ต์ในภาพรวมคือ  ผู้บริโภคสามารถรับประทาน

อาหารได้เยอะ มีความหลากหลาย และผู้บริโภคไม่ต้องพะวงเรื่องของราคา (Food Story)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิต ผู้บริโภครับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ท�าให้ธุรกิจร้านอาหารมี

การขยายตัวอย่างแพร่หลาย  มีความต้องการความสะดวกสบาย  รูปแบบการรับประทานจึงเปลี่ยนแปลงไป

ตามความนิยม ซึ่งร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบูเป็นหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีการก�าหนด

ราคาแบบราคาเดียว  (One  price)  มีอาหารหลากหลาย  รับประทานได้ไม่จ�ากัด  มีความคุ้มค่า  ธุรกิจร้าน

อาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู  มีเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้มีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  โดยแต่ละร้านจะต้อง

พยายามสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  รูปแบบร้านบรรยากาศภายในร้าน  ความคุ้มค่า

ในการรับประทานอาหาร และการบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในธุรกิจ

ที่มีคู่แข่งมากในตลาด จึงต้องมีภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพบริการที่

ดีเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง การกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้าจะช่วยลดต้นทุนด้าน

การตลาดได้มากขึ้น และยังสามารถรักษาลูกค้าเดิมได้อีกด้วย (ปรียาภรณ์ หารบุรุษ, 2557)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล

ต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ในภาพลักษณ์ของร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงผลในการศึกษา

วิจัยครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้ในการก�าหนดแผนการตลาดและการบริการ และสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางหรือ
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การพัฒนาปรับปรุงธุรกิจร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่นิยม

ใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์ และเป็นแนวทางแก่ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจที่ใกล้เคียง โดยผู้วิจัยหวังว่าร้านอาหาร

ประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู จะน�าการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานกิจการร้านอาหาร

ประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า ภาพลักษณ์

ด้านรูปแบบร้าน และภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศของร้าน ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพ

เฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคต่ออิทธิพลของ

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินทางการตลาด การสนับสนุน การพัฒนา

ปรับปรุงธุรกิจร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมใช้บริการ

ร้านบุฟเฟ่ต์ และเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีมีความสนใจในธุรกิจที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

กิจการร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 ทบทวนวรรณกรรม

ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้า

ร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู มีลักษณะการด�าเนินกิจการร้านโดยสามารถเลือกรับประทาน

อาหารได้หลายอย่างตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการคิดราคาแบบเหมาจ่ายเป็นรายบุคคล 

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น

เพียงองค์กรเดียว ไม่รวมถึงองค์กรหรือตัวธุรกิจนั้น ซึ่งสินค้าและบริการขององค์กรนั้นไม่ได้มีเพียงสินค้าหรือ

บริการเพียงตัวเดียว  ดังนั้น  ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้าหรือบริการทุกชนิดที่

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลขององค์กร (Kotler, 2000)

ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง รูปแบบของการส่งเสริมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กันทั้ง

ภายนอกและภายในโดยการศึกษาของนักวิจัย และนักการตลาดแนะน�าว่าความน่าเชื่อถือขององค์การเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ตรา  (Morgan & Hunt,  1994)  ภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าที่น่าเชื่อถือจะมีโอกาสประสบความส�าเร็จสูง  เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ช่วยให้ผู้บริโภค

เกิดความพึงพอใจต่อตราและที่ส�าคัญสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ท�าให้สามารถเพิ่มโอกาสต่อ

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าหรือบริการกับตรานั้น ๆ ได้มากขึ้น  (Hsieh, Pan, & Setiono, 

2004) นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตราสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กล่าวคือ การที่

คนมีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ามีผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้าและมีผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของ

ตราสินค้านั้น  คุณภาพลักษณ์ของตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้า  มีความรู้สึกที่ดี
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ต่อตราสินค้าอย่างมั่นคงจดจ�าตราสินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ�้าตราสินค้าอื่น  (Bovee,  Houston,  & 

Thill, 1995) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใด

ยี่ห้อหน่ึงหรือตรา (Brand) ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึง

บุคลิกลักษณะของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะหรือจุดขาย หรือแม้สินค้าหลายยี่ห้อจะมาจากบริษัท

เดียวกัน  แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน  เนื่องจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว 

(Kotler, 2010) 

ด้านรูปแบบร้าน  หมายถึง  การตกแต่งร้านที่ถือว่าสร้างสรรค์จะต้องประกอบด้วยการก�าหนดแนว

ความคิดในการตกแต่งอย่างลงตัว (เอกพงษ์ ตรีตรง, 2551) 

ด้านบรรยากาศภายในร้าน หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในร้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านสร้าง

ขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เดินอยู่ภายนอกเข้ามาภายในร้าน  บรรยากาศภายนอกร้านถือว่าเป็น

เรื่องมือทางการตลาดอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสร้างการับรู้และดึงดูความสนใจได้ ลักษณะภายนอก     

(External Stimuli) การตกแต่งภายใน (General interior stimulusรูปแบบและการออกแบบร้าน        

(Layout and Design จุดของการสั่งซื้อการกระตุ้นจากคน (Human Stimuli) (Turley & Chebat, 2002, 

pp 125-144)  

การใช้บริการซ�้า  (Repurchase)  หมายถึง  การที่ลูกค้าเคยซื้อสินค้า  หรือบริการแล้วเกิดความพึง

พอใจและกลับมาซื้อซ�้า หรือใช้บริการซ�้าอีก และมีการบอกเล่าถึง คุณประโยชน์ หรือประสบการณ์ดีๆ เกี่ยว

กับสินค้า หรือบริการต่อไปยังผู้อื่น (Cronin, et al, 2000)  

จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดสมมติฐานดังนี้

สมมติฐานที่  1  ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้าส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู

ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐานที่  2  ภาพลักษณ์ด้านรูปแบบร้านส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภท  บุพเฟ่ต์

ชาบูของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศของร้านส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพ

เฟ่ต์ชาบูของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 

การใช้บริการซ�้าร้านอาหาร

ประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Image)

1. ตราสินค้า (Brand Image )

2.รูปแบบร้าน (Store format)

3.บรรยากาศของร้าน

(Atmosphere of the shop)
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วิธีกำรวิจัย

การศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภท  บุพเฟ่ต์

ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative    

Research)  โดยประชากรที่ใช้ศึกษา  คือ  กลุ่มใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบูของผู้บริโภคใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ท่ีมาใช้บริการในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรในการการศึกษาที่แน่นอน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยด�าเนินการการสุ่มด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือก

กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการซ�้าร้านอาหารบุพเฟ่ต์ชาบู ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้มีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence 

: IOC) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา โดยค่า IOC ที่ได้มีค่ามากกว่า 0.7 และได้ด�าเนินการทดสอบความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out)  จ�านวน  30  ชุด และน�าข้อมูลที่ได้มาทดสอบ

ด้วยวิธีทางสถิติ  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า  (Cronbach’s  alpha)  (กัลยา  วานิชย์

บัญชา,  2549)  ซึ่งพบว่าตัวแปรด้านตราสินค้ามีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่าที่  0.74  ตัวแปรด้านรูป

แบบร้าน มีค่าเท่ากับ 0.71 และตัวแปรด้านบรรยากาศของร้าน มีค่า 0.70 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมี

ความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่น  ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descrip-

tive Statistics) ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และการวิเคราะห์การทดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple  Regression 

Analysis) ด้วยวิธี Enter

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.80 มีรายได้อยู่

ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.80 มีความถี่ในการใช้บริการ 4-6 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น

ร้อยละ 28.80 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู  ของของ

ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ผลดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ร้าน

อาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อิทธิพลของภำพลักษณ์ x (ค่ำเฉลี่ย)
S.D. (ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน)
ระดับควำมคิดเห็น

1. ด้านตราสินค้า 4.56 0.39 มากที่สุด

2. ด้านรูปแบบร้าน 4.47 0.42 มากที่สุด

3. ด้านบรรยากาศของร้าน 4.47 0.76 มากที่สุด

รวม 4.50 0.52 มากที่สุด



392

  จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ร้านอาหารประเภทบุพ

เฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้าน พบว่าระดับความคิดเห็นทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน

ตราสินค้า ด้านรูปแบบ และ ด้านบรรยากาศของร้าน โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 4.47 และ 4.47 ตามล�าดับ

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิด ต่อการมาใช้บริการซ้�า ร้านอาหาร

ประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของร้าน ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำรใช้บริกำรซ�้ำ x (ค่ำเฉลี่ย)
S.D. 

(ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน)
ระดับควำมคิดเห็น

1. ความตั้งใจกลับมาใช้ซ�้าในอนาคต 4.40 0.66 มากที่สุด

2. ท่านรู้สึกพอใจในบริการที่ได้รับและจะใช้

บริการร้านนี้ตลอดไป 4.30 0.71 มากที่สุด

3. ท่านจะเข้ามาใช้บริการสม�่าเสมอ 4.11 0.81 มาก

4. เมื่อมีโอกาสพิเศษท่านจะเลือกใช้บริการร้านนี้ 4.43 0.68 มากที่สุด

5. ท่านคิดว่าร้านนี้เป็นทางเลือกที่ดี และจะกลับ

มาใช้อีกครั้งแม้จะมีทางเลือกอื่นและจะกลับมา

ใช้อีก 4.38 0.68 มากที่สุด

รวม 4.35 0.76 มากที่สุด

  จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการใช้บริการซ�้าของร้าน ร้านอาหารประเภทบุพ

เฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้าน พบว่าระดับความคิดเห็น 4 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด คือ เมื่อ

มีโอกาสพิเศษท่านจะเลือกใช้บริการร้านนี้  ความตั้งใจกลับมาใช้ซ�้าในอนาคต  ท่านคิดว่าร้านนี้เป็นทางเลือก

ที่ดีและจะกลับมาใช้อีกครั้งแม้จะมีทางเลือกอื่นและจะกลับมาใช้อีก  โดย  และท่านรู้สึกพอใจในบริการที่ได้

รับและจะใช้บริการร้านนี้ตลอดไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 4.40 4.38 4.30 และพบว่ามี 1 ข้ออยู่ในระดับมาก 

คือท่านจะใช้บริการร้านนี้สม�่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.11 

ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรก่อนด�าเนินการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ

ถดถอยเชิงพหุ ได้ผลดังตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติการหาค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สันต์ของ

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้�าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

อิทธิพลของภำพลักษณ์ (1) (2) (3) (4)

(1) ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 1 0.44*** 0.32*** 0.29

(2) ด้านภาพลักษณ์รูปแบบร้าน 1 0.41*** 0.31

(3) ด้านภาพลักษณ์บรรยากาศภายในร้าน 1 0.27

(4) การใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู 1

           *** p<0.01
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขส�าหรับการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณนั้น พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ประกอบ

ด้วย ด้านตราสินค้า ด้านรูปแบบร้าน ด้านบรรยากาศภายในร้าน ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ มีค่า

อยู่ระหว่าง 0.29 - 0.44 ซึ่งมีไม่ค่าเกิน 0.80 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ของร้าน ใน

แต่ละองค์ประกอบ ไม่มีความสัมพันธ์กันซึ่ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถน�าไปทดสอบ

สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณได้ 

กำรทดสอบสมมติฐำน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยด�าเนินการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุ เพื่อ

พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านตราสินค้า รูปแบบร้าน บรรยากาศของร้านและ

ตัวแปรตามได้แก่การใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ได้ผลดังตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3 ผลการศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้�าร้านอาหารประเภทบุพ

เฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อิทธิพลของภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

(Beta)

t Sig.

B Std. Error

ค่าคงที่ 1.37 0.37 - 3.34 0.00***

ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 0.24 0.07 0.17 3.21 0.01**

ด้านภาพลักษณ์รูปแบบร้าน 0.22 0.07 0.17 3.11 0.02**

ด้านภาพลักษณ์บรรยากาศของร้าน 0.20 0.07 0.15 2.88 0.04**

         R = 0.38         R2= 0.14       Adj.R2= 0.14 

  **p< 0.05,*** p< 0.01

จากผลการศึกษาในตารางที่ 3 พบว่าภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ทั้ง 3 ด้าน มีอิทธิพลเชิงเส้นต่อ การใช้

บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยภาพ

ลักษณ์ด้านตราสินค้า ด้านรูปแบบร้าน ด้านบรรยากาศของร้าน โดยร่วมกันอธิบายอิทธิพลของภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ได้ร้อยละ 14 ซ่ึงพิจารณาจากค่า    

Adjusted R2 เท่ากับ 0.14 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านตราสินค้า (β=0.17) ด้านรูปแบบร้าน  

(β=0.17) และด้านบรรยากาศของร้าน (β=0.15) มีอิทธิพลต่อการศึกษาบทบาทของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 (ภาพลักษณ์) = 1.37 + 0.24 (ด้านตราสินค้า) +0.22 (ด้านรูปแบบร้าน) 

                    +0.22 (ด้านบรรยากาศของร้าน)
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สรุปผลและอภิปรำยผล

สรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหาร

ประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู  ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท ความถี่ในการใช้บริการ 4-6 ครั้งต่อเดือน คิด

เป็นร้อยละ 28.80 ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภท

บุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเป็นแต่ละด้าน พบว่าข้อความคิดเห็นทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ระดับความคิดเห็นต่อ

การใช้บริการซ�้าของร้าน ร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพ

รวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส�าหรับศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพ

เฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อพิจารณาตามสมมติฐานพบว่า ด้านตราสินค้า 

ด้านรูปแบบร้าน และด้านบรรยากาศของร้านอิทธิพลของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหาร

ประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  ซึ่ง

ก�าหนดสมการได้ดังนี้   (ภาพลักษณ์) = 1.37 + 0.24 (ด้านตราสินค้า) +0.22 (ด้านรูปแบบร้าน) +0.22 

(ด้านบรรยากาศของร้าน) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 2 และ 3 

กำรอภิปรำยผล 

ผู้วิจัยน�าผลที่ได้มาอภิปรายตามประเด็นค้นพบที่ส�าคัญดังนี้

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า ด้าน

รูปแบบร้าน และด้านบรรยากาศของร้าน ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู ของผู้

บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยอภิปรายเป็นรายประเด็นได้ดังนี้

-  ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้าส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพเฟ่ต์ชาบู  ของผู้บริโภค

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจเนื่องจากมีสอดคล้องกับการศึกษาของ  ปิยวรรณ  ย้อยไซยา  (2561)  เรือง 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าและคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้

บริการร้านอาการประเภทชาบู  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่า  มีอิทธิพลของ 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู เช่นเดียวกัน 

-  ภาพลักษณ์การศึกษาด้านรูปแบบร้าน  สอดคล้องกับการศึกษาภาพลักษณ์ร้านค้าที่มีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ของลูกค้า กรณีศึกษาร้านแม็คยีนส์ เขตกรุงเทพมหานคร ของพิทวัสค์ โยธินบุนนาคและดารณี พิมพ์

ช่างทอง  (2559)  ร้านค้าที่มีการออกแบบตกแต่งสวยงามและโดดเด่นหรือประทับใจ  จะส่งผลให้ลูกค้าเกิด

การรับรู้ตราสินค้าและค้าค้าเพิ่มขึ้นตามล�าดับ 

- ภาพลักษณ์การศึกษาด้านบรรยากาศของร้าน สอดคล้องกับการศึกษาผลกระทบของความสดของ

สีและลักษณะของพื้นผิวต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านกาแฟ  ณิชาภัทร  ทองนพคุณ  (2559)  การตกแต่ง

ภายในด้วยสีที่มีความสดน้อยกว่าท�าให้การรับรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นในเชิงบวก ด้านการรับรู้บรรยากาศด้าน

ความพึงพอใจและความสบายตาสูงความสบายตา ความสว่าง ความหรูหรา การรับรู้สไตล์ทันสมัย และ
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Koo, (2003) การสร้างทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับการให้บริการในร้าน 

บรรยากาศการบริการพนักงานบริการหลังการขายและการขายสินค้า การสร้างความพึงพอใจของร้านค้า

เกิดขึ้นจากการรับรู้บรรยากาศและคุณค่าของร้านค้า  และมีทัศนคติ  โดยรวมมีอิทธิพลอย่างมากต่อความพึง

พอใจและความภักดีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกลับมาของร้านค้าที่ลูกค้ามุ่งมั่น 

- การใช้บริการซ�้า มีความสอดคล้องกับการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้

บริโภคร้านอาหารบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา  ร้านชาบูบุฟเฟ่ต์  2  ร้าน  ที่ถือครองส่วนแบ่ง

การตลาดมากที่สุดของ มนัสมนต์ กล่าแดง (2561) ได้ค�านึงถึงการับรู้ในตราสินค้า คุณลักษณะที่ชัดเจน บ่ง

บอกถึงคุณภาพของอาหาร และเป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไป จึงท�าให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการเกิดความพึง

พอใจและกลับมาใช้บริการซื้ออีก 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ซ่ึงประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ผลผลิตภัณฑ์ด้าน

ตราสินค้า  ด้านรูปแบบร้าน  และด้านบรรยากาศของร้าน  ส่งผลต่อการใช้บริการซ�้าร้านอาหารประเภทบุพ

เฟ่ต์ชาบู ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสมการดังต่อไปนี้ 

 (ภาพลักษณ์) = 1.37 + 0.24 (ด้านตราสินค้า) +0.22 (ด้านรูปแบบร้าน) +0.22 (ด้านบรรยากาศ

ของร้าน)

จากสมการที่ได้ จะเห็นได้ว่า อิทธิพลของภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า มีอิทธิพลมากที่สุดรองลงมา

ได้แก่ด้านรูปแบบร้านซึ่งเท่าๆกับบรรยากาศของร้าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเด็นส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ผู้ประกอบการควรสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ตรงต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ คุณภาพวัตถุดิบ รสชาติของอาหาร ความ

แปลกใหม่ของเมนูอาหารตามฤดูกาล และเมนูอาหารส�าหรับผู้บริโภคกลุ่มคนรักสุขภาพ เพื่อให้ส่งผลต่อการ

ใช้บริการซ�้าของผู้บริโภค 

2.ด้านรูปแบบร้านผู้ประกอบการควรให้สวยงาม โดดเด่น การใช้พ้ืนที่ร้านก�าหนดรูปแบบของร้าน

ให้สามารถสร้างความแตกต่างของร้านให้เป็นจุดขายไม่เหมือนใคร เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และ

กระตุ้นการใช้บริการของผู้บริโภค 

3.ด้านบรรยากาศของร้านผู้ประกอบการควรจัดตกแต่งร้านให้เหมาะสมกับผู้บริโภค โดยการใส่ใจ

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และบริการของร้าน ซึ่งรวมถึง การใส่ใจด้านแสง เสียง สี และอุณหภูมิ เพื่อช่วย

สร้างความคาดหวังและประสบการณ์ในการรับประทานอาหารของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

ส�าหรับข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางดังนี้

1.ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา

อยู่เช่น ด้านคุณภาพการบริการ ความคุ้มค่า การสร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องจากจะท�าให้ทราบข้อมูลด้าน

ต่างๆ เพิ่มขึ้น 

2.ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  ควรศึกษากับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน  ด้านเพศ 

สถานที่ หรือความถี่ของการกลับมาใช้บริการซ้ือ ท�าให้ทราบข้อมูลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพต่อ
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การน�าไปใช้ส�าหรับผู้ประกอบการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาวการณ์ด้านการขายของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

สงขลา 2) เพื่อวัดผลประสิทธิผลของการจัดการขาย และ 3) เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการจัดการขายว่ามี

ความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอย่างไร การจัดเก็บข้อมูลจากผู้จัดการฝ่ายขายของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนและประกอบกิจการจริงในจังหวัดสงขลา ท่ีได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์

คุณภาพชุมชนจังหวัดสงขลา จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ�านวน 146 กลุ่ม เพื่อ

ให้สามารถมองเห็นผลการด�าเนินงานโดยภาพรวม การประเมินผลงานในปัจจุบัน แนวคิดหรือวิธีการที่ถูกน�า

มาใช้อย่างแพร่หลาย คือ แนวคิดการวัดผลงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ประกอบด้วย 

4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านการเงิน เพื่อเป็น

เครื่องมือในการวัดผลงานที่ให้ภาพที่ชัดเจน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิผลการจัดการขายด้าน

ประสิทธิผลการจัดการขาย  ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านผลการด�าเนินงานในภาพรวมพบว่า อยู่

ในระดับมาก  การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson  Product  Moment 

Correlation Coefficient) พบว่า ประสิทธิผลของการจัดการขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ

ผลการด�าเนินงาน  (.726**)  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง  อย่างมีนัยส�าคัญที่  0.01  และการวิเคราะห์สมการ

ถดถอย  (Multiple Regression Analysis) พบว่า ประสิทธิผลการจัดการขาย ที่ร่วมท�านายผลการด�าเนิน

งานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถ

อธิบายการผันแปรผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา ได้ร้อยละ 52

ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิผลการจัดการขาย, ผลการด�าเนินงาน, วิสาหกิจชุมชน 

Abstract

The relationship between the effectiveness of sales management and the                    

operations of community enterprises in Songkhla. The purpose of this research is to study 

the situation of sales management and testing of sales management which are related to 

1 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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the performance of community enterprises collecting data from sales managers of                 

community  enterprise  groups  that  are  register  and operating  in  Songkhla  that  has been    

certifies  for  community  quality  products  in  Songkhla  Province  from  the  Thai  Industrial     

Standards  Institute,  146  samples  to  be  able  to  know  the  performance  of  the  current          

performance evaluation the concept or method that  is willies used  is the measurement 

concept by Balanced Scorecard consists of 4 areas which are customer,  internal process 

Learning and development And financial To be a clear measuring tool.

The  results  show  the  opinions  of  the  sales management  in  the  high  level.  The      

performance  results  shows  the  high  level  Pearson’s  correlation  coefficient  as  follows;         

effectiveness of sales management had a positive relationship and a positive impact on the 

business performance (.726 **) at a level of high at 0.01 and Multiple Regression Analysis 

found  that  the  effectiveness  of  sales  management  That  predict  the  performance  of           

community enterprises  in Songkhla Province With  statistical  significance of 0.01, both of 

which can explain 52% of the variations in the performance of community enterprises in 

Songkhla Province.

Keywords: Sales Effectiveness, Performance, Community Enterprise.

บทน�ำ

ในอดีตที่ผ่านมา  วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรภาคประชาชน  ซึ่งเกิดจากการที่ชุมชนมีการรวมตัวกัน

ประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้า ไม่มีรูปแบบและไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น

การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบ  และไม่มีเอกภาพ  ท�าให้มีปัญหาการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่

เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ บางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐ 

แต่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง ต่อมา วิสาหกิจชุมชนได้กลายมาเป็นนโยบายรัฐบาล ในการแก้ปัญหาภาพ

รวมของประเทศเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชน

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน นอกจาก

นี้วิสาหกิจชุมชนยังเป็นองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ประเทศ  ดังนั้น  วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหลักการน�า

ไปสู่การเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างแท้จริง  และรัฐบาล

ยังเห็นว่าเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วยนั้น  เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

แต่มีเศรษฐกิจชุมชนจ�านวนหนึ่ง ที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะแข่งขันทางการค้า ทั้งในระดับภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน  การพัฒนาความสามารถในการจัดการ  และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน  อันจะท�าให้

ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส�าหรับการแข่งขันทางการค้า

ในอนาคต  ไม่ว่าจะเป็นในระดับใด  รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและ

ขนาดกลางต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร (2562)
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วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการน�าเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชน หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ค�าว่า “วิสาหกิจชุมชน” นั้นสามารถใช้ค�าว่า “ธุรกิจชุมชน” แทนได้ ดัง

นั้นสถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของซ่ึงมีแนวคิดท่ีเน้นการพ่ึงพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาก�าไรนั้น

จัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนก่อให้เกิดการกระจายโอกาสในการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน  สร้าง

อาชีพ  สร้างรายได้และก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้  ในที่สุด  แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้ระบบการจัดการขายที่มีความเจริญก้าวหน้าตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  ท�าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดอย่างมาก  จึงจ�าเป็นที่วิสาหกิจชุมชนจะต้อง

มีการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก ดังนั้นการจัดการขายของผู้ขายในวิสาหกิจชุมชน 

จึงต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการในการเกิดพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

จัดการขายและผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2556)

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภาคใต้  โดยมีศูนย์การค้าแหล่งใหญ่ที่อ�าเภอหาดใหญ่ 

เนื่องจากจังหวัดสงขลามีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซียจึงท�าให้เกิดธุรกิจและมีรายได้จากชาวต่างชาติ 

และสินค้าที่จ�าหน่ายในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนใหญ ่ 

ท�าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจาการรวมกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่มีความถนัดในด้าน

การผลิตและขาดความช�านาญด้านการตลาด  จึงท�าให้มีปัญหาในการจัดการขาย  เนื่องจากคนในชุมชนส่วน

ใหญ่ยังขาดองค์ความรู้  ในการบริหารงานขายและการจัดการสินค้า  ซึ่งแต่ละกิจกรรมถือเป็นเส้นเลือดใหญ่

ในการหล่อเลี้ยงให้วิสาหกิจชุมชนคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการ

จัดการขายให้มีประสิทธิภาพและด�าเนินการให้ประสบผลส�าเร็จ  และความความสามารถในการแข่งขันต่อคู่

แข่งได้ นอกจากนี้เมื่อมีการจัดการขายแล้วจะต้องมีการวัดผลงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สามารถมองเห็น

ผลการด�าเนินงานโดยภาพรวม โดยการประเมินผลงานในปัจจุบันแนวคิด หรือวิธีการที่ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่

หลาย คือ แนวคิดการวัดผลงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

วัดผลงานที่ให้ภาพที่ชัดเจน Martinsons (1999) Saull (2000) Stewart และMohamed (2001)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของ

การจัดการขายกับผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ

ขายให้มีประสิทธิผลท�าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถอยู่รอดได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาวการณ์ด้านการขายของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา

2.  เพื่อวัดผลประสิทธิผลของการจัดการขาย

3.  เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการจัดการขายว่ามีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนอย่างไร

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  ทราบถึงปัญหาภายในการจัดการขาย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา และข้อมูลที่ได้

รับน�าไปแก้ปัญหาภายในการจัดการขาย
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2.  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขายและผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจ ชุมชนใน
จังหวัดสงขลา เพื่อน�าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ น�าไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาในระบบการจัดการขายและ
ระบบการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

3.  ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขาย และการด�าเนินงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลการ
ด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจที่ดีขึ้นในอนาคต

ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดการขายกับการด�าเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) โดยการจัดเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามจากประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายขายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่

ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์คุณภาพชุมชนจังหวัดสงขลา จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) จ�านวน 146 กลุ่ม

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาแต่มีจุดมุ่งหมายไม่ต่างกันมากกับแนวคิดเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็น

อุตสาหกรรมชุมชน ธุรกิจชุมชนและระบบสหกรณ์ก็ตาม ทศพร แก้วขวัญไกร (2560) การประกอบการหรือ

โครงการ/กิจการของคนในชุมชน โดยมุ่งประโยชน์เชิงพาณิชย์และผลทางสังคมให้กับชุมชนเป็นตัวชี้วัด 

แสดงความยั่งยืนของชุมชน  โดยมุ่งรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการภายในชุมชน  ส�าหรับใน

ประเทศไทย หมายถึง การประกอบกิจการโดยชุมชน น�าทุนในชุมชนผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่และ

เทคโนโลยี  ผลิตสินค้าและบริการให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้พึ่งตนเองได้  ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง  (2546) 

โดยแบ่งประเภทของวิสาหกิจชุมชน ตามลักษณะการประกอบการ จ�าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจ

ชุมชนพื้นฐาน  และวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า  ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลาประกอบไปด้วยวิสาหกิจ

ชุมชนทั้งสองประเภทดังกล่าว ท�าให้เชื่อมั่นว่าการจัดการขายและผลการด�าเนินงานจะมีความแตกต่างกัน

ตามประเภทของวิสาหกิจชุมชน ตามลักษณะการประกอบการ อรุณ รักธรรม. (2525) ซึ่งความสามารถของ

องค์การท่ีจะด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ                

(Integration) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์

การให้สอดคล้องกับสังคม  (Social Relevance) และผลผลิตขององค์การ  (Productivity)  ให้สามารถปรับ

เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้  สอดคล้องกับ  ภรณี  กีร์ติบุตร  (2529)  ให้ทัศนะว่า  ประสิทธิผลขององค์การ 

(Organizational Effectiveness) หมายถึง ความมากน้อย (Extent) ของการที่องค์การ ในฐานะเป็นระบบ

ทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ ได้โดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู่ โดยไม่ท�าให้ทรัพยากรและ

หนทางเสียหายและ  โดยไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่สมควรแก่สมาชิก  ในขณะเดียวกัน  Schein  (1970)  มี

ความเห็นว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององค์การในการที่จะอยู่รอด (Surviv-

al) ปรับตัว  (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไม่ว่าองค์การนั้นมีหน้าที่ใดที่ต้องการให้

ลุล่วง ขนาดความสามารถขององค์การในการที่จะสามารถท�างานบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ การจัดการขายเป็น

กิจกรรมที่โดดเด่นชัดเจนและมีความส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะ
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การขายเป็นบ่อเกิดของรายได้และผลก�าไร ซึ่งเป็นความอยู่รอดและหนทางเจริญเติบโตของกลุ่มวิสาหกิจ 

นอกจากนั้น  การขายยังเป็นการช่วยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สาธารณชน  ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีโอกาส

ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง  อย่างไรก็ดี  การขายจะประสบความส�าเร็จได้ต้องรับรับ

การสนับสนุนจากการจัดการขาย เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งการด�าเนินงานของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้นมาก  มีกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่จ�าเป็นต้องกระท�าและสมควรต้อง

กระท�าต่าง  ๆ  โดยเฉพาะกิจกรรมทางการขายซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการขายและผลการด�าเนินงาน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การจัดการขายจึงเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้วิสาหกิจ

ชุมชนประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามที่วางเป้าหมายไว้
2.  ประสิทธิผลการจัดการขาย Yuchman. และ Seashor (1967) ได้อธิบายไว้ว่า ความส�าเร็จและ

การได้รับการยกย่องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยท�าให้พนักงานขายมีความพึงพอใจ
ในการท�างาน อันจะน�าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายงานขายที่ได้ก�าหนดไว้ สามารถแบ่งออกเป็นด้าน ดังนี้ 

2.1  ด้านการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนขาย เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานขายนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน�าไปใช้ของแต่ละองค์การมีขั้นตอนส�าคัญ 4 ขั้นตอน คือ1)
ก�าหนดคุณสมบัติของพนักงานขาย  2)  หาแหล่งที่มาของพนักงานขาย  3)  ก�าหนดวิธีการสรรหา  และ4)
กระบวนการคัดเลือก

2.2  ด้านการอบรมตัวแทนขาย (training sales representatives) จุดมุ่งหมายของการ ฝึก
อบรมพนักงานขายเพื่อให้พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับบริษัท สินค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน เทคนิค การขาย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  การฝึกอบรมการขายต้องก�าหนดงบประมาณในการ  ฝึกอบรมและผลลัพธ์ที่จะได้
จากการฝึกอบรม  การประเมินผลการฝึกอบรม  โดยการพิจารณาจาก  การหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน
ขาย ปริมาณการขาย การขาดงาน อัตราค�าสั่งซื้อ ค�าติเตียน และค�าชมจากลูกค้า จ�านวนลูกค้าใหม่ เป็นต้น 

2.3  ด้านการก�ากับตัวแทนขาย การควบคุมหรือการดูแล ตัวแทนขายให้สามารถด�าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

2.4  ด้านการจูงใจตัวแทนขาย  เป็นกระบวนการกระตุ้นให้คนท�างานเกิดความพยายามในการ
ท�างานให้มากขึ้น  เพื่อให้กิจการหรือองค์กรต่าง  ๆ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การกระตุ้นหรือ
การใช้สิ่งจูงใจจะท�าให้คนท�างานเกิดพฤติกรรมที่เต็มใจและกระตือรือร้นในการท�างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2.5  ด้านการประเมินตัวแทนขาย  การประเมินผลมักจะอยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์  ที่ตั้ง
ไว้ส�าหรับพนักงานขาย วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญที่สุดมักจะเป็นปริมาณยอดขายรวมที่พนักงานขายท�าได้ให้สูง
ที่สุด ในการประเมินผลประสิทธิภาพพนักงานขาย ผู ้จัดการขายควรจะใช้ตัววัดทางการเงินอื่นๆ  
ที่นอกเหนือจากยอดขาย เช่น ก�าไรขั้นต้นที่ได้และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น พนักงานขายแต่ละคนจะอยู่
ในรูปของศูนย์ก�าไร และมีการจัดท�างบก�าไรขาดทุนส�าหรับพนักงานขายแต่ละคน อาณาเขตการขาย เพราะ
แต่ละอาณาเขตการขายอาจมีความเป็นไปได้ในการขายและความเข้มข้นในการแข่งขันที่แตกต่างกัน จะเห็น
ว่าในการประเมินผลประสิทธิภาพของพนักงานขายจ�าเป็นต้องมีข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพนักงานขายเพื่อที่
จะท�าการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย

จากการศึกษาข้างต้น ประสิทธิผลในการจัดการขาย พบว่า ความส�าเร็จการจัดการขายให้มี

ประสิทธิผล วิสาหกิจชุมชนจะด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) การสรรหาและคัดเลือกตัวแทนขาย  
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2) การอบรมตัวแทนขาย 3) การก�ากับตัวแทนขาย 4) การจูงใจตัวแทนขาย และ5) การประเมินตัวแทนขาย 

ผลการด�าเนินงาน Martinsons (1999) Saull (2000) Stewart และMohamed (2001) ได้น�า Balanced 

Scorecard  (BSC)  เป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการ  ที่ช่วยในการประเมินผลองค์กรและช่วยให้

องค์กรน�าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง  (Strategic  Implementation)  โดยเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และ

กลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นข้ันของการก�าหนดปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดัชนี

วัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการด�าเนิน

งานในส่วนที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์ มี 4 ด้าน ดังนี้
3.1  ด้านการเงิน เป็นการศึกษาและก�าหนดวิธีการที่ บุคคล, หน่วยงานธุรกิจการค้า และ

องค์การต่าง ๆ จะจัดหา, แบ่งสรร และใช้ทรัพยากรเงิน โดยมีการค�านึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจจะเกิด
ผลกระทบกับโครงการได้ ค�าว่า การเงิน จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ 1) การศึกษาเกี่ยวกับเงินตราและสินทรัพย์
ต่างๆ 2) การบริหารจัดการสินทรัพย์ 3) การประเมินและการจัดการความเสี่ยง วิกิพีเดีย (2562)

3.2  ด้านลูกค้า กิจกรรมการตลาดที่กระท�าต่อลูกค้า อาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภคหรือลูกค้า
คนกลางในช่องทางการจัดจ�าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่องมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ดี  ตลอด
จนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท  ทั้งนี้จะมุ่งเน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางมีจุด
มุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย (Win-Win Strategy) 
เป็นระยะเวลายาวนาน ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546)

3.3  ด้านกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective) หรือมุมมองด้านการปฏิบัติ
งานที่เป็น เลิศ (Operational Excellence Perspective) ความสามารถ ในการจัดการด้านการปฏิบัติงาน
และกระบวนการในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงานและทางสังคม สามารถปรับปรุงกระบวนงานภายใน 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ภายในขององค์กรที่ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยคลี่คลาย
ปัญหาจากกระบวนการ ท�าางานภายใน รวมถึงประสิทธิภาพการท�างานการจัดการขาย Martinsons (1999) 
Saull (2000) Stewart และMohamed (2001)

3.4  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) ความพร้อมในอนาคต (Future 
Readiness Perspective) ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดความยืดหยุ่นส�าหรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมถึงพัฒนาการจัดการขายที่ดีขึ้น Martinsons (1999) Saull (2000) Stewart และMohamed 
(2001)

จากการศึกษาข้างต้น พบว่า ผลการด�าเนินงานได้น�า Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งมีมุมมอง 4 

ด้าน 1) ด้านการเงิน 2) ด้านลูกค้า 3) ด้านกระบวนการภายใน และ4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งได้

มองเห็นผลการด�าเนินงานทุกด้าน ท�าให้งานวิจัยทราบผลการด�าเนินงานในทุกมิติ
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ดุษฎี นาคเรือง สุธิดา วัฒนยืนยง และนุชนภา เลขาวิจิตร์ (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล

การด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา  ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการบริหารการเงิน  ด้านการบริหาร

การตลาด และด้านคุณลักษณะของสมาชิกมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา

ตามล�าดับ ดังนั้นในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผลการด�าเนินงานที่ดี ควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร

การเงินเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลง และการ

บริหารการตลาดควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ดังนั้นการ
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พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นอกจากการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการแล้ว  การสร้างคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส�าคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไป  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนต่อ

ไป และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกับผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลามีความ

สัมพันธ์ปานกลางอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติ

สัญญา เคณาภูมิ (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่

จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัด

มหาสารคาม ประกอบด้วย (1) แนวทางกลยุทธ์เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ระดับประเทศและระดับสากล ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย ขยายพัฒนา

เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้า (2) แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนา โดยการเสริมสร้างขีดความ

สามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ 

(3) แนวทางกลยุทธ์เชิงตั้งรับ โดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นและ  (4)  แนวทางกลยุทธ์เชิงพลิกแพลง  โดยการพัฒนา

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเอง

ไพศาล  มุ่งสมัคร ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย2 สรชัย  พิศาลบุตร  และศิวะศิษย์  ช�าชอง.  (2556).  รูป

แบบการจัดการที่ประสบผลส�าเร็จของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มจังหวัดนครชัยบุ

รินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมความส�าเร็จในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง 8 

ด้านอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดซื้อ/การผลิต 2) ด้านการปฏิบัติการ 3) ด้านการจัดส่งสินค้า 

4) ด้านการตลาดและการขาย 5) ด้านการบัญชี/การเงิน 6) ด้านการจัดการทุนชุมชน 7) ด้านข่าวสาร/การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ8) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชนพงษ์  อาภรณ์พิศาล  ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  และธนวรรณ  แสงสุวรรณ  (2560)  ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย  พบว่า  การวิเคราะห์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยด้านการ

สนับสนุนจากภาครัฐ  ด้านภาวะผู้น�า  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านการเป็นผู้

ประกอบการ ในภาพรวมพบว่า ทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

สมชาย น้อยฉ�่า วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ และสุภา แสงจินดาวงษ์ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร

จัดการวิสาหกิจชุมชน อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การวิเคราะห์การด�าเนินงานกิจกรรมกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน สมาชิกมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีระบบควบคุม ทางด้านการเงิน

แบบง่าย ๆ ที่เป็นระบบ และมีบัญชีวิสาหกิจที่ถูกต้อง ผลประกอบกิจการกลุ่มท�าให้ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น 

มีการประกอบกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งกลุ่มทุกข้อ  มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง  ให้แก่

สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมมากที่สุด
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กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัยประสิทธิผลกำรจัดกำรขำยและผลกำรด�ำเนินงำน

ประสิทธิผลของการจัดการขาย
1.  ด้านการสรรหาและคัดเลือก

ตัวแทนขาย

2.  ด้านการอบรมตัวแทนขาย

3.  ด้านการก�ากับตัวแทนขาย

4.  ด้านการจูงใจตัวแทนขาย

5.  ด้านการประเมินตัวแทนขาย

H1

ผลการด�าเนินงาน
1.  ด้านการเงิน

2.  ด้านลูกค้า

3.  ด้านกระบวนการภายใน

4.  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

สมมุติฐานการวิจัย 1 : ประสิทธิผลของการจัดการขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผล

การด�าเนินงาน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู ้จัดการฝ่ายขายของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง

ผลิตภัณฑ์คุณภาพชุมชนจังหวัดสงขลา จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ�านวน 146 

กลุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561) 

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้จัดการฝ่ายขายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง

ผลิตภัณฑ์คุณภาพชุมชนจังหวัดสงขลา จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จ�านวน 146 

คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  (Exploratory  Research)  โดยมุ่ง

ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการขายกับการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้วิจัยได้

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อน�ามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง ดังนี้
1.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ได้มาจาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมมาแล้ว

ดังนี้

1.1  เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต

2.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of  Item – Objective Congruence หรือ  IOC) ที่  1.00 
และค่าความเชื่อมั่นที่  .989  ในการเก็บข้อมูลกับประชากรที่ท�าการศึกษา จ�านวน 146 คน  วิสาหกิจชุมชน 
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โดยด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  เมื่อน�าแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว  ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาลงรหัสและบันทึกข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1.  การวิเคราะห์ข ้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะบุคคลและกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ต�าแหน่งงาน  ระยะเวลาในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน  และ  ปัญหาในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการแก้ไข  โดยใช้ค่าสัดส่วนร้อยละ 
(Percentage  Distribution)  และการแจกแจงความถี่  (Frequency)  ในการอธิบายข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะบุคคลและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสิทธิผลการจัดการขาย ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการวัดค่าเฉลี่ย
ลักษณะของประชากรที่ศึกษา และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดการกระจายของ
ข้อมูล

3.  ทดสอบความสัมพันธ์ในการพยากรณ์ของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา โดย
การค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)

4.  ทดสอบสมมติฐานด้านประสิทธิผลการจัดการขาย โดยการค�านวณค่าความสัมพันธ์ในรูป
สมการเชิงเส้น  (Multiple  Regression  Analysis)  ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม  ผลการด�าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) (กัลยา วานิ

ชย์บัญชา (2545) 

2.  การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (Reliability  of  the  test)  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (α-Coefficient) ของคอนบัค (Cronbach)

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย

3.1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 

3.2  ค่าความสัมพันธ์ในรูปสมการเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis)

ผลกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 86 คน (ร้อยละ 58.9) และเป็นเพศชาย จ�านวน 

60 คน (ร้อยละ 41.1) มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จ�านวน 75 คน (ร้อยละ 51.4) และอายุ 37 ปี – 44 ปี จ�านวน 52 

คน  (ร้อยละ  35.6)  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี  จ�านวน  65  คน  (ร้อยละ 

44.5) และส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ�านวน 61 คน (ร้อยละ41.8) มีสถานะเป็นผู้ประกอบ
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การวิสาหกิจชุมชน 126 คน (ร้อยละ 86.3) ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ง 3 – 5 ปี จ�านวน 122 คน 

(ร้อยละ  83.6)  ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในด้านการบริหารการขาย

และช่องทางทางการจัดจ�าหน่าย 125 คน (ร้อยละ 85.6) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้ำนประสิทธิผลกำรจัดกำรขำย โดยกำรหำค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนในแต่ละ

ข้อแล้วแปรผลด้วยกำรบรรยำยและน�ำเสนอในรูปของตำรำง

ตำรำงที่ 1 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการขาย จ�าแนกรายด้านดังนี้ 

ควำมคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผล 

กำรจัดกำรขำย

ค่ำ

เฉลี่ย

( X )

ค่ำส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน 

(S.D.)

แปลผล

ด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือกตัวแทนขำย

1.  มีการประเมินทักษะความรู้ความสามารถก่อนการจ้างงาน
อย่างเป็นระบบ ชัดเจน

4.33 0.738 มาก

2.  มีการประเมินความพึงพอใจ ความสนใจ และบุคลิกภาพ 4.40 0.499 มาก

3.  มีการทดสอบความถนัด  สามัญส�านึก  ความคล่องแคล่ว 
ระดับการศึกษา  ประสบการณ์  ความสามารถทางสติปัญญาโดยทั่วไป 
ความฉลาด และความเป็นผู้น�า

4.01 0.477 มาก

4.  มีการประเมินลักษณะอื่น  ๆ  เช่น  การตรวจร่างกาย  การ
ตรวจสอบการอ้างอิง  ความสามารถที่เกี่ยวข้อง  ความสามารถในการ
ขับขี่ ความเต็มใจในการเดินทาง 

4.04 0.440 มาก

รวม 4.19 0.315 มาก

ด้ำนกำรอบรมตัวแทนขำย

1.  มีกระบวนการจัดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
ความรู้หรือเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะ  ความสามารถ  และเจตคต ิ ทีจ่ะช่วย
ปรบัปรงุการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.47 0.489 มาก

2.  มีการกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทักษะความช�านาญ  
ความรู้ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  พฤติกรรมการท�างานให้
มีประสิทธิภาพ 

4.58 .564 มากที่สุด

3.  มีการก�าหนดเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน�าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริง

4.36 .502 มาก

4.  มีการจัดท�าฐานความต้องการฝึกอบรมจากความต้องการ
ของพนักงานขาย อย่างสม�่าเสมอ

4.25 .580 มาก

5.  การจัดฝึกอบรมมีเนื้อหา  ระยะเวลา  เหมาะสม  โดยค�านึง
ถึงความแตกต่างของบุคคล อย่างเหมาะสม

4.36 .462 มาก

รวม 4.40 .229 มาก
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ควำมคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผล 

กำรจัดกำรขำย

ค่ำ

เฉลี่ย

( X )

ค่ำส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน 

(S.D.)

แปลผล

ด้ำนกำรก�ำกับตัวแทนขำย

1.  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนตรงไปตรง
มา

4.15 .495 มาก

2.  มีเอกสารประกอบการขายชัดเจน ครบถ้วน 4.12 .509 มาก

3.  มีนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 3.99 .435 มาก

4.  มีการจัดท�าแผ่นโฆษณาแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อการเปรียบ
เทียบแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน

4.26 .489 มาก

รวม 4.13 .245 มาก

ด้ำนกำรจูงใจตัวแทนขำย

1.  มีการก�าหนดเป้าหมายและการก�าหนดค่าตอบแทน
ชัดเจน

4.45 .542 มาก

2.  มีกิจกรรม/โครงการกระตุ้นพนักงานขาย  เช่น  การมอบ
ของขวัญ ของรางวัล ใบประกาศกิตติคุณ

4.16 .429 มาก

3.  มีการประกาศผลงานการขายให้บุคคลอื่น  ๆ  รับรู้  ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์

4.14 .550 มาก

4.  มีการจ่ายผลประโยชน์ค่าขาย ง่าย ชัดเจน ตรงไปตรงมา  4.01 .472 มาก

รวม 4.19 .291 มาก

ด้ำนกำรประเมินตัวแทนขำย

1.  พนักงานขายหาโอกาสที่จะท�าให้ผู้คาดว่าเป็นลูกค้าตื่นตัว 
พร้อมที่จะรับฟังการเสนอขาย

4.68 .529 มากที่สุด

2.  พนักงานขาย  สามารถสร้างความสนใจ  มีวิธีการให้ลูกค้า
เกิดความสนใจ

4.73 .345 มากที่สุด

3.  พนักงานขายพยายามจูงใจให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก  อยากที่
จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอยู่

4.45 .464 มาก

4.  พนักงานขายให้ความสนใจและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ อย่างละเอียด ชัดเจน

4.62 .369 มากที่สุด

5.  พนักงานขายให้บริการหลังการขาย  มีความเต็มใจและ
กระตือรือร้น เมื่อลูกค้าพบปัญหาหลังการขายเป็นอย่างดี

4.53 .367 มากที่สุด

รวม 4.60 .180 มากที่สุด
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ควำมคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผล 

กำรจัดกำรขำย

ค่ำ

เฉลี่ย

( X )

ค่ำส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน 

(S.D.)

แปลผล

ด้ำนประสิทธิผลกำรจัดกำรขำย

ด้านการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนขาย 4.19 0.315 มาก

ด้านการอบรมตัวแทนขาย 4.40 0.229 มาก

ด้านการก�ากับตัวแทนขาย 4.13 0.245 มาก

ด้านการจูงใจตัวแทนขาย 4.19 0.291 มาก

ด้านการประเมินตัวแทนขาย 4.60 0.180 มากที่สุด

รวม 4.30 .358 มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการขาย ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ

มาก  ( X  = 4.30, S.D.= 0.358)  เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ด้านการประเมินตัวแทนขาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60, S.D.=0.180) รองลงมา คือ ด้านการ

อบรมตัวแทนขาย อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40, S.D.= 0.229) ด้านการจูงใจตัวแทนขายและด้านการสรรหา

และคัดเลือกตัวแทนขาย อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.19,  S.D.= 0.291,  0.315) และด้านการก�ากับตัวแทน

ขาย อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.13, S.D.= 0.245 ) ตามล�าดับ

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน โดยกำรหำค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ในแต่ละข้อแล้ว
แปรผลด้วยกำรบรรยำยและน�ำเสนอในรูปของตำรำง

ตำรำงที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลการด�าเนินงาน จ�าแนกรายด้านดังนี้

ควำมคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผล 

กำรจัดกำรขำย

ค่ำเฉลี่ย

( X )

ค่ำส่วน

เบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

(S.D.)

แปลผล

ด้ำนกำรเงิน

1.  มีการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ 4.14 .385 มาก

2.  มีการสรุปผลการด�าเนินงานในรูปของรายงานทางการ
เงิน

4.24 .450 มาก

3.  มีกระบวนการรายงานผลและการตรวจสอบทางการ
เงิน

4.23 .429 มาก

4.  มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ  หน้าที่  และความรับผิด
ชอบ 

3.99 .464 มาก

5.  วิ เคราะห ์ เพื่ อพัฒนาการบริหารจัดการอย ่ างมี
ประสิทธิภาพ

4.44 .389 มาก
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ควำมคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผล 

กำรจัดกำรขำย

ค่ำเฉลี่ย

( X )

ค่ำส่วน

เบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

(S.D.)

แปลผล

รวม 4.21 .227 มาก

ด้ำนลูกค้ำ

1.  มีการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
ของพนักงานขาย

4.34 .402 มาก

2.  มีการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
ด้านการให้บริการ

4.60 .276 มากที่สุด

3.  มีการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการจัดสถาน
ที่ และการวางต�าแหน่งสินค้าอย่างเหมาะสม

4.48 .407 มาก

4.  มีการทบทวนเพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่าง
สม�่าเสมอ 

4.51 .405 มากที่สุด

รวม 4.48 .186 มาก

ด้ำนกระบวนกำรภำยใน

1.  มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ทราบว่าสถานะและ
สถานการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัจจุบัน เป็นอย่างไร

4.55 .389 มากที่สุด

2.  ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

4.25 .214 มาก

3.  มีการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การด�าเนินงาน สอดคล้องกับแผนงานและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น

4.39 .214 มาก

4.  ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย กระบวนการท�างาน และตัวชี้
วัด  แผนงานในรูปแบบ  ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์

4.36 .374 มาก

รวม 4.39 .165 มาก

ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ

1.  กลุ่มวิสาหกิจตระหนักและให้ความส�าคัญกับการเอาใจ
ใส่การให้บริการลูกค้า

4.73 .417 มากที่สุด

2.  มีการท�างานเป็นทีมและความร่วมมือกับผู้อื่น 4.75 .366 มากที่สุด

3.  มุ่งเน้นการท�างานด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 4.55 .429 มากที่สุด

4.  มีความมุ่งมั่นท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อ
เนื่อง

4.66 .369 มากที่สุด
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ควำมคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผล 

กำรจัดกำรขำย

ค่ำเฉลี่ย

( X )

ค่ำส่วน

เบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

(S.D.)

แปลผล

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนและมีความคิดริเริ่มเพื่อสนับสนุน
การท�างานของกลุ่มให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

4.73 .537 มากที่สุด

รวม 4.69 .194 มากที่สุด

ด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน

ด้านการเงิน 4.21 .227 มาก

ด้านลูกค้า 4.48 .186 มาก

ด้านกระบวนการภายใน 4.39 .165 มาก

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 4.69 .194 มากที่สุด

รวม 4.44 .312 มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการขาย ด้านผลการด�าเนินงาน  

ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D.= 0.102) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียน

รู้และพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D.= 0.194) รองลงมา คือ ด้านลูกค้า อยู่ในระดับมาก ( X  

= 4.48, S.D.= 0.186) ด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D.=0.165) และด้านการเงิน 

อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D.= 0.194) ตามล�าดับ

ตอนที่ 4 ทดสอบประสิทธิผลของกำรจัดกำรขำยว่ำมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด�ำเนินงำนของวิสำหกิจ
ชุมชน

ตำรำงที ่3 ทดสอบประสิทธิผลของการจัดการขายว่ามีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงาน 
ประสิทธิผลของกำรจัดกำรขำย ผลกำรด�ำเนินงำน

ประสิทธิผลของการจัดการขาย 1 .726**

.000

ผลการด�าเนินงาน .726** 1
.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson  Product  Moment     

Correlation Coefficient) พบว่า ประสิทธิผลของการจัดการขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ

ผลการด�าเนินงาน (.726**) มีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01
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ตำรำงที ่4 ทดสอบประสิทธิผลของการจัดการขายว่ามีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงาน เป็นรายด้าน

ด้ำนกำร

สรรหำ

และคัด

เลือก

ตัวแทน

ขำย

ด้ำนกำร

อบรม

ตัวแทน

ขำย

ด้ำนกำร

ก�ำกับ

ตัวแทน

ขำย

ด้ำนกำร

จูงใจ

ตัวแทน

ขำย

ด้ำนกำร

ประเมิน

ตัวแทน

ขำย

ด้ำน

กำร

เงิน

ด้ำน

ลูกค้ำ

ด้ำน

กระบวน

กำร

ภำยใน

ด้ำนกำร

เรียน

รู้และ

พัฒนำ

ด้านการสรรหา

และคัดเลือก

ตัวแทนขาย

1 .536** .471** .684** .043 .566** .301** .375** .165*

.000 .000 .000 .610 .000 .000 .000 .047

ด้านการอบรม

ตัวแทนขาย

1 .637** .597** .212* .543** .438** .570** .130

.000 .000 .010 .000 .000 .000 .118

ด้านการก�ากับ

ตัวแทนขาย

1 .647** .101 .592** .336** .387** .090

.000 .224 .000 .000 .000 .280

ด้านการจูงใจ

ตัวแทนขาย

1 .072 .796** .317** .520** .217**

.387 .000 .000 .000 .008

ด้านการ

ประเมิน

ตัวแทนขาย

1 .122 .005 .118 .615**

.143 .955 .157 .000

ด้านการเงิน
1 .437** .584** .162

.000 .000 .050

ด้านลูกค้า
1 .556** -.042

.000 .615

ด้าน

กระบวนการ

ภายใน

1 .097

.242

ด้านการเรียนรู้

และพัฒนา

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

สมมุติฐานการวิจัย : ประสิทธิผลของการจัดการขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผล

การด�าเนินงาน

จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
1.  ประสิทธิผลของการจัดการขายด้านการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนขาย มีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกับด้านการอบรมตัวแทนขาย (.536*) ด้านการก�ากับตัวแทนขาย (.471**) ด้านการจูงใจ
ตัวแทนขาย (.684**) และมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด�าเนินงาน ด้านการเงิน  
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(.566**)  ด้านลูกค้า  (.301**)  ด้านกระบวนการภายใน  (.375**)  และด้านการเรียนรู้และพัฒนา  (.165*)  
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 และ 0.01

2.  ประสิทธิผลของการจัดการขายด้านการอบรมตัวแทนขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง 
ด้านการก�ากับตัวแทนขาย (.637**) ด้านการจูงใจตัวแทนขาย (.597**) ด้านการประเมินตัวแทนขาย 
(.212*)  และมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านการเงิน  (.543**)  ด้านลูกค้า 
(.438**)  และด้านกระบวนการภายใน  (.570**)  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงสูง  อย่างมีนัยส�าคัญที่ 
0.05 และ 0.01

3.  ประสิทธิผลของการจัดการขายด้านการก�ากับตัวแทนขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับด้านการจูงใจตัวแทนขาย  (.647**)  และมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการด�าเนินงาน
ด้านการเงิน   (.592**) ด้านลูกค้า (.336**) และด้านกระบวนการภายใน (.387**) มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางถึงสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01 

4.  ประสิทธิผลของการจัดการขายด้านการจูงใจตัวแทนขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับด้านการเงิน (.796**) ด้านลูกค้า (.317**) ด้านกระบวนการภายใน (.520**) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
(.217**) มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01

5.  ประสิทธิผลของการจัดการขายด้านการประเมินตัวแทนขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับด้านการเรียนรู้และพัฒนา (.615**) มีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01

6.  ผลการด�าเนินงานด้านการเงินมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับด้านลูกค้า (.437**) 
ด้านกระบวนการภายใน (.584**) มีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01

7.  ผลการด�าเนินงานด้านลูกค้ามีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับด้านกระบวนการภายใน 
(.556**) มีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01

ตำรำงที่ 5 ค่าความสัมพันธ์ในรูปสมการเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis)

b Beta t p

ประสิทธิผลการจัดการขาย .833 .726 12.667 .000a

ค่าคงที่ (Constant) .607 2.07 .040

R = .726      R2 = .527     F = 160.463     p value <0.001

  จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  ค่าความสัมพันธ์ในรูปสมการเชิงเส้น  (Multiple  Regression 

Analysis)  พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดการขายกับผลด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสงขลา พบว่า ประสิทธิผลการจัดการขาย ที่ร่วมท�านายผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสงขลา ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.000 ซ่ึงตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผันแปรผลการ

ด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา ได้ร้อยละ 52
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อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

อภิปรำยผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการขาย ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.30, S.D.= 0. .358) การจัดการขาย มีการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนขายโดยมีการประเมิน

ทักษะ  ความรู้ความสามารถของสินค้านั้น  ๆ  ก่อนมีการจ้างงานอย่างเป็นระบบ  และการทดสอบความถนัด 

สามัญส�านึก ความคล่องแคล่ว และความเหมาะสมในด้านระดับการศึกษา ประสบการณ์ ความสามารถทาง

สติปัญญา  และภาวะความเป็นผู้น�า  เป็นต้น  มีการอบรบตัวแทนขายก่อนปฏิบัติงาน  และการก�ากับตัวแทน

ขายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขายและบริการลูกค้า ซึ่งมีการก�าหนดเป้าหมายและค่า

ตอบแทนที่ชัดเจน ให้ตัวแทนขายมีแรงจูงใจในการท�างานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

สอดคล้องกับการวิจัยของ  กษมาพร  พวงประยงค์  และนพพร  จันทรน�าชู  (2556)  ศึกษาเรื่องแนวทางการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์  จังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า  ปัจจัยการสนับสนุนจาก

ภายนอก  รัฐควรช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์  ทักษะความรู้  การศึกษาดูงาน  การเชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่ม

เครือข่าย ทั้งในและนอกจังหวัด ท�าให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาดและช่องทางการจ�าหน่ายได้

มากขึ้น  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา  เคณาภูมิ  (2558)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของ

วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่  จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  ศักยภาพประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่

จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล มุ่งสมัคร ถนอม

ศักดิ์ สุวรรณน้อย สรชัย พิศาลบุตร และศิวะศิษย์ ช�าชอง (2556) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการที่ประสบผล

ส�าเร็จของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ พบว่า ภาพรวมความ

ส�าเร็จในการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง  8  ด้านอยู่ในระดับสูง  ประกอบด้วย  1) 

ด้านการจัดซื้อ/การผลิต  2)  ด้านการปฏิบัติการ  3)  ด้านการจัดส่งสินค้า  4)  ด้านการตลาดและการขาย  5) 

ด้านการบัญชี/การเงิน 6) ด้านการจัดการทุนชุมชน 7) ด้านข่าวสาร/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ8) ด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และธนวรรณ แสงสุวรรณ (2560) 

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 

พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของ

ประเทศไทยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  ด้านภาวะผู้น�า  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นและด้านการเป็นผู้ประกอบการ ในภาพรวมพบว่า ทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธผิลการด�าเนินงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.44 , S.D.= 0. 312) ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา มีความคิดเห็นในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของสมชาย น้อยฉ�่า วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ และ

สุภา แสงจินดาวงษ์ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อ�าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม พบว่า การวิเคราะห์การด�าเนินงานกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีระบบควบคุม ทางด้านการเงินแบบง่าย ๆ ที่เป็นระบบ และมีบัญชี

วิสาหกิจที่ถูกต้อง  ผลประกอบกิจการกลุ่มท�าให้  สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีการประกอบกิจการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีจัดตั้งกลุ่มทุกข้อ มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง ให้แก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็น

ธรรมมากที่สุด 
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ประสิทธิผลของการจัดการขายว่ามีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีความ

สัมพันธ์กันระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01 คล้องกับงานวิจัยของดุษฎี นาคเรือง สุธิดา วัฒนยืนยง และนุช

นภา  เลขาวิจิตร์  (2560)  ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกับผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลามีความ

สัมพันธ์ปานกลางอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

สรุปผลกำรวิจัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 86 คน (ร้อยละ 58.9) และเป็นเพศชาย จ�านวน 

60 คน (ร้อยละ 41.1) มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จ�านวน 75 คน (ร้อยละ 51.4) และอายุ 37 ปี – 44 ปี จ�านวน 52 

คน  (ร้อยละ  35.6)  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี  จ�านวน  65  คน  (ร้อยละ 

44.5) และส�าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ�านวน 61 คน (ร้อยละ41.8) มีสถานะเป็นผู้ประกอบ

การวิสาหกิจชุมชน 126 คน (ร้อยละ 86.3) ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ง 3 – 5 ปี จ�านวน 122 คน 

(ร้อยละ  83.6)  ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในด้านการบริหารการขาย

และช่องทางทางการจัดจ�าหน่าย 125 คน (ร้อยละ 85.6) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้ำนประสิทธิผลกำรจัดกำรขำย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการขาย ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ

มาก  ( X  = 4.30, S.D.= 0.358)  เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก 

ได้แก่  ด้านการประเมินตัวแทนขาย  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60, S.D.=0.180) รองลงมา คือ ด้านการ

อบรมตัวแทนขาย อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40, S.D.= 0.229) ด้านการจูงใจตัวแทนขายและด้านการสรรหา

และคัดเลือกตัวแทนขาย อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.19,  S.D.= 0.291,  0.315) และด้านการก�ากับตัวแทน

ขาย อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.13, S.D.= 0.245 )  ตามล�าดับ

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการขาย ด้านผลการด�าเนินงาน ใน

ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D.= 0.102) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้

และพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.69, S.D.= 0.194) รองลงมา คือ ด้านลูกค้า อยู่ในระดับมาก ( X  

= 4.48, S.D.= 0.186) ด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D.=0.165) และด้านการเงิน 

อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.21, S.D.= 0.194) ตามล�าดับ

ตอนที่ 4 ทดสอบประสิทธิผลของกำรจัดกำรขำยมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด�ำเนินงำนของวิสำหกิจ
ชุมชน  

จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
1.  การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) พบว่า ประสิทธิผลของการจัดการขายมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
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ผลการด�าเนินงาน (.726**) มีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01 และ

2.  การทดสอบค่าความสัมพันธ์ในรูปสมการเชิงเส้น  (Multiple  Regression  Analysis)  พบว่า 
ประสิทธิผลการจัดการขาย ที่ร่วมท�านายผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา ได้อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่  0.01  ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผันแปรผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดสงขลา ได้ร้อยละ 52
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบกำรในอ�ำเภอเมืองยะลำ
Factors affecting the decision to buy a franchise business of entrepreneurs in 

mueang yala district

ศลิษา สาเมาะสะอิแม1* ศศิมล สาเมาะสาะอิแม1 นินัสเราะห์ โต๊ะปิ1 วัชระ ขาวสังข์1 ภูตรา อาแล1

Salisa Samohsa-imae1* Sasimon Samohsa-imae1 Ninasroh To-pi1 

Watchara Khaosung1 Putra Alea1

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยตราสินค้า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนของ

ธุรกิจแฟรนไชส์  ความไว้วางใจ  ความน่าเชื่อถือ  ความผูกพันต่อตราสินค้า  และประสบการณ์แฟรนไชส์ที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมืองยะลา โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุระหว่าง  20  –  30  ปี  มีระดับการศึกษาต�่ากว่ามัธยมปลาย/ปวช.  มีระดับรายได้โดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 บาท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

ผลการศึกษาพบว่า พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.5 และเพศหญิง ร้อย

ละ 49.5  อายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 83.5 มีการศึกษาระดับต�่ากว่ามัธยม/ปวช. ร้อยละ 36 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000 บาท ร้อยละ 54 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 62 ธุรกิจที่สนใจ ร้านรินริน ร้อยละ 35.5 

2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการในอ�าเภอเมืองยะลา
พบว่า  ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 20 

ข้อเสนอแนะ ในการน�าผลวิจัยไปใช้ 1) นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถน�าผลวิจัยนี้ไปใช้

ประโยชน์ การวางแผนด�าเนินการวิจัยได้ 2) หน่วยงานหรือองค์กรด้านวิจัยสามารถน�าผลวิจัยนี้ไปพัฒนา

กิจการหรือประยุกต์ใช้เพื่อจัดกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ :  ปัจจัยตราสินค้า, ความไว้วางใจ, การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

Abstract

The purpose of this study was to study the brand factors. Product factors Support 

of business franchise trust trust credibility Brand commitment And franchise experience that 

affects the franchise business purchase decision of entrepreneurs in Mueang Yala District By 

using  questionnaires  as  a  tool  to  survey  the  sample  who  are  interested  in  becoming             

entrepreneurs Business franchise Most of the respondents are men between the ages of  

 
1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   Faculty of Management Science Yala Rajabhat University
    * Email: 136145038@yru.ac.th Tell.0933987497
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20-30 years who have lower education level than high school / vocational certificate. With 

an average  income of 5,000 baht. Data analysis uses software packages to analyze basic 

statistics And analyzing multiple regression

The study found that Found that the results of the analysis of the personal factors 

of the respondents 1) The results of the analysis of personal factors showed that Most of 

them are male 50.5% and female 49.5%, aged 20-30 years, 83.5% have lower secondary 

education / vocational certificate 36 average monthly income is 5,000 baht, 54 percent 62% 

of the students 35% are interested in Rinrin, 2) The results of the analysis of the factors    

affecting  the  franchise  business  purchasing  decision  of  entrepreneurs  in  Mueang  Yala          

District, found that all 6 aspects are at the high level of opinion, averaging 20

Suggestions for applying research results 1)Researchers and entrepreneurs are able 

to utilize this research result. 2) Research agency or organization can use this research to 

develop business or apply to organize research management process to be efficient.

Keyword : Brand factors, trust, franchise experience that influence business purchasing 

decisions Franchise

บทน�ำ

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อผลประกอบการที่

เติบโตขึ้น  โดยหาผู้ร่วมลงทุน  และขยายกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ประกอบกับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของ

ตนเองก็มีจ�านวนมากขึ้นเช่นกัน  โดยมีเงินทุน  แต่ไม่มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจมาก่อน  ท�าให้ต้องใช้

ระยะเวลาในการเรียนรู ้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจลองผิดลองถูก และสร้างชื่อให้เป็นที่ยอมรับ ในขณะที่สภาพ

เศรษฐกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงท�าให้เกิดความเส่ียงสูงที่ผู้ประกอบการใหม่จะประสบปัญหาในการ

ประกอบธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจสามารถลดข้อจ�ากัดดังกล่าวข้างต้นได้

ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นรูปแบบที่ริเริ่มมามาก 20 ปีในประเทศไทยโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ 

2526  ขณะนั้นมีเพียงธุรกิจด้านอาหารและร้านค้าแบบมินิมาร์ทไม่กี่รายต่อมา  มีผู้ประกอบการหลายรายที่

ก่อตั้งกิจการขึ้นมา  และพยายามผลักดันขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จนปัจจุบันมีทั้ง

สิ้น 584 กิจการ ดังที่แสดงในภาพ

 

 ที่มา : ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย, (2562) จ�านวนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย



419

ปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองมีจ�านวนมากขึ้น โดยมีเงินทุนแต่ไม่มีประสบการณ์ในการ

ด�าเนินธุรกิจมาก่อน ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจในจ�านวนกิจการแฟรนไชส์อยู่ที่ 584 

กิจการ แบ่งเป็น11ประเภทกลุ่มธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอาหารมีจ�านวนมากที่สุด140 กิจการ คิดเป็น 23.97% รองลง

มาคือธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม135 กิจการคิดเป็น 23.12% ดังแสดงในตาราง จากความหลากหลายของ

กลุ่มธุรกิจส่งผลให้ผู้ท่ีสนใจท�าธุรกิจแฟรนไชส์มีทางเลือกในการทุนที่ตรงกับความต้องการ ตาราง จ�านวน

ธุรกิจแฟรนไชส์

สถิติจ�านวนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

ล�าดับ กลุ่มธุรกิจ จ�ำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%)

1 อาหาร 140 23.97

2 เครืองดืมและไอศกรีม 135 23.12

3 การศึกษา 104 17.81

4 เบเกอร์รี่ 45 7.71

5 บริการ 41 7.02

6 ค้าปลีก 35 5.99

7 โอกาสทางธุรกิจ 34 5.82

8 ความงาม 25 4.28

9 งานพิมพ์ 16 2.74

10 อสังหาริมทรัพย์ 7 1.2

11 หนังสือ, วิดีโอ 2 0.34

รวม 584 100

ที่มา: ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย, (2562) ตารางสถิติธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสประสบความส�าเร็จในการสร้างตราสินค้า การเลือกแฟรน

ไชส์บริษัทที่มีชื่อเสียง  หรือมีส่วนแบ่งในตลาดสูงรวมถึงมีโครงสร้างในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  จะช่วยให้

ธุรกิจท่ีเข้าไปซื้อแฟรนไชส์มีโอกาสประสบความส�าเร็จเพิ่มขึ้น ประการส�าคัญ แฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หรือ

มีชื่อเสียงอาจมีความท้าทาย จากกฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงการตรวจสอบที่สูงกว่าธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป 

เนื่องจากเจ้าของสิทธิ์ต้องการรักษาคุณภาพมาตรฐาน  และชื่อเสียงของธุรกิจให้แฟรนไชส์  ซึ่งมีความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ที่ขาดประสบการณ์ทางธุรกิจ (Tikoo, 2002) และยังเป็นปัจจัยในการ

สนับสนุนการสร้างตราสินค้า ให้มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) และได้รับความไว้วางใจ (Trust) จากผู้

บริโภค  (พีระพงษ์กิติเวชโภคาวัฒน์  ,2556) ส่วนผลิตภัณฑ์  (Product) ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

จะเป็นส่วนที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความส�าเร็จ (ดุษฎี สีมาขจร, 2552) ดังนั้น จะ

เห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน  และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์  นอกจากนี้ค่า

ใช้จ่ายทางด้านสิทธิ์หรือส่วนแบ่งรายได้ก็อาจสูงกว่าแฟนรไชส์ทั่วไปท�าให้ระยะเวลาการคืนทุนอาจนานขึ้น 

(แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงจะใช้เวลาในการคืนทุนอย่างต�่า  3-5  ปีขึ้นไป)  แฟรนไชส์ที่ดีควรต้องมี

การจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับผู้ซื้อแฟรนไชน์อย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ ของผู้

ประกอบการในเขตเมืองยะลา ซึ่งจะท�าการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่ ปัจจัยตราสินค้า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ 

การสนับสนุนแฟรนไชส์  ความไว้วางใจ  ความน่าเชื่อถือ  ความผูกพันต่อตราสินค้า  และประสบการณ์แฟรน

ไชส์ที่คาดว่า เป็นตัวแปรส�าคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาใช้เป็นกรอบในงานวิจัย เพื่อที่

จะสามารถน�าผลงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบแฟรนไชส์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยัง

สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ที่สนใจจะ

เป็นผู้ประกอบการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนของธุรกิจแฟรนไชส์แก่ผู้ประกอบการที่

สนใจ

2.  เพื่อสร้างความไว้ใจ ความน่าเชื่อถือ ความผูกพันต่อตราสินค้า และประสบการณ์ของการท�า

3.  ธุรกิจแฟรนไชส์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

4.  เพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการที่สนใจในเขตอ�าเภอยะลา 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ผู้วิจัยและผู้สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ได้ทราบถึงปัจจัยตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนแฟรน

ไชส์ ของผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมืองยะลา

2.  ผู้วิจัยและผู้สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ได้ทราบถึงความไว้ใจ  ความน่าเชื่อถือ  ความผูกพันต่อตราสิน
ค้า และประสบการณ์ของการท�าธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมืองยะลา 

3.  ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรน
ไชส์ของผู้ประกอบการที่สนใจในเขตอ�าเภอเมืองยะลา 

กำรทบทวนวรรณกรรม

Aaker (1996) ได้ให้นิยามของตราสินค้า (Brand) คือ ชื่อสัญลักษณ์ซ่ึงประกอบด้วยโลโก ้

เครื่องหมายการค้า  และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละตราสินค้า  ตราสินค้าท�าขึ้นมา

เพื่อมุ่งแสดงถึงสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค อีกทั้งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

มีนา  เชาวลิต  (2542)  ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์  (Product)  หมายถึง  สิ่งใด  ๆที่สร้าง  ความ

พอใจให้กับผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์มีทั้งลักษณะจับต้องได้  และจับต้องไม่ได้  อาจเป็น  สินค้า  บริการ  ความคิด 

บุคคล องค์กร หรือสถานที่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน

อุชุมพรแก้วขุนทด (2550) ได้ไห้ความหมายของความไว้วางใจว่าเป็นระดับของความ คาดหวัง 

ความเชื่อ และความมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริต ความมั่นคง ความเชื่อถือได้ ความเปิดเผย และความ

ยุติธรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยความสมัครใจ และยอมท�าตามการกระท�าด้วยความคาดหวังว่าบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลนั้นจะกระท�าตามค�าพูด ค�าสัญญา ทั้งที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน และจะกระท�าในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ด้วยความสามารถ ความเปิดเผย ความห่วงใย และความเชื่อถือได้ โดยไม่ต้องค�านึงถึงการควบคุม
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ตรวจสอบ

Longenecker, Moore, Petty & Palich (2006) นิยามผู้ประกอบการ(Entrepreneur) หมายถึง 

บุคคลท่ีค้นพบความต้องการของตลาด และด�าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยต้อง

เผชิญกับความเสี่ยง มีแรงกระตุ้นผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจ

สุนันทา ไชยสระแก้ว (2553) กล่าวว่า คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี

ที่เข้มแข็งเกิดจากการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม การเลือกท�าเลที่ตั้ง การให้ค�าแนะน�าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการขาย และการโฆษณาส่งเสริมการขาย ส่วนการคัดเลือกซัพพลายเออร์

อาจส่งผลให้คุณภาพความสัมพันธ์ลดลง แต่ยังคงเป็นการสนับสนุนจ�าเป็นที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องจัดให ้

เนื่องจากเรื่องของมาตรฐานเป็นสิ่งส�าคัญสาหรับธุรกิจแฟรไชส์ การใช้วัตถุดิบที่มีที่มาแตกต่างกันอาจส่งผล

ให้เกิดปัญหาได้ แฟรนไชส์อาจหาวิธีการที่ท�าให้แฟรนไชส์ซีมีทางเลือกหรือมีส่วนในการจัดการเรื่องวัตถุดิบ

หรือซัพพลายเออร์มากขึ้น โดยยังคงรักษามาตรฐานไว้ส่วนการฝึกอบรมท่ีดีจะท�าให้ประสิทธิภาพของ

บุคลากรสูงขึ้น ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและบุคลากรสูงขึ้นด้วย (Choo & Bowley, 2007) 

วิธีกำรด�ำเนินวิจัย

ประชำกร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง

ยะลา จ�านวน 200 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ร่วมวิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการในอ�าเภอเมืองยะลา โดยมีโครงสร้าง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ธุรกิจที่สนใจ

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการใน

อ�าเภอเมืองยะลา  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ปัจจัยตราสินค้า  ปัจจัยผลิตภัณฑ์  การ

สนับสนุนของธุรกิจแฟรนไชส์ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ความผูกพันต่อตราสินค้า และประสบการณ์แฟ

รนไชส์ จะมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ ประเมินด้วยมาตราวัดของลิเคิร์ท  (Link.ert) ใน 5 ระดับ มีค�า

ตอบ 5 ตัวเลือก โดยก�าหนดน�้าหนักคะแนน ตามความคิดเห็น ดังนี้ 

คะแนน   ระดับตามความคิดเห็น

5     เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 

4      เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก

3     เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

2     เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อย
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1     เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการในอ�าเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด และเป็นการ

สัมภาษณ์

เกณฑ์ในการวัดระดับความส�าคัญ  ส�าหรับค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟ

รนไชส์ของผู้ประกอบการในอ�าเภอเมืองยะลา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบกำรในอ�ำเภอ

เมืองยะลำ
X S.D ระดับควำม

คิดเห็น

1. ตราสินค้า                    

1.1ตราสินค้ามีฐานลูกค้ารองรับ 4.26 0.923255 มาก

1.2 ตราสินค้ามีค้าใช้จ่ายในการตลาดที่น้อย 4.26 0.855044 มาก

รวม 4.26 0.889149 มาก

2. ผลิตภัณฑ์                    

2.1 ผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ผู้ใดน�า

เสนอในตลาดมาก่อน

4.135 0.957484 มาก

2.2 ผลิตภัณฑ์แฟรนไชส์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 4.24 0.861626 มาก

รวม 4.188 0.909555 มาก

3. การสนับสนุนแฟรนไชส์                    

3.1 เจ้าของแฟรนไชส์มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ 4.215 0.93743 มาก

3.2 เจ้าของแฟรนไชส์มีการจัดสรรวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่ซื้อแฟ

รนไชส์

4.195 0.925729 มาก

รวม 4.205 0.93158 มาก

4. ความไว้วางใจ                    

4.1 แฟรนไชส์มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิต

ที่ทันสมัย

4.26 0.849941 มาก

4.2 แฟรนไชส์มีสินค้าหรือบริการที่มีจุดเด่นและมีความได้

เปรียบทางการแข่งขัน

4.185 0.933153 มาก

รวม 4.223 0.891547 มาก

5. ความน่าเชื่อถือ                    

5.1 แฟรนไชส์มีระบบการจัดการที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ 4.165 0.94751 มาก

5.2 เจ้าของแฟรนไชส์มีประวัติประสบความส�าเร็จทางธุรกิจ 4.205 0.918137 มาก

5.3 แฟรนไชส์ได้รับมาตรฐานระดับสากล 4.14 0.959375 มาก

รวม 4.17 0.941674 มาก
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6. ความผูกพันต่อตราสินค้า                    

6.1 ท่านมีความคุ้นเคยกับตราสินค้า 4.095 1.032461 มาก

6.2ท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า 4.225 0.918899 มาก

6.3 ท่านมีคามภูมิใจในตราสินค้าของแฟรนไชส์ 4.205 0.896089 มาก

รวม 4.175 0.949149 มาก

7. ประสบการณ์แฟรนไชส์                    

7.1 แฟรนไชส์มีการก่อตั้งมานาน 4.185 0.89486 มาก

7.2 เจ้าของแฟรนไชส์สามารถขยายสาขาได้เป็นจ�านวนมาก 4.265 0.851337 มาก

รวม 4.225 0.873099 มาก

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา มีขั้นตอนในการด�าเนินการ ดังนี้ 
1.  ผู้ร่วมวิจัยส่งแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

2.  ผู้ร่วมวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน เพื่อท�าการตรวจสอบ และด�าเนินการต่อไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

- ค่าร้อยละ (Percentage)

- ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)

- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) 
3.  ผู้ร่วมวิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการท�างาน

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 6 ตอน ดังนี้

ผลกำรวิเครำะห์

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษา ข้อมูล

จากผู้ที่สนใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์  จ�านวน  200  คน  จ�าแนกข้อมูลตาม  สถานภาพ  ได้แก่  ประกอบด้วย  เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ธุรกิจที่สนใจ ปรากฏตามตาราง 1 พบว่า

เพศ พบว่าเป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

อายุ ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 - 30 ปี  ปีคิดเป็นร้อยละ 85.5 และรองลงมาจะมีอายุอยู่ใน

ช่วง 31-40 ปี ปีคิดเป็นร้อยละ 9.5

ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ากว่ามัธยมปลาย/ปวช.  คิดเป็นร้อยละ  36  และรองลงมา 

ระดับมัธยมศึกษา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 16

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 และรองลงมามีรายได้อยู่ที่  

10,000 – 1,5000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.5

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา อาชีพ เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอีสระ 
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คิดเป็นร้อยละ 15.5 ธุรกิจที่สนใจ ส่วนใหญ่ธุรกิจ ร้านรินริน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา อาชีพ Food 

Panda คิดเป็นร้อยละ 14

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ 

โดยการแปลค่าความหมายค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ ซ่ึงจะก�าหนดเกณฑ์

การพิจารณา ดังนี้

ค่าเฉลี่ย                       ความหมาย

4.50 - 5.00      เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด

3.50 - 4.49      เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก

2.50 - 3.49      เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49      เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อย

1.00 - 1.49      เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ธุรกิจแฟรนไชส์ในเขตอ�าเภอเมืองยะลาจ�าแนกในแต่ละด้าน และภาพรวมทั้งหมด ได้ดังนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในเขตอ�าเภอเมืองยะลา โดย

รวมอยู่ในระดับมาก  (x  =  4.02)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  ทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  หากเรียง

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามอันดับแรก จะได้ดังนี้ โดยที่ด้านตราสินค้า ( X =4.26) ด้านผลิตภัณฑ์จะมี

คะแนนเฉลี่ยที่  ( X   =4.18  )  ด้านการสนับสนุนแฟรนไชส์  ( X =  4.20)  ด้านความไว้ใจ( X =  4.22)  ด้าน

ความน่าเชื่อถือ ( X =4.17) ด้านความผูกพันต่อตราสินค้า( X =4.17) และด้านประสบการณ์แฟรนไชส์ ( X

=4.22)

ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้ตอบ  แบบสอบถาม

เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ในเขตอ�าเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด 

และเป็นการสัมภาษณ์  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรน

ไชส์ 

บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาตัวแปรปัจจัยตราสินค้า  (Brand Name) ปัจจัยผลิตภัณฑ์  (Product) 

ปัจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส์  (Franchise Support) ความไว้วางใจ (Trust) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ความผูกพันต่อตราสินค้า (Brand Commitment) และประสบการณ์แฟรนไชส์ (Franchise Experience) 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของ ผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมืองยะลา 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับต�่ากว่ามัธยม

ปลาย/ปวช.  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,000  บาท  ส�าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจ 

โดยส่วนใหญ่เลือกธุรกิจแฟรนไชส์  ร้านรินริน  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความเห็นของปัจจัยตราสินค้าอยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก ปัจจัยผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ปัจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส์อยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก ความไว้วางใจอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ความผูกพัน

ต่อตราสินค้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ประสบการณ์แฟรนไชส์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นกัน



425

เอกสำรอ้ำงอิง
ณัฐภัสสร แสงเงิน, (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Elevenของผู้ที่สนใจในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สารนิพนธ์บริหารบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดุษฎี สีมาขจร, (2552). กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหา

บัณฑิต, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.
ธัชพงษ์ อภิรัตน์นันท์ชัย, (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจ

จะเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,กรุงเทพฯ.

พีระพงษ์กิติเวชโภคาวัฒน์, (2556). สิ่งที่แฟรนไชส์ไทยควรจะรู้ก่อนเจาะตลาด AEC. สืบค้นจาก      
http://thaifranchisedownload.com/dl/grou73_6078_20130718150218.pdf.

สว่างพงษ์ แซ่จึง, (2559). ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านอาหารไทยประเภท
ร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตจังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์) มหาวิทยาลัย
บูรพา

ศูนย์รวมธุรกจิแฟรนไชสไ์ทย. (2562). จ�านวนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย. สืบค้นจาก                                                                                                                                
จาก http://www.thaifranchisecenter.com/franchise_stats.php.

ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย. (2562). ตารางสถิติธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย. สืบค้นจาก                                                                                                                                
จาก http://www.thaifranchisecenter.com/franchise_stats.php.

ikoo, (2002). Franchiser influence strategy use and franchisee experience and dependence. 
journal of retailing, 78, 183-192.





427

ผลของสีซอสพริกที่มีต่ออำรมณ์ ควำมชอบและควำมตั้งใจในกำรซื้อของผู้บริโภค
Effect of Chili Sauce Colors on Consumer Liking, Emotion, and Purchase Intent
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสีของซอสพริกที่แตกต่างกันส่งผลต่ออารมณ์ ความชอบและ

ความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภค โดยทดสอบผู้บริโภคจ�านวน 420 คน จากการพิจารณาเฉพาะลักษณะด้าน

สีของตัวอย่างซอสพริก 4 ตัวอย่าง ได้แก่ สีเขียว  (Gr) สีแดงส้ม  (Ro) สีเหลือง  (Yl) และสีแดงน�้าตาล (Rb) 

พร้อมกับให้คะแนน (1 คือน้อยที่สุด ไปจนถึง 5 คือมากที่สุด) ด้านอารมณ์ต่างๆ 18 ค�า ความชอบ และความ

ตั้งใจในการซื้อ ผลการศึกษาพบว่า สีของซอสพริกที่แตกต่างกันทั้ง 4 สี มีผลต่อค่าคะแนนด้านอารมณ์ ความ

ชอบ และความตั้งใจในการซื้ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p ≤0.05) ตัวอย่างที่มีสีแดงได้แก่ Rb และ Ro จะมี

ค่าระดับคะแนนด้านอารมณ์ต่างๆ มากกว่า ตัวอย่าง Gr และ Yl ผู้บริโภคชอบ และความตั้งใจในการซื้อซอส

พริกที่มีโทนสีแดงสูงกว่าซอสพริกโทนสีอื่นผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่าคะแนนด้านอารมณ์ต่างๆมีค่า

สหสัมพันธ์กับค่าคะแนนความชอบอยู่ในระดับมาก (r >0.5) ได้แก่ น่ารื่นรมย์ รู้สึกดี ท�าให้สดชื่นอีกครั้ง เต็ม

ไปด้วยพลัง น่าสนใจ แอคทีฟ กระตือรือร้น กระตุ้น สนุกสนานเบิกบานใจ ตื่นตัว และอยากรู้อยากเห็นผล

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อซอสพริกของผู้บริโภคได้แก่ 

ความรู้สึกตื่นตัว เต็มไปด้วยพลัง กระตือรือร้น น่ารื่นรมย์ และความชอบ

ค�ำส�ำคัญ: ซอสพริก, สี, อารมณ์, ความชอบ, ความตั้งใจในการซื้อ

Abstract

This  study aimed to  investigate effect of different chili  sauce colors on emotion,   

liking and purchase intent  including theirs the relationships.Participants (n = 420) visually 

evaluated  four  tested  samples  which  were  Green  (Gr),  Poppy  (Ro),  Yellow  (Yl),  and                

Red-brown (Rb). Consequently, they scored (1=the least to 5 =the most) each product with 

18 emotions, liking, and purchase intent. Results showed that samples having four different 

colors had significantly different (p ≤0.05) scores of emotion, liking and purchase intent.Rb 

and  Ro  samples  had  all  emotional  scores  greater  than  Yl  and  Gr  samples.  Correlation  

analysis  indicated  that  scores  of  pleased,  good,  refreshed,  energetic,  interest,  active,        

stimulated, enthusiastic, merry, alert, and creative emotions were highly correlated (r> 0.5) 

 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

   Faculty of Business Administration, Kasetsart University
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to scores of liking and purchase intent. Moreover, the multiple regression analysis                  

demonstrated  that  alert,  energetic,  enthusiastic,  please  and  liking  were  highly  affected    

purchase intent 

Keywords: Chili Sauce, Color, Emotion, Liking, Purchase Intent

บทน�ำ

ซอสพริกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจิ้มที่บริโภคควบคู่กับอาหารคาวของไทยซอสพริกมีส่วนผสม

ได้แก่พริก น�้าตาล น�้าส้มสายชู เกลือ กระเทียม และอาจจะรวมเครื่องเทศ เช่น หัวหอมใหญ่ และอาจมี ผัก 

ผลไม้  เช่น  มะละกอ  ฟักทอง  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างผสมอยู่ด้วย  (วิชัย,  2521)  และตอ้ง

ละเอียดเป็นเนือ้เดียวกนั ไมข่น้เกินไป มีสีท่ีดีตามธรรมชาตขิองสว่นประกอบท่ีใชแ้ละสม�่าเสมอ มีกลิ่นรสท่ีดี

ตามธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช ้ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนท่ีไม่พึงประสงค ์(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) 
ผลติภณัฑซ์อสพรกิมีความหลากหลายในย่ีหอ้ สว่นประกอบ รูปแบบบรรจภุณัฑ ์ ราคา รวมถงึระดบัความเผ็ด

ภายใตย่ี้หอ้เดียวกนั และในแตล่ะย่ีหอ้ก็จะมีสีของซอสท่ีแตกตา่งกนัไดแ้ก่สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ขึ้นอยู่กับ

ชนิดของพริกท่ีน�ามาใชเ้ป็นวตัถดุบิ

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาอิทธิพลของสีของซอสพริกที่มีต่ออารมณ์ ระดับความชอบ และความตั้งในใจการซื้อของผู้

บริโภครวมทั้งอิทธิพลของอารมณ์ ระดับความชอบ ที่มีต่อความตั้งในใจการซื้อของผู้บริโภค

สมมติฐำนงำนวิจัย

สีของซอสพริกที่แตกต่างกันมีผลต่ออารมณ์  ความชอบ  และความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคแตก

ต่างกัน

อารมณ์ ความชอบ มีอิทธิพลกับความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภค

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

ทราบถึงอิทธิพลของสีของซอสพริกที่มีต่ออารมณ์  ระดับความชอบ  และความตั้งในใจการซื้อของผู้

บริโภคซึ่งช่วยเป็นข้อมูลในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสพริกให้กับผู้ประกอบการไทยให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กำรทบทวนวรรณกรรม

สีของพรกิสง่ผลตอ่ความคาดหวงัตอ่ความเผ็ดของพรกิ (Tu, Yang & Ma 2016) และ พบวา่ความคาด

หวงัเป็นปัจจยัส�าคญัในการเลือกซือ้ผลติภณัฑก์ารประเมินความชอบในการศกึษาถงึความชอบและความตัง้ใจ

ในการซือ้ของผูบ้รโิภค (Ares et al., 2013) แตใ่นปัจจบุนัคน้พบวา่อารมณแ์ละความรูส้กึของผูบ้รโิภคก็สง่ผล

มากตอ่ความชอบและความตัง้ใจในการซือ้ผลติภณัฑ ์ (King & Meiselman, 2010) Emotional  Marketing 

คือแนวทางการสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก โดยใช้ความ Creative และ Productive 

โดยสร้างเอกลักษณ์จากการวิเคราะห์จุดแข็งในตัวสินค้าและบริการ  การศึกษาคู่แข่ง  การศึกษาตลาด  ปรับ
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ให้อยู่ในรูปของการรับรู้ หรือการตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้สึกเข้าใจในสิ่งที่ได้รับรู้และสัมผัส โดยเนื้อหา

ที่น�าเสนอจะหยิบเน้นที่อารมณ์มากกว่าคุณสมบัติ  การใช้  Emotional Marketing  รูปแบบนี้มักจะเป็นการ

เปลี่ยนจากความชอบ  (Like) ธรรมดาๆ  เป็น Brand Royalty หรือความภักดีต่อแบรนด์  เปลี่ยนลูกค้าเป็น 

Fan ได้อย่างเหนียวแน่นเหน็ไดจ้ากงานวิจยัในผลติภณัฑก์าแฟ (Bhumiratana, Adhikari & Chambers IV, 

2014) ผลติภณัฑม์ายองเนส (Sukkwai et al., 2018) ซึ่งพบผลของลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ

ความชอบ อารมณ์และความรู้สึก และความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

อาหารไทยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาด การศึกษาอิทธิพลของสีของซอสพริกที่มีความ

สัมพันธ์ต่ออารมณ์  ความรู้สึกของผู้บริโภคจะช่วยเป็นข้อมูลในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสพริกให้กับ

ผู้ประกอบการไทยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
1.  ตัวอย่างซอสพริก

ซอสพริกที่มีสีที่แตกต่างกัน 4 สีได้แก่ซอสพริกที่มีสีเขียว  (Gr) สีแดงส้ม  (Ro) สีเหลือง  (Yl) และสี

แดงน�้าตาล (Rb) โดยภาพที่ 1 แสดงภาพ และ ค่าสีจากระบบ Munsell ของแต่ละตัวอย่าง

ตัวอย่าง

Gr Ro Yl Rb

ค่าสี 7.5Y 5/4 10R 4/10 2YR5/8 10R 2/6

ภาพที่ 1 ค่าสีของตัวอย่างซอสพริก 4 ตัวอย่าง

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินอารมณ์  ความ

ชอบและการตั้งใจซื้อของซอสพริกสีต่างๆ โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด ประกอบด้วย

แบบสอบถามชุดที่  1  เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกอารมณ์ที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอสพริก

โดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  ซึ่งส่วนแรกคือส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ  และช่วงอายุ  และส่วนที่

สองคือค�าจากชุดค�าศัพท์ Essense ProfileTM (King & Meiselman, 2010) และ WellSense ProfileTM 

(King et al., 2015)  โดยหลังจากตัดค�าที่มีความหมายซ�้าซ้อนออก สุ่มล�าดับน�าเสนอค�าทั้งหมดให้ผู้บริโภค 

70 คน โดยในข้ันแรกผู้ทดสอบจะได้รับการอธิบายถึงวิธีการประเมินซ่ึงจะให้ประเมินเฉพาะด้านสีและ

ลักษณะปรากฏเท่านั้น  จากนั้นเลือกอารมณ์ที่รู้สึกด้วยวิธี  CATA  (Check  all  that  apply)  จากนั้นรวม

ความถี่ที่ได้ของแต่ละค�าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งจะเลือกค�าที่มีถูกเลือกมากกว่าร้อยละ  20  (King 

& Meiselman, 2010) เพื่อใช้เป็นค�าที่ใช้ในแบบสอบถามชุดที่ 2
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แบบสอบถามชุดที่ 2  เป็นแบบสอบถามที่ใช้สอบถามผู้บริโภคเพื่อประเมินอารมณ์ ความชอบ และ

ความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อ ซอสพริกสีต่างๆ 4 สี ที่ใช้สอบถามผู้บริโภคโดยแบ่งเป็น4 ส่วนส่วน

ที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือนส่วนที่  2  เป็นค�าถามเพื่อประเมินอารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อซอสพริก

แต่ละสีโดยให้คะแนนความเข้มของแต่ละอารมณ์ด้วย 5-point Likert  scale  (1=  ไม่รู้สึกเลย ถึง 5= รู้สึก

มากที่สุด) ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเพื่อประเมินความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อซอสพริกแต่ละสีโดยให้คะแนน

ระดับความชอบด้วย 5-point Hedonic scale (1= ไม่ชอบมากที่สุด ถึง 5= ชอบมากที่สุด) และส่วนที่ 4 

เป็นค�าถามเพื่อประเมินความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อซอสพริกแต่ละสีโดยให้คะแนนระดับความ

ตั้งใจในการซื้อด้วย 5-point Likert scale (1= ไม่ซื้อแน่นอน ถึง 5= ซื้ออย่างแน่นอน) แบบสอบถามชุดที่ 2 

ประเมินโดยผู้บริโภค  420 คนโดยในขั้นแรกผู้ทดสอบจะได้รับการอธิบายถึงวิธีการประเมินซึ่งจะให้ประเมิน

เฉพาะด้านสีและลักษณะปรากฏเท่านั้น และผู้บริโภคจะให้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วน

ตัวของผู้บริโภคจากนั้นผู้ทดสอบจะได้รับตัวอย่างซอสพริกทีละตัวอย่างจนครบ 4 ตัวอย่างเพื่อใช้ตอบ

แบบสอบถามส่วนที่ 2-4 เพื่อประเมินอารมณ์ ความชอบ และความตั้งใจในการซื้อซอสพริกแต่ละสี
3.  การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

การศึกษาอิทธิพลของสีของซอสพริกที่มีต่ออารมณ์ ความชอบและความต้ังใจในการซื้อของผู้

บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ผลที่ได้จากแบบสอบถามแต่ละ

ส่วนจะน�ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical      

Package  for  the  Social  Science)  4  ส่วน  ได้แก่1)ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่  1  ซึ่งเป็นข้อมูลทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  น�าวิเคราะห์หาความถี่  ร้อยละ  2)ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 

2-4 ซึ่งเป็นข้อมูลความแตกต่างด้านอารมณ์ ความชอบ และความตั้งใจในการซื้อน�ามาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์

ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA, α =0.05)  เพื่อประเมินความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง

และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวอย่างด้วยวิธี Duncan’s multiple range test 

(DMRT)3) น�าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2-3 ซึ่งเป็นข้อมูลความแตกต่างด้านอารมณ์ และความชอบ ที่

พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p≤ 0.05 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของอารมณ์ต่อความ

ชอบโดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  (Correlation)  และ  4)  ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่  2-4  ซึ่งเป็นข้อด้าน

อารมณ์ ความชอบ และความตั้งใจในการซื้อมาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression      

Analysis) แบบ Enter method เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของอารมณ์ ความชอบ ต่อความตั้งใจในการซื้อ

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
1.  ผลจากการคัดเลือกค�าศัพท์ด้านอารมณ์

จากการน�าค�าศัพท์ทางด้านอารมณ์จ�านวน 61 ค�ามาให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 70 คน  (เพศชายร้อย

ละ 47.1  เพศหญิงร้อยละ 52.9 และมีช่วงอายุ  18-24 ปี  ร้อยละ 41.4 อายุ  25-40ปี  ร้อยละ 47.1 อายุ     

41-60  ปี  ร้อยละ  11.4)  คัดเลือกค�าที่เกี่ยวกับความรู้สึกด้านอารมณ์เมื่อเห็นซอสพริกที่มีสีต่างๆผลการคัด

เลือกพบว่า มีจ�านวนค�าศัพท์ด้านอารมณ์ทั้งสิ้น 18 ค�า ที่ถูกเลือกและมีความถี่มากกว่าร้อยละ 20ดังภาพที่ 2 

ซึ่งศัพท์ที่ผ่านการคัดเลือกมีความสอดคล้องกับอารมณ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์พริกป่นได้แก่ แอคทีฟ กล้า
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เสี่ยง  เต็มไปด้วยพลัง กระตือรือร้น น่าสนใจ รู้สึกดี ดุร้าย พอใจ ตื่นตัว อยากรู้อยากเห็น ดีต่อสุขภาพ น่า

รื่นรมย์ ท�าให้สดชื่นอีกครั้ง ร่าเริง และ กระตุ้น (Ngoenchai, Alonso, Suwonsichon, Suwonsichon & 

Prinyawiwatkul, 2019)

ภาพที่ 2  ค�าศัพท์ที่ผ่านการเกณฑ์ที่ถูกผู้บริโภคเลือกมากกว่าร้อยละ 20

2.  ผลการทดสอบอารมณ์ ความชอบ และความตั้งใจในการซื้อ

จากนั้นน�าค�าศัพท์ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ ทั้ง 18 ค�ามาถามระดับอารมณ์ที่ผู้บริโภครู้สึก

เมื่อเห็นสีของซอสพริกที่แตกต่างกัน 4 สี โดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 420 คน (เพศชายร้อยละ 45.7 

เพศหญิงร้อยละ 54.3 และมีช่วงอายุ 18-24 ปี ร้อยละ 36.9 อายุ 25-40ปี ร้อยละ 36.9 อายุ 41-60 ปี ร้อย

ละ 26.2)  โดยความเข้มของแต่ละความรู้สึกด้านอารมณ์ ความชอบ และการตั้งใจซื้อของซอสพริกแต่ละสีมี

แนวโน้มที่แตกต่างกัน  โดยสามารถแบ่งตัวอย่างได้ 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีระดับความเข้มที่สูงกว่า 2 ตัวอย่าง 

(ตัวอย่าง Ro และ Rb) และกลุ่มที่มีความเข้มที่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง (ตัวอย่าง Gr และ Yl) แสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3  ความเข้มของแต่อารมณ์ทั้ง 18 ค�า ความชอบ และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภคของซอสพริกแต่ละสี

จากภาพที่ 3 พบว่าผู้บริโภคมีอารมณ์ต่อตัวอย่าง Gr น้อยที่สุดในเกือบทุกคุณลักษณะยกเว้นความ

รู้สึกดีต่อสุขภาพ และ รู้สึกตึง ที่มีระดับที่สูง และปานกลาง ตามล�าดับ ตัวอย่าง Yl มีระดับความรู้สึกอยู่ใน

ระดับปานกลางเกือบทุกคุณลักษณะยกเว้น ความรู้สึกก้าวร้าว ดีต่อสุขภาพ รู้สึกตึง และรู้สึกดุร้ายอยู่ใน

ระดับที่ต�่าที่สุด ตัวอย่าง Ro และ Rb มีระดับความเข้มของอารมณ์ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวอย่าง Gr และ Yl 

ในเกือบทุกคุณลักษณะ โดยตัวอย่าง Ro มีความรู้สึก แอคทีฟ กล้าเสี่ยง ตื่นตัว ความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้

อยากเห็น เต็มไปด้วยพลัง กระตือรือร้น รู้สึกดี ดีต่อสุขภาพ น่าสนใจ สนุกสนานเบิกบานใจ น่ารื่นรมย์ ท�าให้

สดชื่นอีกครั้ง กระตุ้น และ อบอุ่นสูงที่สุด ในขณะที่ตัวอย่าง Rb มีความเข้มของความรู้สึกกล้าเสี่ยง ก้าวร้าว 

ตื่นตัว อยากรู้อยากเห็น เต็มไปด้วยพลัง ดีต่อสุขภาพ น่าสนใจ รู้สึกตึง อบอุ่น และดุร้ายที่สูงที่สุดซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยซึ่งได้อธิบายว่าสีแดงและสีเหลืองจะท�าให้รู ้สึกปลุกใจมากกว่าสีฟ้าและเขียว (Valdez &         

Mehrabian, 1994) นอกจากนี้วาลเดส และมีฮราเบียน (Valdez & Mehrabian, 1994) คายา และ เอปส์ 

(Kaya & Epps, 2004) รวมทั้ง สิงห์และศรีวัสทายา (Singh & Srivastava, 2011) ได้อธิบายถึงอารมณ์จาก

สีแดงว่ามีความสัมพันธ์กับเลือด สงคราม ความโกรธ อันตราย อ�านาจ กระตุ้น ความตื่นเต้น ความรัก ความ

ร้อน ความทะเยอะทะยาน แอคทีฟ รุ่มร้อน ก้าวร้าวและ รู้สึกตึง คายา และ เอปส์ (Kaya & Epps, 2004) 

รวมทั้ง  สิงห์  และ  ศรีวัสทายา  (Singh  &  Srivastava,  2011)  ได้อธิบายถึงอารมณ์จากสีเขียวว่าท�าให้รู้สึก

สดชื่น เงียบ ความเป็นธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกระปรี้กระเปร่าและความคิดสร้างสรรค์ วาลเดส 

และมีฮราเบียน (Valdez & Mehrabian, 1994) รวมทั้ง สิงห์ และ ศรีวัสทายา (Singh & Srivastava, 2011) 

ได้อธิบายถึงอารมณ์จากสีส้มว่าจะส่งผลให้มีความสุข สมดุล กระตือรือร้น ความร่าเริง หยิ่งยโส และหงุดหงิด 

และ สิงห์ และ ศรีวัสทายา (Singh & Srivastava, 2011) ได้อธิบายถึงอารมณ์จากสีเหลืองว่าจะส่งผลให้มี

ความสุข และร่าเริงทั้งความชอบและความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มเดียวกันโดยตัวอย่าง Ro มี

ทั้งความชอบ  และความตั้งใจในการซื้อสูงที่สุด  รองลงมาคือตัวอย่าง  Rb  และ  Yl  ในขณะที่ตัวอย่าง  Gr  มี

ความชอบและความตั้งใจในการซื้อต�่าที่สุด
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เมื่อน�าข้อมูลอารมณ์และความชอบมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ที่มีต่อความชอบ

ของซอสพริกด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (ตารางที่ 1) และอธิบายระดับความสัมพันธ์ (Cohen, 1977, pp. 

79-80) พบว่ามี 11 อารมณ์ที่มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับความชอบได้แก่ น่ารื่นรมย์ รู้สึกดี ท�าให้สดชื่น

อีกครั้ง  เต็มไปด้วยพลัง น่าสนใจ แอคทีฟ กระตือรือร้น กระตุ้น  สนุกสนานเบิกบานใจ ตื่นตัว  และอยากรู้

อยากเห็น

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของอารมณ์ ความชอบที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ซอสพริก

อำรมณ์ Pearson’s r sig. ระดับควำมสัมพันธ์จำก Cohen’s criteria*

น่ารื่นรมย์ 0.72 0.00 มาก

รู้สึกดี 0.64 0.00 มาก

ท�าให้สดชื่นอีกครั้ง 0.63 0.00 มาก

เต็มไปด้วยพลัง 0.61 0.00 มาก

น่าสนใจ 0.61 0.00 มาก

แอคทีฟ 0.60 0.00 มาก

กระตือรือร้น 0.58 0.00 มาก

กระตุ้น 0.58 0.00 มาก

สนุกสนานเบิกบานใจ 0.57 0.00 มาก

ตื่นตัว 0.56 0.00 มาก

อยากรู้อยากเห็น 0.53 0.00 มาก

กล้าเสี่ยง 0.47 0.00 ปานกลาง

มีความคิดสร้างสรรค์ 0.45 0.00 ปานกลาง

อบอุ่น 0.45 0.00 ปานกลาง

ก้าวร้าว 0.36 0.00 ปานกลาง

ดีต่อสุขภาพ 0.35 0.00 ปานกลาง

ดุร้าย 0.31 0.00 ปานกลาง

รู้สึกตึง 0.08 0.00 น้อย

หมายเหตุ:* ระดับความสัมพันธ์จากค่าสหสัมพันธ์จาก โดยความสัมพันธ์น้อย =r< 0.3;

ความสัมพันธ์ปานกลาง =0.3<r<0.5 และความสัมพันธ์มาก =r>0.5 (Cohen, 1977, pp. 79-80)

จากการศึกษาอิทธิพลของอารมณ์ที่มีต่อความต้ังใจในการซื้อซอสพริก พบว่าอารมณ์ และความ

ชอบที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ  (p≤0.05) ต่อความตั้งใจในการซื้อ6 ตัวแปรดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถแสดง

อยู่ในรูปของสมการถดถอยเชิงพหุได้ดังนี้ ความตั้งใจในการซื้อ=-(0.047)มีความคิดสร้างสรรค์ +(0.087)เต็ม

ไปด้วยพลัง+(0.053)กระตือรือร้น+(0.053)รู้สึกดี +(0.162)น่ารื่นรมย์+(0.740)ความชอบเมื่อพิจารณาค่า B 

จากสมการพบว่า  ความชอบส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อซอสพริกสูงที่สุด  ซึ่งจากสมการสามารถท�านายได้ 

0.959 หรือร้อยละ 95.90 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เงินชัย และคณะ (Ngoenchai et al., 2019) ที่พบ
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ว่าความชอบ และความรู้สึกดุร้ายของสีของพริกป่นส่งผลอย่างมากต่อความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภค

ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างอารมณ์ความรู้สึก ความชอบและความตั้งใจในการซื้อ

Data Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

แอคทีฟ  0.032 0.025 0.029 1.303 0.193

กล้าเสี่ยง  0.008 0.022 0.007 0.359 0.720

ก้าวร้าว  -0.043 0.023 -0.036 -1.914 0.056

ตื่นตัว  0.004 0.026 0.004 0.169 0.866

มีความคิดสร้างสรรค์  -0.047 0.022 -0.042 -2.144 0.032*

อยากรู้อยากเห็น  -0.035 0.024 -0.032 -1.451 0.147

เต็มไปด้วยพลัง  0.087 0.025 0.079 3.408 0.001**

กระตือรือร้น  0.053 0.026 0.046 1.998 0.046*

รู้สึกดี  0.053 0.027 0.047 1.966 0.049*

ดีต่อสุขภาพ  -0.012 0.019 -0.010 -0.621 0.535

น่าสนใจ  0.000 0.028 0.000 0.006 0.995

สนุกสนานเบิกบานใจ  0.017 0.025 0.015 0.710 0.478

น่ารื่นรมย์ 0.162 0.028 0.145 5.837 0.000**

ท�าให้สดชื่นอีกครั้ง -0.003 0.025 -0.003 -0.135 0.893

กระตุ้น  0.011 0.025 0.010 0.438 0.662

รู้สึกตึง  -0.007 0.017 -0.006 -0.437 0.662

อบอุ่น  -0.022 0.020 -0.018 -1.106 0.269

ดุร้าย  0.002 0.021 0.002 0.089 0.929

ความชอบ 0.740 0.021 0.750 34.709 0.000**

หมายเหตุ: ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (p≤0.01) และ * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) 

บทสรุป

สีของซอสพริกที่แตกต่างกันมีผลต่อความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของผู้บริโภค18 เรื่อง ความชอบ และ

ความตั้งใจในการซื้ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ(p ≤0.05)  โดยตัวอย่าง ที่มีลักษณะโทนสีแดง  (Rb และ Ro) 

จะมีระดับคะแนนทางด้านอารมณ์ในทุกเรื่อง  เช่น แอคทีฟ ตื่นตัว  เต็มไปด้วยพลัง น่ารื่นรมย์ ที่สูงกว่าซอส

พริกสีเขียวและเหลืองโดยที่ซอสพริกที่มีสีเหลือง  (Yl)  จะมีระดับความเข้มของทุกอารมณ์  อยู่ในระดับปาน

กลาง ในขณะที่ซอสพริกสีเขียว (Gr) มีระดับคะแนนด้านอารมณ์มากกว่าตัวอย่างสีอื่นในเรื่องที่ดีต่อสุขภาพผู้

บริโภคส่วนใหญ่ให้คะแนนความชอบ และความตั้งใจในการซื้อซอสพริกที่มีโทนสีแดงสูงที่สุด รองลงมาคือ
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ซอสพริกสีเหลือง และสีเขียวตามล�าดับโดยที่ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความชอบในระดับมาก

ได้แก่ น่ารื่นรมย์รู้สึกดี ท�าให้สดชื่นอีกครั้ง เต็มไปด้วยพลัง น่าสนใจ แอคทีฟ กระตือรือร้น กระตุ้น สนุกสนาน

เบิกบานใจ ตื่นตัว และอยากรู้อยากเห็นในขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซ้ือซอสพริกของผู้

บริโภคได้แก่ ความรู้สึกตื่นตัว เต็มไปด้วยพลัง กระตือรือร้น น่ารื่นรมย์และความชอบ

ข้อเสนอแนะ

ในการท�าการตลาดของผลิตภัณฑ์ซอสพริก นอกจากผลิตภัณฑ์ควรให้มีความชอบมากแล้ว การ

สร้างให้ผู้บริโภคมีอารมณ์ที่รู้สึกจากผลิตภัณฑ์ซอสพริกได้แก่  น่ารื่นรมย์  รู้สึกดี  ท�าให้สดชื่นอีกครั้ง  เต็มไป

ด้วยพลัง น่าสนใจ แอคทีฟ กระตือรือร้น กระตุ้น สนุกสนานเบิกบานใจ ตื่นตัว และ อยากรู้อยากเห็น มีความ

สัมพันธ์กับความชอบของผู้บริโภค และ เมื่อผู้บริโภคมีอารมณ์ที่รู้สึกจากผลิตภัณฑ์ซอสพริกได้แก่ มีความคิด

สร้างสรรค์  เต็มไปด้วยพลัง กระตือรือร้น รู้สึกดี น่ารื่นรมย์ และ ความชอบ ซึ่งมีอิทธิพลให้ผู้บริโภคมีความ

ตั้งใจในการซื้อซอสพริกมากขึ้น
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อควำมภักดีในเลือกใช้เครื่องจ�ำหน่ำยสินค้ำ

อัตโนมัติ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี
Marketing Mix Factors Affecting Loyalty in Choosing to Use Vending Machines of  

Students in Silpakorn University Phetchaburi Information Technology Campus

พรไพลิน พิศสะอาด1* สุธาวดี สิงหพันธ์1 นภนนท์ หอมสุด1 

Pronpailin Pissaard1* Suthawadee Singhaphan1 Nopbhanont Homsud1 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลในการ

เลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ

เพื่อศึกษาความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามจ�านวน  400  ชุด  สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมการ

ถดถอยหลายตัวแปร และการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 6,000 บาท ใน

ด้านความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติระดับความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่าย

สินค้าอัตโนมัติ อยู่ในระดับดี 

ค�ำส�ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ความภักดีในเลือกใช้, เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัต

Abstract

The objectives of this research were to study the differences in demographic factors 

in the selection of vending machines of students in Silpakorn University Phetchaburi Infor-

mation Technology Campus and to study the loyalty in choosing vending machines of stu-

dents  in Silpakorn University Phetchaburi  Information Technology Campus. The  research 

instruments were 400 questionnaires. The statistics used for data analysis consisted of fre-

quency, percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis and correlation. 

The results showed that respondents were female, studying in Year 2, studying in Faculty of 

Management Science, an average monthly  income of 5,001-6,000 baht. As  for  loyalty  in 

choosing to use vending machines, the level of loyalty in choosing to use vending machines 

at a good level.
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บทน�ำ

ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันแล้วว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญของอัตราเติบโตและการแข่งขันของ

เศรษฐกิจไทย  เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  ในปัจจุบัน 

ท�าให้เกิดโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนจนเกิดนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อ

น�าไปสู่ประเทศที่แข่งขันด้วยความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่า

และคุณค่า (ศศิมา สุขสว่าง, 2561)

เนื่องจากเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกกันว่า  ยุคดิจิตอล  ระบบการตลาด  เช่น

กัน  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ท�าให้การตลาดต้องปรับตัวให้ทันกับระบบ

การค้าเป็นยุคที่แบรนด์ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับสถานณ์เทคโนโลยี  รวมถึงการเปลี่ยน

พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสิ้นเชิงผู้บริโภคใกล้กันมากกว่าเดิม  มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นจึงเรียกผู้บริโภคยุคนี้

ว่า Connected Consumers (อาภาภัทร บุญรอด, 2562)

การตลาดออนไลน์ตามหลัก 4P คือ P ตัวแรกก็คือ Product เป็นสินค้าหรือบริการที่สามารถเสนอ

ให้ลูกค้าได้ปรับประยุกต์สินค้าเดิมให้กลายเป็นสินค้าใหม่  และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

P  ตัวที่สอง  คือ  Price  หรือราคาเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการขายของการตั้งราคาจึงเป็นสิ่งส�าคัญมากในการ

ค้าขาย เพราะราคาจะต้องเหมาะสมกับคุณค่าของสินค้าหรือบริการ P ตัวที่สาม คือ Place หรือสถานที่จัด

จ�าหน่ายมีวิธีการขายอย่างไร  สินค้าตั้งโชว์อยู่ที่ใด  ส่งให้ถึงมือลูกค้าอย่างไร  P  ตัวสุดท้ายก็คือ  Promotion 

โปรโมชั่นคือสิ่งที่ช่วยดึงดูดสินค้าได้มากขึ้น (นฤภัทร ปะยาชัย, 2560)

ดังนั้นการท�าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในการ

เลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อ

น�าผลการศึกษามาปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจ�าแนกตามปัจจัยประชากร

2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่อง
จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจท�าธุรกิจเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับผู้ที่สนใจ

2.  เพื่อเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู ้ผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค



439

กำรทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า

กิตติ สิริพัลลภ (2542:81) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า คือ การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ ดี

ต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น  การนึกถึง  และหรือตรงใจผู้บริโภค  และเกิดการซื้อซ�้าต่อ

เนื่องตลอดมา

Jagdish Shetz and Andrew Sobel. (2004). กล่าวว่า ความภักดีหมายถึงการสวามิภักดิ์ต่อลูกค้า

และยกให้ความต้องการหรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน”  เมื่อลูกค้ารู้สึกได้ถึงความภักดีที่ธุรกิจมีต่อ

พวกเขา  ก็จะไปตอกย�้าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีงามและช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ  (Trust) 

เมื่อเกิดความไว้วางใจมากก็จะใช้บริการถี่ขึ้น  อันน�าไปสู่ความผูกผันและความจงรักภักดีในการใช้บริการต่อ

ไป

ความจงรักภักดีของลูกค้าเป็นพฤติกรรมการใช้การบริการซ�้าต่อสินค้าและบริการของสินค้านั้นๆ 

และเป็นพฤติกรรมที่ลูกค้าเกิดจากความเคยชิน  เช่น  สินค้าใดที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น  ง่ายต่อการ

เข้าถึง  ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาหรือลงทุนในการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการซื้อสินค้า  ผู้บริโภคจะเลือก

สินค้าที่สร้างความทรงจ�าที่ดีเหล่านั้น และเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้า นอกจากจะเป็นฐานลูกค้าที่มั่นคง 

ยังอาจจะแนะน�าหรือเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นโดยไปบอกต่อเพื่อนหรือญาติสนิท

กรอบแนวควำมคิด 

สมมติฐำน
1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีป ัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ชั้นปี  คณะ  รายรับเฉลี่ยต่อเดือนกัน  มีความภักดีในการเลือกใช้
เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติแตกตางกัน

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด
จ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ทั้ง

เพศชายและเพศหญิง  ไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอน  ดังนั้นจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้

โดยค�านวณจากสูตรไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) 

ในระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน และส�ารองเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

ได้ 15 คน โดยคิดรวมเป็น 400 คน และสุ่มตัวอย่างให้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนด

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ส�ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในมหาสิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ใช้การ

สุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุด และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นการรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมจากงานวิจัยต่างๆ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเป็นการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู ้วิ จัยได้น ่า

แบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด ไปท่าการทดสอบ (Pre-test) กับ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่างจริง จ�านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rat-

ing  Scale)  จึงต้องน่ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  Cron-

bach  (Cronbach’s  Alpha)  โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป  SPSS  ในการประมวลผลและน่าข้อบกพร่องมา

ปรับปรุงแก้ไข  ก่อนน่าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  (ศิริชัย  พงษ์วิชัย,  2551)  ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.636 แสดงว่า เครื่องมือ

มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง  และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้คือ  0.50  ขึ้นไป 

(สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2546)

การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา  (Descriptive  Analysis)  ได้แก่  การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปร (MultipleRegressionAnalysis)

สรุปผลกำรวิจัย

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  400 

คน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสวนเป็นเพศหญิง  (ร้อยละ60.3)  ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  (ร้อยละ31.3) 

คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ53.5) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 6,000 บาท (ร้อยละ 35.5)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

มากเคยใช้  (ร้อยละ97.5) ซื้อสินค้าประเภทน�้าอัดลมมากที่สุด  (ร้อยละ34.3) ในอนาคตผู้ตอบแบบสอบถาม

จะใช้บริการ (ร้อยละ 90.3) มีการใช้บริการ 2-4 ครั้ง ต่อเดือน (ร้อยละ 42.0)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่าย

สินค้าอัตโนมัติ

ตำรำงที่1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ



441

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.764 0.444 ดี

ด้านราคา 3.720 0.713 ดี

ด้านสถานที่ 3.850 0.537 ดี

ด้านโปรโมชั่น 3.806 0.497 ดี

รวม 3.785 0.547 ดี

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาดส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้บริการตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอยู่ในระดับดี  (ค่า

เฉลี่ย=3.785  และ  S.D.=0.547)  และเมื่อพิจารณาทีละด้าน  พบว่า  ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี  (ค่า

เฉลี่ย=3.764 และ S.D.=0.444) ด้านราคาอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=3.720 และ S.D.=0.713) ด้านสถานที่อยู่

ในระดับดี    (ค่าเฉลี่ย=3.850  และ  S.D.=0.537)    และด้านโปรโมชั่นอยู่ระดับดี  (ค่าเฉลี่ย=3.806  และ 

S.D.=0.497)

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ

ความภักดีในการเลือกใช้ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น

ท่านใช้บริการเครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติเพราะมีสินค้าที่หลากหลาย 3.625 0.725 ดี

ท่านเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพราะความสะดวกรวดเร็ว 4.005 0.816 ดี

ท่านมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าของเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติกับราคา
สินค้าจากร้านค้า

3.782 0.840 ดี

ท่านยินดีที่จะแนะน�าบุคคลอื่นใช้บริการเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 3.812 0.879 ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีในการเลือกใช้

ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  พบว่า  การเลือกใช้เพราะความสะดวกรวดเร็วสูงที่สุด  (ค่าเฉลี่ย=4.005 

S.D.=0.816) รองลงมาคือยินดีที่จะแนะน�าบุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ย=3.812 S.D.=0.879) มีการเปรียบเทียบราคา

สินค้ากับราคาสินค้าจากร้านค้า  (ค่าเฉลี่ย=3.782  S.D.=0.840)  และใช้เพราะมีสินค้าที่หลากหลาย  (ค่า

เฉลี่ย=3.625 S.D.=0.725) ตามล�าดับ

สมมติฐำนที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีปัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ชั้นปี  คณะ  รายรับเฉลี่ยต่อเดือนกัน  มีความภักดีในการเลือกใช้

เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติแตกตางกัน

สมมติฐำนที่ 1.1 ความแตกต่างของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ  ส่งผลต่อความ

ภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่แตกต่างกัน
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ที่ส่งผลต่อความภักดีในการ

เลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ความภักดีในการเลือกใช้เครื่อง
จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เพศชาย เพศหญิง
 t p

(x̄) (S.D.) (x̄) (S.D.)

ภาพรวมความภักดี 3.779 0.493 3.823 0.500 0.861 0.390

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีในการเลือกใช้

เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติจ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ พบว่า ความภักดีในการเลือกใช้

เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐำนที่ 1.2  ความแตกต่างของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านชั้นปี  ส่งผลต่อความ

ภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่แตกต่างกัน

ตำรำงที่ 4 ความแตกต่างของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านชั้นปี ที่ส่งผลต่อความภักดีในการ

เลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ความภักดีในการเลือกใช้เครื่อง
จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P

ภาพรวมความภักดี
ระหว่างกลุ่ม 3 0.298 0.099

0.399 0.754ภายในกลุ่ม 396 98.437 0.249

รวม 399 98.734

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีในการเลือกใช้

เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติจ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านชั้นปี  พบว่า  ความภักดีในการเลือก

ใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐำนที่ 1.3  ความแตกต่างของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านคณะ  ส่งผลต่อความ

ภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่แตกต่างกัน

ตำรำงที่ 5 ความแตกต่างของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านคณะ ที่ส่งผลต่อความภักดีในการ

เลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ความภักดีในการเลือกใช้เครื่อง
จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P

ภาพรวมความภักดี
ระหว่างกลุ่ม 2 0.225 0.112

0.453 0.636ภายในกลุ่ม 397 98.510 0.248

รวม 399 98.734

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีในการเลือกใช้

เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติจ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านคณะ  พบว่า  ความภักดีในการเลือก

ใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐำนที่ 1.4 ความแตกต่างของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่แตกต่างกัน

ตำรำงที่ 6 ความแตกต่างของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความ

ภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ความภักดีในการเลือกใช้เครื่อง
จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P

ภาพรวมความภักดี
ระหว่างกลุ่ม 3 0.144 0.48

193 901ภายในกลุ่ม 396 98.591 0.249

รวม 399 98.734

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีในการเลือกใช้ตู้

จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติจ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า  ความภักดีใน

การเลือกใช้ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้า

อัตโนมัต ิ 

ตำรำงที่ 7 แสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้

เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ตัวแปรอิสระ (x̄) B Beta t Sig.

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.764 -.019 -.017 -.339 .735

ด้านราคา 3.720 -.004 -.006 -.113 .910

ด้านสถานที่ 3.850 .067 .073 1.457 .146

ด้านโปรโมชั่น 3.312 .110 .156 3.133 .002*

R2= 0.030, F = 3.022,*p<0.05 

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความ

ภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาใน

แต่ละด้านตามล�าดับ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านโปรโมชั่นมีความสัมพันธ์กัน และปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดด้านสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตำรำงที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้

เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

[Model Unstandardixed Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.141 .293 10.727 .000

X1 .008 .056 .007 .144 .885

X2 .019 .035 .028 .554 .580

X3 .072 .046 .077 1.539 .125

X4 .087 .035 .125 2.490 .013*

Dependent Variable: Y

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 8 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่  ไม่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตมัติ  แต่ด้านโปรโมชั่น  ส่งผล

ต่อความภักดีในการใช้บริการเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และทั้งนี้สมการถดถอยดังกล่าวมีค่า Adjusted 

R Square เท่ากับ 1.50 สามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

   = 3.141 + .008x1 + .019x2 +. 072x3 +. 087x4

โดยที่    =  ความภักดีในการใช้บริการ

  X1  =  ด้านผลิตภัณฑ์

  X2  =  ด้านราคา

    X3  =  ด้านสถานที่

    X4  =  ด้านโปรโมชั่น

อภิปรำยผลกำรวิจัย

จากผลการศึกษาที่สรุปว่า ความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ 

ชั้นปี  คณะ  รายรับเฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  ซึ่งไม่สอคล้อง

กับแนวคิดของ  สฤษดิคุณ    กิติยากร  (2538:  348)  กล่าวว่า  เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  ซึ่งวางตามสถานที่

ต่างๆ สามารถหยอดเหรียญหรือใช้แอพพลิเคชั่นในการช�าระเงินเพื่อซ้ือสินค้าตามต้องการ โดยเครื่อง

จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ท�าให้เกิดความสะดวกและต่อการใช้บริการ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สอดคล้อง

กับแนวคิดของ  Kotler  (1997)  กล่าวว่า  ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องที่มือที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
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เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดิ

สนีนีเวทย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานใน

ห้างสรรพสินค้า  พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความผันแปรของความภักดีของลูกค้าที่มี

ต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้าได้ร้อยละ 43.6

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลกำรวิจัย
1.  ผู้ให้บริการควรมีการพัฒนาด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักและยอมรับการซื้อสินค้าจากเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

2.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ได้แก่ เพศ คณะ ชั้นปี และรายรับ
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าควรให้ความส�าคัญในทุกด้านเนื่องจากอาจส่งผลในการเลือกใช้บริการเครื่องจ�าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1.  การศึกษาถึงแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีของเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติต่อการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภค  เพราะเทคโนโลยีจะสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจและต้องการให้มีในเครื่องขาย  อัตโนมัติ  เพื่อ
พัฒนาเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้เป็นมากกว่าแค่ช่องทางกระจายสินค้า 

2.  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยในด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการเลือกใช้เครื่องจ�าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติเช่น ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยการส่งเสริมการตลาด
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจบริโภคร้ำนอำหำรไข่หวำนบ้ำนซูชิใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
The marketing mix factors affecting consumer’s decision to use

Khai whan baan sushi restaurant in Bangkok and Metropolitan area

ศิร์รัฐ คุณานันท์ธ�ารงรัฐ*1  ภัทนชัย ไชยวรรณ1  จอมภัค คลังระหัด1

Sirath kunananthamrongrath*1  Phatthanachai chaiwan1   Chombhak klangrahad1

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

บริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาคร้ังนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ด้วยค่า

สถิติ ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน T-Test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจเลือก  บริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คือ  ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ

ทางกายภาพและด้านกระบวนการใช้บริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ค�ำส�ำคัญ: การตัดสินใจของผู้บริโภค, ร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ, ซูชิ

Abstract

The purposes of this study were to study the marketing mix factors that affect the 

decision to consume the Khai whan baan sushi restaurant in Bangkok and Metropolitan area. 

The study used 400 samples. The research instruments were questionnaire, data analysis 

using SPSS with percentage, frequency, standard deviation, T-Test and One-way ANOVA. The 

results show the factors that affect the decision to choose consuming Khai whan baan sushi 

restaurant is products, the distribution channels, and marketing promotion. But price, per-

sonal, physical characteristics and service processes did not affect the decision to consume 

Khai whan baan sushi in Bangkok and Metropolitan area.

Keywords: decision, Khai whan baan sushi, Sushi
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บทน�ำ

อาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกอาหารญี่ปุ่นถูกแพร่หลายในสังคมของผู้มี

ฐานะ แต่เมื่อโลกเข้าสู่กระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม การเผยแพร่วัฒนธรรมการกินอาหารญี่ปุ่นก็ได้แพร่

หลายมาสู่ชนชั้นกลาง โดยร้านอาหารญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนรสชาติเพื่อให้ถูกปากคนไทยที่ส่งผลต่อการเผย

แพร่วัฒนธรรมการกิน  เมื่อเวลาผ่านไปรสชาติที่ปรับให้ตรงกับความนิยมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การ

ยอมรับรสชาติดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น  อาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารต่างชาติที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

เห็นได้จากจ�านวนร้านอาหารญี่ปุ่นที่มากขึ้นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง  ๆ  ซึ่งมีจ�านวนร้านอาหาร

ญี่ปุ่นทั่วประเทศไทยมีมากถึง 2,346 ร้าน เป็นรองจากร้านอาหารไทยเท่านั้น (ชลนรี กล่อมใจ, 2560)

ซูชิเป็นอาหารญ่ีปุ่นชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นข้าวปั้นที่มีหน้าปลาต่าง ๆ ตัวข้าวจะมีส่วนผสมของ

น�้าส้มสายชู และทานคู่กันเนื้อปลาหรือของคาวหลายชนิด ทานง่ายและพอดีค�า เป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา คนวัยท�างานจนกระทั่งผู้สูงวัย ไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามที่มีการขายอาหารมัก

จะมีร้านขายซูชิ  ตั้งแต่ภัตตาคารหรูระดับห้าดาวจนถึงร้านแผงลอยข้างทาง  ซูชิจึงสามารถครอบคลุมไปถึงผู้

บริโภคทุกระดับด้วยราคาที่คุณสามารถเอื้อมถึงตามสถานภาพของตนและเป็นอาหารที่สามารถบ่งบอก

รสนิยมของผู้บริโภคได้อีกด้วย (ชลนรี กล่อมใจ, 2560)

ไข่หวานบ้านซูชิ  เป็นอีกหนึ่งธุรกิจอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจและมีการขยายสาขาเป็นจ�านวน

มาก  โดยทางร้านขายซูชิในราคาประหยัดแต่มีคุณภาพ  ใช้วัตถุดิบที่ดี  ราคาซูชิของสินค้าไข่หวานบ้านซูชิมี

ตั้งแต่ราคา 10-35 บาท ราคาที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นราคาต่อชิ้น นอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมยังมีราคา

ซาซิมิเป็นชุด จ�าหน่าย 2 ขนาด ขนาดเล็กชุดละ 130 บาท ประกอบไปด้วยแซลมอน 10 ชิ้น และขนาดใหญ่

ชุดละ 180 บาท ประกอบไปด้วยแซลมอน 15 ชิ้น และมีสินค้าอีกมากมายในราคาย่อมเยา

ดังนั้น ผู้ท�าการวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

บริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ท่ี

ด�าเนินธุรกิจสามารถน�าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้าน

ซูชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรอบแนวคิดงำนวิจัย

การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวาน

บ้านซูชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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สมมติฐำนกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริม

การขาย ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ ส่งผล

ต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยทำงประชำกรศำสตร์

ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล  เช่น  เพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความอาวุโสในการทางาน โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของ

แต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้สามารถบ่งชี้ลักษณะ

พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื้อ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคมี 5 กระบวนการ คือ การรับ

รู้ปัญหา  (Problem  Recognition)  การแสวงหาข้อมูล  (Information  Search)  การประเมินผลทางเลือก 

(Evaluation  of  Alternative)  การตัดสินใจซื้อ  (Purchase  Decision)  และ  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

(Post Purchase Behavior) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำด

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541)  ได้กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ  (Ser-

vice Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า โดยต้องตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้  และลูกค้าจะต้องได้รับผลประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์นั้น  ๆโดยทั่วไปแล้ว  ผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้

2.  ด้านราคา  (Price)  หมายถึง  ราคาของสินค้า  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากับราคาของ
สินค้านั้น  สินค้าต้องมีคุณค่าสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ลูกค้าจึงจะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น  การก�าหนดราคาสินค้าก็ควร
ค�านึงถึงความเหมาะสมในด้านผลประโยชน์และคุณค่าที่มีให้กับลูกค้าด้วย

3.  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศหรือสิ่ง
แวดล้อมในการน�าเสนอหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในด้านคุณค่าและคุณ
ประโยชน์ของสินค้าท่ีผู้ขายต้องการจะน�าเสนอ ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาทั้งในด้านท�าเลที่ต้ังและ
ช่องทางในการที่จะน�าเสนอหรือช่องทางในการขายสินค้า

4.  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่มีความส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ  หรือชักจูงให้ผู้ซื้อมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและ
ร้านค้า และเพื่อท�าให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้น

5.  ด้านบุคคล  (People)  หรือพนักงาน  (Employee)  หมายความถึงเจ้าของร้านหรือตัวแทน
จ�าหน่าย  ต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันและต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 

6.  ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence  and  Presentation) 
เป็นการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ  โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านที่สวยงาม การเจรจาซื้อขายต้องมีความสุภาพอ่อนโยน และการ
ให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ

7.  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและการปฏิบัติในด้านการ
บริการลูกค้า เพื่อท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

วิธีวิทยำกำรวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)  โดยมีแบบสอบถาม

ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยว

กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ ่มผู ้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผู้วิจัยได้ใช้สูตรก�าหนด  ขนาดแบบไม่ทราบจ�านวนประชากร  โดยมีระดับ

ความเชื่อมั่นที่ 95% และสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการ สุ่มตัวอย่างได้ 5% ด้วยการก�าหนด P 
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แทนสัดส่วนของผู้บริโภคที่ผู้วิจัยก�าลังสุ่ม 0.5 และ Z แทน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ Z=1.96 ดังนั้น

สามารถค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร 

       

จากการค�านวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(n)  คือ  384.16  หรือ  385  ตัวอย่าง  (กัลยา  วาณิชย์

บัญชา, 2549:74) และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ผู้วิจัยจึงท�าการสุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง 

เพราะฉะนั้นการ วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างทั้งหมดคือ 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามออนไลน์  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น  4 

ส่วน  ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จังหวัดที่

เคยใช้บริการร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค ความถี่ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ช่องทางในการ

รู้จักร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ  

ส่วนที่  3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ 

จ�านวน 34 ข้อ เป็นลักษณะค�าถามปลายปิดโดยค�าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ จ�านวน 5 ข้อ  เป็นลักษณะค�าถามปลาย

ปิดโดยค�าถาม แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS (statistical pack-

age for social science)  และน�าผลไปด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
1.  การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้ว
น�าแบบสอบถามที่สร้าง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท�าการตรวจสอบความถูกต้อง และน�ามาปรับปรุงเพื่อ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2.  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุดไปท�าการ
ทดสอบ  (Pretest)  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  Cronbach  (Cronbach’s 
Alpha)  และค�านวณผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูป  SPSS และน�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) 

ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.774 

แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นและ แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน�าข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
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ส�าเร็จรูป SPSS (Statistical package for social science) เพื่อหาค่าสถิติดังต่อไปนี้

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)

เป็นการใช้การอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จากการใช้การอธิบายผ่าน  การน�าเสนอในรูป

แบบตารางแจกแจงความถี่  (Frequency)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) 

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)

เป็นการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริกำรร้ำนอำหำรไข่หวำนบ้ำนซูชิ

จากการศึกษาจากกลุ่ม ตัวอย่างจ�านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 53.5) มีอายุ 19-22 ปี (ร้อยละ 33) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 41.9) มีรายได้ต�่ากว่า 10000 

บาท (ร้อยละ 32.5) เก็บข้อมูลจากประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 25) ปทุมธานี (ร้อยละ 25) 

นนทบุรี (ร้อยละ 25) และ สมุทรปราการ (ร้อยละ 25)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรไข่หวำนบ้ำนซูชิ

ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ 1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 51) มีค่าใช้จ่ายในการ

ใช้บริการน้อยกว่า 300 บาทต่อครั้ง (ร้อยละ 58) รู้จักร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิจากโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น 

เฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม (ร้อยละ 41.5)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 

ด้านผลิตภัณฑ์  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี  ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหาร

ไข่หวานบ้านซูชิ  (Mean = 4.5764 และ S.D. = 0.39025) ด้านราคากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี ด้าน

ราคาส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารไข่หวานบ้านซูชิ (Mean = 4.1160 และ S.D. = 0.54081) ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจ

บริโภคอาหารไข่หวานบ้านซูชิ  (Mean = 4.1725 และ S.D. = 0.57284) ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดีมาก  ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารไข่หวานบ้าน

ซูชิ  (Mean  =  4.5383  และ  S.D.  =  0.45600)  ด้านบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดีมาก  ด้าน

บุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารไข่หวานบ้านซูชิ (Mean = 4.6138 และ S.D. = 0.38437) ด้าน

กระบวนการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดีด้านกระบวนการใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจ

บริโภคอาหารไข่หวานบ้านซูชิ  (Mean = 4.3658 และ S.D. = 0.43314) ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดีมาก ด้านลักษณะทางกายภา ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารไข่หวานบ้านซูชิ 

(Mean = 4.6358 และ S.D. = 0.40519)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจบริโภคร้ำนอำหำรไข่หวำนบ้ำนซูชิ

กลุ่มตัวอย่างมีระดับการติดสินใจบริโภคอยู่ในระดับดี  ด้านความต้องการในการบริโภค  (Mean  = 

4.5990 และ S.D. = 0.56675)  ด้านการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพียงพอ (Mean = 4.3183 และ S.D. = 

0.67730)   ด้านการเปรียบเทียบกับคู่แข่งร้านอื่นๆ  (Mean = 4.1454 และ S.D. = 0.66038)   ด้านเคยมี
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ประสบการณ์บริโภคสินค้าจากทางร้านมาก่อน (Mean = 4.4411 และ S.D. = 0.66190) ด้านความพึงพอใจ

และจะกลับมาใช้บริการใหม่ (Mean = 4.7093 และ S.D. = 0.49691)

ส่วนที่ 5 แสดงกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเชิงอ้ำงอิง 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig.

Constant 1.008 0.272 3.700 0.000

ผลิตภัณฑ์ X
1

0.368 0.068 0.309 5.446 0.000

ราคา X
2

0.053 0.051 0.061 1.034 0.302

ช่องทางจ�าหน่าย X
3

0.134 0.059 0.166 2.283 0.023

การส่งเสริมการตลาด X
4

0.151 0.061 0.148 2.493 0.013

บุคลากร X
5

-0.063 0.067 -0.052 -0.941 0.347

ลักษณะกายภาพ X
6

-0.010 0.075 -0.010 -0.136 0.892

กระบวนการใช้บริการ X
7

0.134 0.077 0.115 1.738 0.083

  R = 0.608, R square = 0.370, Adjusted R Square = 0.358, Std. Error of the Estimate = 0.37244

� = 1.008+ 0.368X
1
+ (0.053)X

2
+ (0.134)X

3
+ (0.151)X

4
+ (-0.063)X

5
+ (-0.010)X

6
+ (0.134)X

7
 

เมื่อ � แทนการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ

X
1
  แทน  ด้านผลิตภัณฑ์

X
2
  แทน  ด้านราคา

X
3
  แทน  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

X
4
  แทน  ด้านการส่งเสริมการตลาด

X
5 
  แทน  ด้านบุคลากร

X
6
  แทน  ด้านลักษณะทางกายภาพ

X
7
  แทน  ด้านกระบวนการใช้บริการ

ผลการวิเคราะห์ตามตารางแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อการบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน

ตามล�าดับพบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  มี

ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
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ตำรำงผลสรุปกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย

1. ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง

2. ด้านราคา ไม่สอดคล้อง

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย สอดคล้อง

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้อง

5. ด้านบุคลากร ไม่สอดคล้อง

6. ด้านลักษณะกายภาพ ไม่สอดคล้อง

7. ด้านกระบวนการใช้บริการ ไม่สอดคล้อง

อภิปรำยผล
1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 19-22 ปี มีอาชีพ
นักเรียนและนักศึกษาเป็นส่วนมากและมีรายได้ต�่ากว่า 10000 บาท และมีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้ง
ต่อเดือน มีค่าใช้บริการต�่ากว่า 300 บาทต่อครั้ง และส่วนใหญ่รู้จักร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิจากโซเชียลมี
เดียเช่น  เฟสบุ๊ค  และอินสตาแกรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิวา  ดุษฎี
เชษฐากุล  (2552)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นในอ�าเภอเมืองเชียงราย  กล่าว
ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ  21-30  ปีสถานภาพโสดระดับการศึกษาสูงสุดที่ส�าเร็จ
คือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-20,000 บาท

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารไข่หวานบ้านซูชิใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 

2.1  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดกับรายการอาหารหลาก
หลาย มีบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง และมีรสชาติอร่อย ถูกปาก 

2.2  ด้านราคา  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
และเหมาะสมกับขนาดและปริมาณ 

2.3  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าท�าเลที่ต้ังมีความ
ปลอดภัย ท�าเลที่ตั้งสามารถเดินทางได้สะดวก และท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย

2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าทางร้านมีการ
ประชาสัมพันธ์ร้านผ่านทางสื่อต่างๆอย่างสม�่าเสมอ และมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดและน่าสนใจ

2.5  ด้านพนักงาน พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าพนักงานรักษาความสะอาด
เรียบร้อย พนักงานมีมารยาท สุภาพ และพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2.6  ด้านกายภาพ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าชื่อร้านมีเอกลักษณ์สามารถจดจ�า
ได้ง่าย จัดวางอาหารอย่างสวยงาม และมีป้านแสดงราคาบอกชัดเจน

2.7  ด้านกระบวนการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่ากระบวนการซื้อมีขั้นตอนที่
เข้าใจง่าย และการคิดเงินถูกต้องและรวดเร็ว
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ชำบ ู

ในเขตกรุงเทพมหำนคร
Factors affecting consumers’ decision to use shabu buffet restaurants in Bangkok

กัลยรัตน์ ฟักทอง1* สุริญาภรณ์ ศรีส�าราญ1 นภนนท์ หอมสุด1

Kanyarat Fakthong1* Suriyaporn Srisamran1 Nopbhanont Homsud1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มอย่างมีจ�านวนทั้งสิ้น 

400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี มีอาชีพ 

นักเรียน  /  นักศึกษา  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน  10,000  บาท  และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ

เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู  ในเขตกรุงเทพมหานคร  คือ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยด้านส่งเสริมการขายและด้านกระบวนการ 

ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, บุฟเฟต์ชาบู

Abstract

The purpose of this research is to study the factors affect the consumers’ decision 

in choosing to use the shabu buffet restaurant in Bangkok by using questionnaire as tool. 

There are 400 samples. The statistics used in the analysis were percentage, mean, standard 

deviation, and Multiple Regression Analysis. The study was found that most of the respon-

dents were female, aged between 20-30 years, with an average  income not over 10,000 

baht and have a bachelor’s degree. In addition, the study found that marketing mix factors 

affecting consumers’ decision in choosing to use shabu buffet restaurant in Bangkok consists 

of products, prices, place, personnel and physical evidence. Promotion and process did not 

affect the decision of consumers to choose to use shabu buffet restaurant in Bangkok.

Keywords: marketing mix factors, decisions, shabu buffet
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บทน�ำ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะผู้คนในเมืองหลวงที่มีการ

ด�าเนินชีวิตอย่างรีบเร่งทั้งในการด�าเนินชีวิต ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบ

ถ้วนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับร่างกาย รวมถึงการพักผ่อนหรือการเลือกสถานที่ผ่อนคลายความเครียดจากการ

ด�าเนินชีวิตและการท�างานก็เป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องการด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันร้านอาหารก็สามารถตอบ

สนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้นได้ (ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย , 2555)

ปัจจุบันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีในประเทศไทยนั้น  ยังมีจ�านวนมากถึง  660  แห่ง  โดยมีแหล่งใหญ่ๆ 

ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  ชลบุรี  และเชียงใหม่  ประเทศไทยมีการเปิดให้ร้านอาหารญี่ปุ่นจ�านวนมากเป็น

อันดับที่  5  ของโลก  ดังนั้นจึงมีนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจ�านวนหนึ่งได้เกิดสนใจในธุรกิจ  จึงท�าให้เกิด

การน�าต้นต�าหรับของอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดให้บริการมากขึ้น แต่การน�าร้านอาหารแบบต้นต�าหรับ

มานั้นมีราคาสูง  ท�าให้เกิดอีกทางเลือกหนึ่ง  คือการเปิดให้บริการในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์แทน 

ซึ่งการที่ผู้บริโภคเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นท่ีเป็นแบบบุฟเฟ่ต์น้ันเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้บริโภคที่รายได้ไม่สูง

มาก  แต่อยากรับประทานอาหารญี่ปุ่น  โดยสามารถจะไปเลือกรับประทานในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นแทน 

เนื่องจากมีอาหารที่มีความหลากหลาย  รับประทานได้ตามเท่าที่ต้องการ  จึงอาจเกิดความคุ้มค่ากว่าการ

เข้าไปในร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไป (นัฐพล จ�าก�าจร , 2558)

กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มาก  ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจึงให้ความสนใจ

สูงในการเปิดร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู  เช่น  ชาบูนางใน  แพนกวินกินชาบู  ชาบูอินดี้  เป็นต้น  ก่อให้เกิดการ

แข่งขันในหลายด้าน  ได้แก่  การให้บริการ  กลยุทธ์ทางด้านราคา  สถานที่ที่ใช้ในการจัดตั้ง  และด้านการส่ง

เสริมทางการตลาด สิ่งส�าคัญอีกอย่างของธุรกิจการบริการก็คือการที่สามารถเลือกใช้และควบคุมให้พนักงาน

ท�าได้ตามต�าแหน่งที่ต้องการ  เช่น  พนักงานต้อนรับ  พนักงานเสิร์ฟ  สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  โดยเน้น

การรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า การส�ารวจข้อมูลและการเปรียบเทียบในด้านความพึงพอใจ  เพื่อใช้ในด้าน

การแก้ไขและปรับปรุงกิจการบริการให้ดียิ่งขึ้น ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546, น.118 )

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส�าคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าผู้บริโภคมีทัศนคติและ

พฤติกรรมอย่างไรบ้างต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลส่วน

หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการน�าไป พัฒนาและปรับปรุงการบริการ รวมถึงก�าหนดกลยุทธ์และส่วนประสม

ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือ

กใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐำนในกำรวิจัย
1.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps)  ซึ่งได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านกระบวนการใช้
บริการและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน
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อาหารบุฟเฟ่ต์ชาบู

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  พื่อทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเ

ลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อน�าไปใช้ในการตอบสนองความต้องการ
ตรงตามกลุ่มลูกค้า

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

1.1 ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 

กนกพรรณ  สุขฤทธิ์  (2557)  พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่  วัตถุดิบที่น�ามาปรุงอาหารมีคุณภาพ 

รายการอาหารมีให้หลากหลายปริมาณอาหารที่เหมาะสมร้านมีชื่อเสียงและ รสชาติตามต้นฉบับของญี่ปุ่น มี

อิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น  สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการ

ใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 ปัจจัยด้ำนรำคำ

ณิชาภัทรา จันทร์ดารา ธ�ารง เมฆโหรา และ ปัญญา หมั่นเก็บ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย“อาหาร  สะอาด  รสชาติอร่อย”ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ราคาของอาหาร
1.3 ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าใน

เครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม  พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้แก่  ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายในเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงร้านค้าได้ตลอดเวลา 
1.4 ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรตลำด

รัตติญา  สิทธิศักดิ์  (2559)  ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเอสแอนด์พี

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการเนื่องจากผู้บริโภคให้ความส�าคัญด้านอื่น ๆ มากกว่าประกอบกับวันและเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์มัก

จัดกลางสัปดาห์ ซึ่งไม่ท�าให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น 
1.5 ปัจจัยด้ำนบุคลำกร

ปิยมาภรณ์  ช่วยชูหนู  (2559)  ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  สินค้าผ่านทางสังคม

ออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ผู้ขายมี ความน่าเชื่อถือ อัธยาศัยดี 

และสามารถตอบข้อสงสัยของผู้บริโภคได้ 
1.6 ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรใช้บริกำร

สัณห์จุฑา  จารูญวัฒน์  (2559)  ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูด

ทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านกายภาพในด้านความสะอาดของ

เครื่องมือเครื่องใช้ และความปลอดภัยในท�าเลที่ตั้งไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค เนื่องจากผู้
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บริโภคเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของทางร้านจึงมิได้น�ามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ

1.7 ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ

กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) พบว่าปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก 

ตัวอย่างเช่น พื้นที่ของร้านมีความกว้างขวาง  จ�านวนที่นั่งรับประทานอาหาร พอเพียงและอากาศถ่ายเท  ไม่

คับแคบ การตกแต่งภายในร้านและภายนอกร้านมีความสวยงาม อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการรับประทาน

อาหารสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่น

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย

ตัวแปรในงานวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดของ

ตัวแปรดังนี้

1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps)  ประกอบด้วย  ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้าน

บุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการใช้บริการและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน

อาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธี

การเชิงส�ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท�าแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน  400  ราย ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งตอบแบบสอบถามผ่านทาง 

Google Docs และผู้วิจัยได้มีการกระจายแบบสอบถามผ่านทาง Social Network ได้แก่ Line และ Face-

book

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

หลังจากท่ีได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจะท�าการ

ประมวลข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)

เป็นการใช้การอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จากการใช้การอธิบายผ่าน  การน�าเสนอในรูป

แบบตารางแจกแจงความถี่  (Frequency)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)

เป็นการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ซึ่งใช้เครื่อง

มือส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1  การวิเคราะห์Independent Sample T-TestและOne-way ANOVA เป็นการวิเคราะห์
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เพื่อทดสอบว ่าการตัดสินใจของผู ้บ ริโภคในการเลือกใช ้บริการร ้านอาหารบุฟเฟต ์ชาบูในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือไม่

2.2  การวิเคราะห์ปัจจัย  (Factor  Analysis)  เป็นการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม  ตัวแปรในแต่ละ
ปัจจัย

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส�าหรับวัดการวิจัยทางสังคมที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี 

ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด ไปท�าการ

ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง คือผู้บริโภคที่เลือก

ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน�ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย

ใช้วิธี สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ใน การ

ประมวลผล และน�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 

2555) ผลการทดสอบค่าระดับความเชื่อมั่นทั้ง 7 ด้านนั้น พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.783  

ซึ่งถือได้ว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ชำบู

จากการศึกษาจากกลุ่ม ตัวอย่างจ�านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 66.3) มีอายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 63.5) มีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา (ร้อยละ 81.8) มีรายได้เฉลี่ยอยู่

ที่ไม่เกิน 10,000 (ร้อยละ 64.5) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 65.8)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ชำบู

ร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูที่เคยใช้บริการร้านชาบูอินดี้  (ร้อยละ  48.3)  ความถี่ในการใช้บริการร้าน

อาหารบุฟเฟต์ชาบู 1 – 2 ครั้ง / เดือน (ร้อยละ 54) วันที่มักจะไปใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู คือ วัน

เสาร์ – วันอาทิตย์ (ร้อยละ 63.7) ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู คือ 16.01 – 19.00 น. (ร้อย

ละ 65.5) ระยะเวลาที่ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบ ู1 – 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 79.3) บุคคลที่ใช้บริการร้าน

อาหารบุฟเฟต์ชาบู คือ เพื่อน (ร้อยละ 65.5) จ�านวนบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู คือ  2 – 4 

คน (ร้อยละ 74.3) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู คือ ต�่ากว่า 500 บาท (ร้อยละ 46.8) สื่อ

ที่ท�าให้รู้จักร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู คือ ป้ายหน้าร้าน (ร้อยละ 40.3)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด

ด้านผลิตภัณฑ์  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี  ด้านผลิตภัณฑ์  ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

อาหารบุฟเฟต์ชาบู อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.2133 และ S.D. = 0.48525) ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับดี  ด้านราคา  ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารบุฟเฟต์ชาบู  อยู่ในระดับดีมาก  (Mean  = 

4.2406  และ  S.D.  =  0.52810)  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี  ด้านช่อง
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ทางการจัดจ�าหน่าย  ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  อาหารบุฟเฟต์ชาบู  อยู่ในระดับดี  (Mean  =  4.1525 

และ S.D. = 0.55082) ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารบุฟเฟต์ชาบู อยู่ในระดับดี (Mean = 4.0758 และ S.D. = 0.62579) 

ด้านบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี  ด้านบุคลากร  ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารบุฟเฟต์

ชาบู อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.2056 และ S.D. = 0.58869) ด้านกระบวนการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับดี  ด้านกระบวนการใช้บริการ  ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารบุฟเฟต์ชาบู  อยู่ใน

ระดับดีมาก (Mean = 4.2400 และ S.D. = 0.49788) ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับดี  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารบุฟเฟต์ชาบู  อยู่ในระดับดีมาก 

(Mean = 4.2138 และ S.D. = 0.49299)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ชำบู

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู อยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณา

แต่ละประเภทแล้ว  โดยเรียงจากมากไปน้อยพบว่า  ท่านต้องการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู  เพราะมี

รายการอาหารให้เลือกหลากหลาย อยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.3625 และ S.D. = 0.62214) สื่อโฆษณา

น�าเสนอข้อมูลได้น่าสนใจจากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์  อยู่ในระดับด ี (Mean  =  3.9975  และ  S.D.  = 

0.76744) ท่านตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู  เพราะมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพอาหาร อยู่ใน

ระดับดีมาก(Mean = 4.2800 และ S.D. = 0.68026) ท่านมีความยินดีที่จะแนะน�าให้บุคคลอื่นใช้บริการร้าน

อาหารบุฟเฟต์ชาบู อยู่ในระดับดีมาก  (Mean = 4.2225 และ S.D. = 0.72409)

ส่วนที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ชำบู ในเขตกรุงเทพมหำนคร

สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7 Ps) ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัย

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรตลำด ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร

ใช้บริกำร และปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ส่งผลต่อกำรตัดใจใช้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ชำบู

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้

บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares

df Mean Square F Sig.

การถดถอย (Regression) 49.700 7 7.100 42.127 0.000b

ส่วนที่เหลือ (Residual) 66.067 392 .169

รวม 115.766 399

จากการวิเคราะห์ตารางที่  1  พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน

อาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานครจากทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

การส่งเสริมการขาย  ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ  ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Re-

gression) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 แสดงผลส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใช้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

ตัวแปรพยำกรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig.

Constant 2.915 0.773 3.771 0.000*

ด้ำนผลิตภัณฑ์ X
1

0.071 0.035 0.099 2.000 0.046

ด้ำนรำคำ X
2

0.112 0.051 0.115 2.210 0.028

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย X
3

0.104 0.042 0.139 2.462 0.014

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย X
4

- 
0.104

0.055 - 0.094 - 1.884 0.060

ด้ำนบุคคล X
5

0.109 0.049 0.124 2.256 0.025

ด้ำนกระบวนกำร X
6

0.061 0.043 0.088 1.410 0.159

ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ X
7

0.177 0.032 0.337 5.596 0.000*

R = 0.693a, R Square = 0.480, Adjusted R Square = 0.471, Std. Error of the Estimate = 

1.50661

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่  2  แสดงให้เห็นว่า  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ เมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้านตามล�าดับพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้าน  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  มีความ

สัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตำรำงที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู สอดคล้อง

2. ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู สอดคล้อง

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู สอดคล้อง

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ไม่สอดคล้อง

5. ด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู สอดคล้อง

6. ด้านกระบวนการใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบ ไม่สอดคล้อง

7. ด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู สอดคล้อง

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย
1.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริก

ารร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ
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ใช้บริการและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ผลการศึกษาพบว่า  1)  ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
เลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ที่มีเนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกหลากหลายและมีคุณภาพอาหารที่ดี 2) ด้าน
ราคา ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูที่มีราคาบอกหน้าร้านที่ชัดเจน 3) ด้านช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย  ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูจะเลือกร้านที่มีจุดเด่นและสามารถพบได้ง่าย 
4)ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูที่จัดโปรโมชั่น  ลดราคาใน
โอกาสพิเศษ  เช่น  เทศกาลส�าคัญ  5)  ด้านบุคลากร  ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูที่
พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 6) ด้านกระบวนการใช้บริการ ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
เลือกอาหารบุฟเฟต์ชาบูที่มีการเสิร์ฟ  หรือเติมอาหารที่ดี  รวดเร็ว  และพนักงานต้องพร้อมตลอดเวลาเมื่อผู้
บริโภคต้องการส่งรายการอาหารหรืออื่นๆ  7)  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเลือกร้าน
อาหารบุฟเฟต์ชาบูที่ร้านสะอาด มีการจัดกลิ่นในร้านได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรเทพ ต่อบุญ (2556) 
ศึกษาความพึงพอใจของ  ผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการของธุรกิจร้านหมูกระทะแสนฝาง 
ต�าบลบ้านดู่  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  พบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  และสถานที่มีความส�าคัญใน
ระดับมาก โดยให้ความส�าคัญกับรสชาติของอาหารและน�้าจิ้ม ราคาคุ้มค่ากับปริมาณของอาหาร และมีท�าเล
ที่ตั้งที่ดี

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
1.  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะไปใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟต์ชาบูในวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู จึง
ควรมีการบริหารจัดการร้านในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์  ช่วงเวลา  16.01  –  19.00  น.  ทั้งในเรื่องของปริมาณ
อาหารที่ต้องเพียงพอ  และกระบวนการให้บริการเพื่อรองรับจ�านวนผู้บริโภคที่มีมาก  เช่น  การจัดรายการ
อาหารทั้งเนื้อสัตว์ ผักสด เครื่องดื่ม อาหารเคียงและขนมหวานให้มีความหลากหลาย และมีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค การบริการเรียกคิวควรเป็นไปตามล�าดับก่อนหลัง กระบวนการจัดการภายใน
ร้านต้องมีความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟ  หรือเติมอาหาร  การจัดเก็บท�าความสะอาดโต๊ะ  และการเรียก
หาพนักงานระหว่างการรับประทาน บรรยากาศภายในร้านก็จะต้องสะอาดเรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
1.  ศึกษาเรื่องความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคเป็นประจ�า เพื่อที่ทราบถึง

เหตุผลและพฤติกรรมที่สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าประจ�าของร้านได้

2.  ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟต์ในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันอาหารบุฟเฟต์ชาบูมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลักดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการบริโภคกาแฟมวลชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  การวิจัย

ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวน  400  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 

ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผล

การวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-19 ปี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น

ปีที่  1  รายได้ต่อเดือน  5,000-7,500  บาท  โดยเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคเป็นประจ�าคือน�้าเปล่า  จากการ

วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ

มวลชน ประกอบด้วยปัจจัยเพียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

ลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ และด้านกระบวนการให้บริการ

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, กาแฟมวลชน

ABSTRACT

The purpose of this research was to study marketing mix factors affecting satisfaction 

in Muanchon coffee consumption of students of Silpakorn University Phetchaburi IT Cam-

pus. Data was collected with 400 questionnaires. Statistics used in analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The research result 

is most of the respondents are female, in the age between 18-19 years, studying at Faculty 

of Management Science, 1st year student, Monthly income 5,000-7,500 baht and the drink 

that is regularly consumed is water. From the analysis of marketing mix factors found that 

the factors that affect the satisfaction in Muanchon coffee consumption consists of only 4 

factors which are the place, promotion, physical evidence, and process affects the satisfac-

tion of the Muanchon coffee consumption of students at the statistical significance level 

0.05

Keywords: Marketing Mix, Satisfied, Muanchon Coffee
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บทน�ำ

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ก�าลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก กว่า 70 ประเทศทั่วโลกที่

มีการปลูกกาแฟสายพันธ์ต่างๆ ที่มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องการชูก�าลัง 

เน่ืองจากในกาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีนท�าให้กาแฟกลายเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็น

อย่างมาก  ส่งผลให้เกิดการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก  โดยประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการส่งออก

กาแฟมาเป็นอันดับต้นๆ  ของโลก  กาแฟสายพันธ์ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โรบัสตา  มีแหล่งปลูกที่ส�าคัญ

อยู่ในภาคใต้  ส่วนสายพันธุ์อาราบิกามีสัดส่วน  25%  โดยแหล่งปลูกที่ส�าคัญอยู่ในภาคเหนือ  (กรมวิชาการ

เกษตร, 2559)

ธุรกิจกาแฟมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในปัจจุบัน  ร้านกาแฟถือเป็นธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพรวมถึงขยายโอกาสทางการตลาดได้ด้วยระบบแฟรนไชส์ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่าง

รวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค  (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,  2562)  ภายใต้วัตถุประสงค์การสร้างอาชีพ

ส�าหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟให้มีมาตรฐาน  โดยการบริหารงานของบริษัท  ซีพี  รีเทลลิงค์  จ�ากัด  ที่ริเริ่ม

โครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน ในปีพ.ศ.2558 ได้มีการเปลี่ยนจาก ซีพี รีเทลลิงค์คอฟ

ฟี่  เป็น  “ร้านกาแฟมวลชน”  ที่ด�าเนินธุรกิจร้านกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน  ใช้วัตถุดิบคือเมล็ด

กาแฟซึ่งปลูกในเมืองไทย  โดยเกษตรกรชาวไทย  และชาวไทยได้บริโภคในราคาที่จับต้องได้  (ซีพี  รีเทลลิงค์, 

2558)

ปัจจุบันการดื่มกาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันคนไทยส่วนใหญ่ เมื่อเทียบกับปริมาณ

การบริโภคกาแฟจากหลายประเทศ  (จัสติน พาว,  2562) กาแฟเข้ามามีบทบาทส�าคัญกับคนไทยในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะกลุ่มวัยท�างานตลอดจนกลุ่มนักศึกษา ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟ เนื่องจากประสิทธิภาพ

ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม  เช่นเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคชา  กาแฟเป็นจ�านวนมาก  ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้าน

กาแฟโดยรอบมหาวิทยาลัยได้รับความนิยมจากนักศึกษา  โดยเฉพาะร้านกาแฟมวลชนที่มีเมนูให้เลือกหลาก

หลาย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและอ�านวยความสะดวกให้กับการท�ากิจกรรมต่างๆ

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคและการใช้บริการร้านกาแฟมวลชน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลือกบริโภคกาแฟ

มวลชน โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอื่นๆ ซึ่งสามารถน�าผลการวิจัย

ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนด�าเนินธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานที่  1  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ

มวลชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มี

ต่อการบริโภคกาแฟมวลชน

2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟมวลชนสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

3.  เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟอื่นๆ  น�าผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดหาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ทบทวนวรรณกรรม

ในการวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ

มวลชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและเพื่อ

ให้การศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามล�าดับขั้นตอนที่ก�าหนดไว้  ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาข้อมูล  แนวคิดและทฤษฎี 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการก�าหนดประเด็นที่ต้องการจะศึกษาดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้ำนกำแฟ

ปัจจุบันกาแฟถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก  ผู้คนส่วนใหญ่นิยม

บริโภคกาแฟในชีวิตประจ�าวัน  ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้กาแฟของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ธุรกิจ

ร้านกาแฟจึงมีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้นการขยายโอกาสทางการตลาดด้วยระบบแฟรนไชส์จะ

ท�าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว  และครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทั้งในเขตเมืองและต่างจังหวัดผ่าน

ช่องทางต่างๆ  เช่น  สถานีบริการน�้ามันและห้างสรรพสินค้า  ส่วนใหญ่ตั้งในภาคเหนือ  คิดเป็น  29.85%  มี

มูลค่าทุน 11.42% รองลงมาคือพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ คิดเป็น 29.07% (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562)
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำด

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส�าคัญในการด�าเนินงานการตลาด เป็น

ปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้  โดยพื้นฐานของส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promo-

tion) รวมเรียกว่า 4P’s แต่ถ้าเป็นส่วนประสมการตลาดบริการจะมีเพิ่มอีก 3P ได้แก่ ด้านบุคลากร  (Peo-

ple) ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ (Physical evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ

ให้บริการ (Process) (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543)
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ

เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ  ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่าง

การรับรู้ในการท�างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า ถ้าผลการท�างานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความ

คาดหวังลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลการท�างานของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความคาดหวังมาก ลูกค้าก็จะ

เกิดความพึงพอใจอย่างมาก  สรุปจากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจ  หมาย
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ถึง  ความรู้สึก  คุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจากความคาดหวังที่จะใช้ผลิตภัณฑ์  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 

2546)
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การตัดสินใจ  (Decision  Making)  หมายถึง  กระบวนการในการเลือกที่จะกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก

ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่

จะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ�ากัดของสถานการณ์  การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ

และอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชวัล เอี่ยมสกุลรัตน์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร

นานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาด ปัจจัย

ด้านคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารนานาชาติ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแจกกับกลุ่มผู้บริโภคที่เข้า

รับประทานอาหารร้านอาหารนานาชาติในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพหย่าร้าง ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ความถี่่ในการรับประทานอาหารนานาชาติคือ 1 ครั้งต่อเดือน 

โดยนิยมทานอาหารญี่ปุ่นมากที่สุด  ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อทั้งปัจจัยทางการตลาด 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ  และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านอาหารนานาชาติภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยด้านของคุณภาพ

การให้บริการ และภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  และท�าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ที่ใช้บริการร้านกาแฟมวลชน  ซึ่งไม่ทราบประชากรที่

แน่นอน  ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ  Cochran,  W.G.  (1953)  เนื่องจากจ�านวนนักศึกษาที่ใช้

บริการร้านกาแฟมวลชนไม่มีการระบุตัวเลขที่แน่นอน  ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างต�่าโดยให้ค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ  95% หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  0.05  เมื่อท�าการค�านวณตามสูตรจะได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรือ 385 คน  โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

ก�าหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sam-

pling) (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) และท�าการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาบริเวณร้านกาแฟมวลชน 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่น  ด้วยวิธี

การหาค่าครอนบาคกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  30  คน  ได้ระดับความเชื่อมั่นที่  0.975  โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟมวลชน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ง
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ผลต่อการเลือกบริโภคกาแฟมวลชน  และส่วนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ

มวลชน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอ

สมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

สรุปผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 เพศ

ชายจ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 มีช่วงอายุระหว่าง 18-19 ปี จ�านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 

ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ จ�านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1 จ�านวน 193 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีรายได้ต่อเดือน 5,000-7,500 บาท จ�านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 เครื่อง

ดื่มที่ดื่มเป็นประจ�าได้แก่น�้าเปล่า จ�านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟมวลชน

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคกาแฟมวลชนคือเพื่อเพิ่ม

ความสดชื่น  จ�านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 มีปริมาณการบริโภคกาแฟมวลชน 1 แก้ว/วัน จ�านวน 

395 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 โดยมีความถี่ในการใช้บริการอยู่ที่ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ จ�านวน 354 คน คิดเป็น

ร้อยละ 88.5 ช่วงเวลาในการใช้บริการคือตั้งแต่ 14.01-16.00 น. จ�านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มี

ระยะเวลาในการใช้บริการน้อยกว่า 1 ชั่วโมง จ�านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93 นิยมบริโภคกาฟที่มีรสชาติ

หวาน จ�านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 โดยมีการน�ากลับไปรับประทานที่อื่น จ�านวน 359 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.8 นิยมมาใช้บริการกับเพื่อน จ�านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟ

แต่ละครั้งน้อยกว่า 100 บาท จ�านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟมวลชนผ่าน

เพื่อนและคนรู้จักแนะน�า จ�านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 โดยนิยมใช้เป็นสถานที่นัดพบ/พูดคุย จ�านวน 

257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และประเภทของเครื่องดื่มที่นิยมรับประทานคือชาเขียว จ�านวน 79 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.8

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรเลือกบริโภคกำแฟมวลชน
1.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า วัสดุที่ใช้ผลิต

บรรจุภัณฑ์มีความคงทนได้มาตรฐาน สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.01 S.D. = .63) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม ใช้สะดวก เหมาะมือ (ค่าเฉลี่ย = 3.94 S.D. = .70) ความหลากหลายของประเภทกาแฟ (ค่าเฉลี่ย 
= 3.92 S.D. = .77) รสชาติ/ความหอมของกาแฟ (ค่าเฉลี่ย = 3.83 S.D. = .67) และความเป็นมาตรฐานของ
รสชาติกาแฟ (ค่าเฉลี่ย = 3.70 S.D. = .65)

2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านราคา พบว่า ราคาเหมาะสมกับ
การบริการที่ได้รับ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.94 S.D. = .77) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.85 S.D. = .80) ราคาเหมาะสมกับรสชาติของกาแฟ (ค่าเฉลี่ย = 3.84 S.D. = .80) ราคาเหมาะ
สมกับปริมาณของกาแฟ (ค่าเฉลี่ย = 3.81 S.D. = .75) และราคาเหมาะสมกับบรรยากาศในร้าน (ค่าเฉลี่ย = 
3.75 S.D. = .74)

3.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่า 
ความสะอาดภายในร้าน สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.08 S.D. = .67) รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของร้านอยู่ในจุดที่
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สังเกตง่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.94 S.D. = .75) บรรยากาศภายในร้าน (ค่าเฉลี่ย = 3.70 S.D. = .84) มีการแบ่ง
พื้นที่ภายในร้านเป็นสัดส่วน (ค่าเฉลี่ย = 3.61 S.D. = .84) และจ�านวนที่นั่งเหมาะสมแก่การให้บริการ (ค่า
เฉลี่ย = 3.44 S.D. = .98)

4.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า 
การลดราคาของกาแฟในช่วงเทศกาลต่างๆ  สูงที่สุด  (ค่าเฉลี่ย  =  3.88  S.D.  =  .84)  รองลงมาคือ  การจัด
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในช่วงเทศกาล (ค่าเฉลี่ย = 3.77 S.D. = .87) มีระบบสมาชิกและสะสมยอด (ค่าเฉลี่ย = 
3.65 S.D. = .89) และสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.62 S.D. = .83)

5.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบุคลากร  พบว่า  การแต่งกาย
และความสะอาดของพนักงาน สูงที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.05 S.D. =  .73) รองลงมาคือ ความสุภาพและความ
เต็มใจให้บริการของพนักงาน  (ค่าเฉลี่ย  =  4.00  S.D.  =  .88) พนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการ  (ค่า
เฉลี่ย = 3.99 S.D. = .80) พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท�างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.98 S.D. = .81) และ
พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.93 S.D. = .88)

6.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านลักษณะทางกายภาพและ
การน�าเสนอ พบว่า  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  สูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.83 S.D. = .74) รองลงมาคือ มีระบบการท�างานที่เรียบร้อยเป็นกันเองกับผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย = 
3.81 S.D. = .84) การรับรู้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ของทางร้านจากการบอกต่อจากคนรู้จัก (ค่าเฉลี่ย = 3.72 
S.D. = .93) การรับรู้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ของทางร้านจากทางสื่อออนไลน์ เช่น แฟนเพจ, เว็บไซต์ ฯลฯ (ค่า
เฉลี่ย  =  3.54  S.D.  =  .94)  และการรับรู้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ  ของทางร้านจากทางสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น 
หนังสือพิมพ์, นิตยสาร ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย = 3.49 S.D. = .97)

7.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่า 
พนักงานมีการรักษามาตรฐานของรสชาติกาแฟ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.86 S.D. = .74) รองลงมาคือ พนักงาน
มีระบบการต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นระบบ (ค่าเฉลี่ย = 3.85 S.D. = .86) พนักงานมีการท�างานร่วมกันเป็นทีม 
(ค่าเฉลี่ย = 3.83 S.D. = .82) พนักงานมีความตระหนักถึงคุณภาพในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.83 S.D. = 
.80) และพนักงานมีการแบ่งงานอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.75 S.D. = .83)

8.  ผลการวิเคราะหป์ัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากร สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.99 S.D. = .73) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.88 S.D. =  .52) ปัจจัยด้านราคา  (ค่าเฉลี่ย = 3.84 S.D. =  .66) ปัจจัยด้านกระบวนการให้
บริการ  (ค่าเฉลี่ย = 3.82 S.D. =  .69) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  (ค่าเฉลี่ย = 3.76 S.D. =  .64) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (ค่าเฉลี่ย  =  3.73  S.D.  =  .74)  และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและ
การน�าเสนอ (ค่าเฉลี่ย = 3.68 S.D. = .74)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจในกำรบริโภคกำแฟมวลชน

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการบริโภคกาแฟมวลชน  พบว่า  มีการ

เปรียบเทียบรสชาติของกาแฟมวลชนกับร้านกาแฟอื่นๆ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.76 S.D. = .87) รองลงมาคือ 

มีความพึงพอใจต่อสถานที่ตั้งของร้านกาแฟมวลชน (ค่าเฉลี่ย = 3.65 S.D. = .77) วางแผนที่จะบริโภคกาแฟ

มวลชนในครั้งต่อไป  (ค่าเฉลี่ย  =  3.64  S.D.  =  .92)  รู้สึกว่าการบริการของร้านกาแฟมวลชนสร้างความพึง

พอใจให้มากกว่าที่อื่น (ค่าเฉลี่ย = 3.60 S.D. = .91) และได้บอกต่อถึงบริการที่ดีของร้านกาแฟมวลชนให้กับ

ญาติหรือคนรู้จักอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.47 S.D. = 1.05)
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคกาแฟมวลชนของนักศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

Model ตัวแปร   B Std. Error Beta   t sig.

(Constant) .284 .207 1.373 .170

ด้านผลิตภัณฑ์ X
1

.071 .070 .050 1.005 .316

ด้านราคา X
2

.065 .064 .058 1.018 .309

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย X
3

.200 .057 .173 3.533 .000

ด้านการส่งเสริมการตลาด X
4

-.255 .059 -.258 -4.296 .000

ด้านบุคลากร X
5

.081 .059 .080 1.373 .170

ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ X
6

.200 .061 .201 3.262 .001

ด้านกระบวนการให้บริการ X
7

.512 .067 .477 7.615 .000

R = .720a, R Square = .519, Adjusted R Square = .510, Std. Error of the Estimate = .51560

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การบริโภคกาแฟมวลชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประกอบด้วย  4 

ด้าน  ได้แก่  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�า

เสนอ  และด้านกระบวนการให้บริการ  จากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  น�ามาเขียนเป็น

สมการพยากรณ์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้ง 4 ด้านดังนี้

 = 0.284 + 0.200(X
3
) - 0.255(X

4
) + 0.200(X

6
) + 0.512(X

7
)

อภิปรำยผล

จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

กาแฟมวลชนเพียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทาง

กายภาพและการน�าเสนอ และด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชนของนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวัล  เอี่ยม

สกุลรัตน์  (2557)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีระดับความคิดเห็นต่อการที่ร้านอาหารมีการท�า

บัตรลด  แจก  ให้กับลูกค้าประจ�า  มีที่จอดรถกว้างขวางเพียงพอ  และในบริเวณร้านอาหารจะต้องมีความ

ปลอดภัย  รวมทั้งราคาจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพและบริการที่ตนเองได้รับ  ปัจจัยด้านคุณภาพการ

ให้บริการมีประเด็นด้านการมีพนักงานที่เพียงพอในการให้บริการ  และพนักงานมีรูปแบบหรือระบบการให้

บริการที่มีความถูกต้อง  เป็นมิตรในการให้บริการ  และภาพลักษณ์ตราสินค้ามีประเด็นด้านการเปิดเพลงเพื่อ

สร้างบรรยากาศที่มีความเหมาะสมต่ออาหารนานาชาติแต่ละประเภท  รวมไปถึงการที่ร้านอาหารมีการจัด

ท�าเมนูที่ท�าให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร
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บทสรุป

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดย

เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ�านวนประชากรที่

แน่นอน  จ�านวน  400  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบเครื่องมือได้ระดับค่าความเชื่อ

มั่นที่  0.975  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์มี

ความคงทนได้มาตรฐาน  ราคาเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ  ค�านึงถึงความสะอาดภายในร้าน  ให้ความ

สนใจกับการลดราคาของกาแฟในช่วงเทศกาลต่างๆ  การแต่งกายและความสะอาดของพนักงาน  มีเครื่องมือ

และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพนักงานมีการรักษามาตรฐาน

ของรสชาติกาแฟได้ดี การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากรสูงที่สุด  รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์

ความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชน  พบว่า  มีการเปรียบเทียบรสชาติของกาแฟมวลชนกับร้านกาแฟ

อื่นๆ  สูงที่สุด  รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อสถานที่ตั้งของร้านกาแฟมวลชน  จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชน สรุปได้ว่าปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดเพียง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้าน

ลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ และด้านกระบวนการให้บริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคกาแฟมวลชนของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลกำรวิจัย

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟมวลชนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่ง

เสริมการตลาด  ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ  และด้านกระบวนการให้บริการ  นั่นแสดงว่าจุด

แข็งของกาแฟมวลชน  คือ  ความสะอาดภายในร้าน  การลดราคาของกาแฟในช่วงเทศกาลต่างๆ  มีเครื่องมือ

และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพนักงานมีการรักษามาตรฐาน

ของรสชาติกาแฟ  อย่างไรก็ตามในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  และด้านบุคลากร  ยังเป็นสิ่งที่กาแฟ

มวลชนควรให้ความส�าคัญ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ การตั้งราคา

ให้เหมาะสมกับบริการ  คุณภาพของรสชาติกาแฟ  และบรรยากาศภายในร้านที่ได้รับ  รวมถึงการจัดอบรม

พนักงานให้มีประสิทธิภาพในการบริการและเอาใจใส่ในการบริการมากขึ้น
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ปัจจัยด้ำนคุณกำรบริกำรที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรเครือข่ำย AIS ของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี
Service Quality Factors Affecting Satisfaction with Advanced Info Service Co, LTD 

(AIS) of student in Silpakorn University Phetchaburi IT Campus

โชติกา ขวัญภูษิต1* ชัญญา พูลเพิ่ม1  นภนนท์ หอมสุด1

Chotika Kwanphusit1* Chanya Poolpoem1 Nopbhanont Homsud1

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการเครือข่าย AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ที่ใช้บริการเครือข่าย  AIS  จ�านวน  400 ตัวอย่าง  โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์จากผลการ

ศึกษาพบว่า  ปัจจัยความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  และปัจจัย

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยสมการพยากรณ์คือ = 0.409 + 0.396() – 0.166() + 0.624() 

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจในการใช้บริการ, เครือข่าย AIS

Abstract

The purpose of this research was to study service quality factors affecting satisfac-

tion with Advanced Info Service Co, LTD (AIS) of student in Silpakorn University Phetchaburi 

IT Campus. The research instrument was a questionnaire. The samples were 400 students, 

using AIS network, at Silpakorn University Phetchaburi IT Campus Information. Multiple re-

gression analysis was used in analysis. It was found that tangibles, reliability, and empathy 

(X
5
) affect satisfaction with advanced Info Service Co, LTD (AIS) of student in Silpakorn Uni-

versity Phetchaburi IT Campus, Forecasting Equation = 0.409 + 0.396() – 0.166() + 0.624()

Keywords: Service quality, Satisfaction, Advanced Info Service Co, LTD (AIS)

บทน�ำ

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศไทยที่เป็นผู้ให้บริการรายหลัก  5  ราย  ประกอบด้วย  1) 

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) เป็นเครือข่ายที่ยอดผู้ใช้งานมากที่สุด

ในประเทศไทย ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 43.65 2) บริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ทรูมูฟ 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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(Truemove) ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 29.66 3) บริษัท  โทเทิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค (dtac) ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 24.69 4) บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ มาย (my by CAT) และ5) บริษัท ทีที จ�ากัด (มหาชน) หรือ ทีโอที (TOT) มีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ  2.00  (ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560) เนื่องจากความต้องการด้านปริมาณและความเร็วในการส่งข้อมูล

ข่าวสาร  ส่งผลต่อพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้น  คุณภาพและการขายด้านบริการเสริมจึง

เป็นเรื่องส�าคัญในการรักษาและดึงดูดลูกค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละราย 

บริษัท  แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส  จ�ากัด  (มหาชน)  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  AIS  มีธุรกิจโทรศัพท์

เคลื่อนที่ 4 ประเภท คือ 1) ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่4G/3G/2G 2) บริการระบบเติมเงินและราย

เดือน 3) การขายโทรศัพท์มือถือ 4) บริการโรมมิ่งและโทรออกต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงส�าหรับลูกค้าครัวเรือนและธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส (แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, 2561) เพื่อสร้างตัว

เลือกที่หลากหลายตามความต้องการและความเหมาะสมกับผู้บริโภค มีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทคือเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายส�าคัญของบริษัทที่ท�าธุรกิจ การที่ธุรกิจจะประสบความ

ส�าเร็จได้นั้นสินค้าหรือบริการจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ 

นอกจากเรื่องจุดเด่นในเรื่องของสินค้าแล้ว คุณภาพด้านการบริการและมาตรฐานของสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่ง

ในการตัดสินใจใช้สินค้าหรือเลือกใช้สินค้านั้นต่อไป  ยิ่งผู้บริโภคมีความพอใจมาก  ก็จะแสดงให้เห็นถึงระดับ

ความแตกต่างในด้านการแข่งขัน และท�าให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการเครือข่าย  AIS  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ผล

การวิจัยจะท�าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคในการให้บริการ  โดยการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน�าไปใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาให้กับองค์กรธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย AIS ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สมมุติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานที่  1  คุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย  AIS  ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครือข่าย  AIS  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

2.  ท�าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของเครือข่าย  AIS  เพื่อน�า
ไปพัฒนาและปรับปรุง ให้สามารถสนองความต้องการเครือข่าย AIS ของผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด
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ทบทวนวรรณกรรม

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทAIS

บริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จ�ากัด  จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2529  และได้รับสัมปทานจากองค์การ

โทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ด�าเนินโครงการบริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  900  MHz  ในปี 

พ.ศ.2534 ได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 500 

ล้านบาท และในปี พ.ศ.2535 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ

พันธกิจขององค์กร
1.  เสริมสร้างการด�าเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

2.  ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า  เพื่อส่งเสริมการด�าเนินชีวิต  รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ  และ
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ

3.  ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

4.  เสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่กระฉับกระเฉง  ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  มีความคิด
เชิงบวก และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตขององค์กร

5.  สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คุณภำพกำรบริกำร

วีระพงษ์  เฉลิมจิรรัตน์  (2543)  กล่าวว่า  คุณภาพการให้บริการ  คือ  ความสอดคล้องกันของความ

ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท�าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบริการที่เขาได้รับ

Ziethaml, Parasuraman and Berry (1990) กล่าวว่า ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้

บริการ  หรือ  SERVQUAL  สามารถแบ่งมิติได้เป็น  5  มิติหลัก  ประกอบด้วย  1.  ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ (Tangibility) 2.ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 3.การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 

4.การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  (Assurance)  5.การรู้จักและเข้าใจลูกค้า(Empathy)  SERVQUAL  ได้รับ

ความนิยมในการน�ามาเพื่อศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกว้างขวาง  และเป็นเทคนิคที่ให้วิธีการวัด

คุณภาพในการบริการขององค์กร

ควำมพึงพอใจ

Philip Kotler (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความรู้สึกของลูกค้าในระดับที่แตกต่าง

กัน โดยความรู้สึกแต่ละระดับนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของ

ลูกค้า ผลลัพธ์ของการคาดหวังจะส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) หรือความพึงพอใจ (Sat-

isfaction) ก็ได้ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะส่งผลการเลือกใช้สินค้าซ�้าและการบอกต่อไปยังลูกค้ารายอื่น

สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกส่วนบุคคลที่รู้สึกเป็นสุขหรือได้

รับการเติมเต็มจากการตอบสนองต่อความต้องการในจุดที่เป็นช่องโหว่หรือสิ่งที่ท�าให้ขาดความพอดี  ความ

พึงพอใจเป็นสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล    ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันในการตัดสินใจ

กระท�ากิจกรรมใดๆ
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วิจัยที่เกี่ยวข้อง

ฐิติวรดา  บุตรนนท์  (2559)  ได้ศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ  และความ

จงรักภักดีของ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน: กรณีศึกษา แผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลภาคเอกชน  และโรงพยาบาลภาครัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  โรง

พยาบาลทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลการรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ

ผู้ใช้บริการ  นอกจากนี้ส�าหรับโรงพยาบาลภาคเอกชนแล้วกระบวนการรักษาความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ความไว้วางใจ  เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส�าคัญของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ส่วนโรงพยาบาลภาครัฐบาล

โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของบุคลากรกระบวนการรักษาภาพลักษณ์และความไว้วางใจเป็นตัวแปร

พยากรณ์ที่ส�าคัญของความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ นอกจากน้ันความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการทั้งโรง

พยาบาลภาคเอกชนและโรงพยาบาลภาครัฐบาลก็สามารถท�านายความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ผลการวิจัยยังยืนยันว่า  ทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชนและโรงพยาบาลภาครัฐบาล  ความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน (Partial mediator) ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ

และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการอีกด้วย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อ  ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย 

AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งนี้  เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quanti-

tative research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการเครือข่าย AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่

ใช้บริการเครือข่ายAIS  ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน  จึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Judgmental Sampling) และก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร W.G.Cochran (1953) 

ก�าหนดระดับความเชื่อมั่น  95% และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  5%   จะได้กลุ่มตัวอย่าง  เท่ากับ 

384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง และในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เผื่อการสูญ

เสียของแบบสอบถาม ดังนั้นขนาดตัวอย่างส�าหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยมีการอ้างอิงจากงานวิจัยของวิลัย

วัลย์ กิจบ�ารุง และศศิปรียา พรชัยเรืองเดช (2557) เรื่องปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรัก

ภัคดีในตราสินค้า DATC ของกลุ่มวัยรุ่นจามจุรีสแควร์  มีการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยโดยการความเที่ยง

ตรงของเนื้อหา (Validity) การน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 

3 ท่าน จนได้ค่า  IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และน�าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วจ�านวน 30 ชุดไปท�าการ

ทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้ไปหาความเชื่อมั่นโดย

ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ค�านวณผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ซึ่ง

ต้องได้มากกว่า 0.7 ขึ้นไป โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS ได้แก่ เพศ คณะที่ก�าลังศึกษา ระดับ

ชั้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ส่วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการเครือข่าย AIS

ส่วนที่3  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเครือข่าย  AIS  เป็นค�าถามแบบ  Interval 

scale โดยได้ค่า Cronbach’s Alpha ในภาพรวม =0.954

โดยค่า Cronbach’s Alpha ของแต่ละด้าน มีดังนี้

      ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ได้ค่า Cronbach’s Alpha =0.799

      ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  ได้ค่า Cronbach’s Alpha =0.708

      การตอบสนองต่อลูกค้า    ได้ค่า Cronbach’s Alpha =0.918

      การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  ได้ค่า Cronbach’s Alpha =0.804

      การรู้จักและเข้าใจลูกค้า    ได้ค่า Cronbach’s Alpha =0.786 

ส่วนที่4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS  เป็นค�าถามแบบ  Inter-

val scale โดยได้ค่า Cronbach’s Alpha =0.858

สรุปผลกำรวิจัย
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1  จ�าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 321 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.3 และเพศชาย จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 

1.2  จ�าแนกตามคณะที่ก�าลังศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่ในคณะ
วิทยาการจัดการ จ�านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาก�าลังศึกษาอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และก�าลังศึกษาอยู่ในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล�าดับ

1.3  จ�าแนกตามระดับชั้น  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 
4 จ�านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 จ�านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.3 ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 จ�านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และก�าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล�าดับ

1.4  จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  4,000-8,000  บาท  จ�านวน  249  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.3  รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต�่ากว่า 
4,000 บาท จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001-12,000 บาท จ�านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 12,001 บาท จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
ตามล�าดับ

2.  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่าย AIS ของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1  จ�าแนกตามระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของเครือข่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้า มากกว่า 6 ปี จ�านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาเป็นลูกค้า 6 เดือน-1 ปี จ�านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19 เป็นลูกค้า 4-6 ปี จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 เป็นลูกค้า 2-4 ปี จ�านวน 54 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 13.5 เป็นลูกค้า 1-2 ปี จ�านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และเป็นลูกค้า น้อยกว่า 6 เดือน 
จ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล�าดับ

2.2  จ�าแนกตามวัตถุประสงค์หลักที่ใช้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เน้น
การใช้อินเทอร์เน็ต จ�านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92 และเน้นการโทรออกและรับสาย จ�านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 8

2.3  จ�าแนกตามเหตุผลที่เลือกใช้บริการเครือข่าย  AIS  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
เหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะมีความคุ้มค่าและเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ จ�านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.3 รองลงมาเพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จ�านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 
เพราะมีประเภทผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย จ�านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 เพราะพรีเซนเตอร์ 
จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และเพราะพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี/เป็นกันเอง จ�านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 ตามล�าดับ

2.4  จ�าแนกตามแพ็คเกจหลักที่ใช้  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แพ็คเกจรายเดือน
จ�านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และใช้แพ็คเกจเติมเงิน จ�านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3

2.5  จ�าแนกตามค่าใช้จ่ายในการให้บริการเครือข่าย AIS ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 400-800 บาท จ�านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมามีค่าใช้
จ่ายในการบริการ น้อยกว่า 400 บาท จ�านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 801-
1,200 บาท จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7  และมากกว่า 1,200 บาท จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตามล�าดับ

2.6  จ�าแนกตามบุคคลที่เป็นคนแนะน�าให้ใช้บริการเครือข่าย AIS พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการด้วยตัวเอง จ�านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาบิดา-มารดาเป็นผู้แนะน�า 
จ�านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ญาติพี่น้องเป็นผู้แนะน�า จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 เพื่อน
เป็นผู้แนะน�า จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และผู้อื่นเป็นผู้แนะน�า จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
ตามล�าดับ

3.  ผลวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของเครือข่าย AIS

3.1  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ด้านปัจจัยความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ ศูนย์บริการมี
ความสะอาดเรียบร้อยและมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.30 S.D. = 0.67) รองลงมา 
คือ AISมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย = 4.15 S.D. = 0.70) เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเรียบร้อย 
(ค่าเฉลี่ย = 4.14 S.D. = 0.69) ศูนย์AISครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.12 S.D. = 0.73) และเจ้าหน้าที่
ให้ค�าแนะน�าด้านบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย = 4.08 S.D. = 0.85) ตามล�าดับ ทั้งนี้ ทั้งห้าข้อ
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ด้านปัจจัยความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ  เจ้าหน้าที่
สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.16 S.D. = 0.79) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้
บริการด้วยความช�านาญ (ค่าเฉลี่ย = 4.12 S.D. = 0.73) และเจ้าหน้าที่ให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นย�า (ค่า
เฉลี่ย = 4.11 S.D. = 0.78) ตามล�าดับ ทั้งนี้ทั้งสามข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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3.3  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ด้านปัจจัยการตอบสนองต่อลูกค้า  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ  เจ้าหน้าที่เต็มใจช่วย
เหลือผู้รับบริการ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27 S.D. = 0.71) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ตอบค�าถามและให้ความช่วยเหลือดี (ค่าเฉลี่ย = 4.19 S.D. = 0.76) เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ข้อมูล
ข่าวสารและให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย = 4.04 S.D. = 0.76) และเจ้าหน้าที่มีจ�านวนเพียงพอ
ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.04 S.D. = 0.76) ตามล�าดับ ทั้งนี้ทั้งสี่ข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

3.4  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการด้าน
ปัจจัยการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ ไม่เปิดเผยข้อมูลการใช้
บริการของผู้ใช้รายหนึ่งรายใดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นทราบ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33 S.D. = 0.69) รองลงมา 
คือ ให้บริการด้านการเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย = 4.23 S.D. = 0.76) เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีให้บริการด้วยความจริงใจ  (ค่าเฉลี่ย  =  4.20  S.D.  =  0.75)  และเจ้าหน้าที่มีความรู้  ทักษะและความ
สามารถในการให้บริการ  (ค่าเฉลี่ย  =  4.14  S.D.  =  0.71)  ตามล�าดับ ทั้งนี้ทั้งสี่ข้อมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก

3.5  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ด้านปัจจัยการรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า
และอธิบายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.15 S.D. = 0.76) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่
เอาใจใส่ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา แนะน�าให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 0.71) 
และเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ค่าเฉลี่ย = 4.10 S.D. = 0.83) ตามล�าดับ 
ทั้งนี้ทั้งสามข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

3.6  ผลวิเคราะห์คุณภาพการบริการโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพึงพอใจ การ
ให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23 S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.16 S.D. = 0.56) การตอบสนองต่อลูกค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 0.63) ความน่าเชื่อ
ถือและไว้วางใจได้  (ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 0.67) และการรู้จักและใส่ใจลูกค้า  (ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 
0.68) ตามล�าดับ ทั้งนี้ทั้งห้าด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์  AIS  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ  การ
ตั้งใจที่จะใช้บริการเครือข่าย AIS ต่อไป สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28 S.D. = 0.80) รองลงมา คือ เครือข่าย AIS 
สร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านมากกว่าเครือข่ายอื่น  (ค่าเฉลี่ย = 4.12 S.D. = 0.82) มีความผูกพันกับเครือ
ข่าย AIS (ค่าเฉลี่ย = 4.00 S.D. = 0.93) ความสนใจในข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย AIS (ค่าเฉลี่ย = 3.73 
S.D. = 1.05) และการบอกต่อถึงบริการที่ดีของเครือข่าย AIS  ให้กับญาติหรือคนรู้จักของท่านอยู่เสมอ  (ค่า
เฉลี่ย = 3.87 S.D. = 1.11) ตามล�าดับ ทั้งนี้ทั้งห้าข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือ
ข่าย AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ

ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมันต่อลูกค้า การรู้จัก
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และเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Model ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig.

(Constant) .409 .226 1.807 .072

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ X
1

.396 .074 .297 5.332 .000

ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ X
2

-.166 .067 -.149 -2.497 .013

การตอบสนองต่อลูกค้า X
3

.015 .078 .013 .196 .844

การให้ความเชื่อมันต่อลูกค้า X
4

-.002 .070 -.001 -.026 .979

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า X
5

.624 .059 .572 10.518 .000

R = 0.708, R2 = 0.501, Adjusted R2 = 0.494, Std. Error of the Estimate = 0.53167

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือเครือข่าย AIS ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ(X
1
) ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้(X

2
) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า(X

5
) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน

ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สมการถดถอยดังกล่าวมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 49.4% โดยสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

 = 0.409 + 0.396(X
1
) – 0.166(X

2
) + 0.624(X

5
)

อภิปรำยผล

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

เครือข่าย  AIS  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีทั้งหมด  3  ด้าน  ได้แก่ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X
1
)  ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้(X

2
)  การรู้จักและเข้าใจลูกค้า(X

5
)  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฐิติวรดา  บุตรนนท์  (2559)  ได้ศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้

บริการ และความจงรักภักดีของ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน: กรณีศึกษา 

แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภาคเอกชน และโรงพยาบาลภาครัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบว่า 

ส�าหรับโรงพยาบาลภาคเอกชนแล้วกระบวนการรักษาความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจ เป็น

ตัวแปรพยากรณ์ที่ส�าคัญของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ส่วนโรงพยาบาลภาครัฐบาลโครงสร้างพื้นฐาน

คุณภาพของบุคลากรกระบวนการรักษาภาพลักษณ์และความไว้วางใจเป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส�าคัญของ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  นอกจากนั้นทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชนและโรงพยาบาลภาครัฐบาล  ความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน (Partial mediator) ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

การให้บริการและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการอีกด้วย
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การศึกษางานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการเครือข่าย AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ที่ใช้บริการเครือข่ายAIS จ�านวน 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Judgment Sam-

pling)  ทดสอบโดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression  Analysis)  พบว่า  ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย 

AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูป

ธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า โดยส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการเครือข่าย AIS ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากมีนัย

ส�าคัญที่ระดับสถิติน้อยกว่า 0.05

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลกำรวิจัย

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย AIS ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือ

และไว้วางใจได้ และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ท�าให้ทราบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีความส�าคัญต่อคุณภาพการ

บริการ โดยจุดแข็งของเครือข่าย AIS คือ ความสะอาดเรียบร้อยและมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี เจ้าหน้าที่

สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการ  เจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและอธิบายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพและพัฒนาความสามารถดังกล่าว  ซึ่งสามารถน�าไปใช้ใน

การพัฒนากลยุทธ์ให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นผู้น�าในการด�าเนินงานทางธุรกิจ

ที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหารโอ้

กะจู๋  สาขา  สยามสแควร์  และ  2)  เพื่อส�ารวจการตัดสินใจเลือกรับประทานร้านอาหารโอ้กะจู๋  สาขา 

สยามสแควร์  การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  400  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม  SPSS  ด้วยค่าสถิติ  ร้อยละ  ความถี่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  T-Test  และ 

One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋ คือ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านความใส่ใจลูกค้า ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋ คือ ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้าน

การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า

ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้คุณภาพการบริการ, ร้านอาหารโอ้กะจู๋, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

Abstract

The purposes of this study were 1) to study perception of service quality of Ohkaju 

restaurant at Siam Square 2) to study the decision making to consume of Ohkaju restaurant 

at Siam Square. The study used 400 samples while research  instruments were question-

naire.  Data analysis using SPSS program employed with percentage, frequency, standard 

deviation, T-Test and One-way ANOVA. The  results  showed that  tangibility and empathy 

significantly affect decision making to consume at Ohkaju restaurant at Siam Square. On the 

other hand, reliabiality, assurance, and responsiveness did not significantly affect decision 

making to consume at Ohkaju restaurant at Siam Square.

Keywords: Perception of Service Quality, Ohkaju Restaurant, Decision Making to Consume
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ประเทศไทยในปัจจุบัน  มีพื้นที่ทางการเกษตรมากเป็นอันดับ  2  ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก  ได้

สร้างรายได้ให้กับประเทศ  รวมทั้งยังเป็นวิถีชีวิต  แหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบมานาน  หนึ่งในพื้นที่

ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ

ที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แปลงผักสด พืชไร่ สวนผักออแกนิกจ�านวนมาก ท�าให้สินค้าจากการเกษตรมีให้เห็น

กันแพร่หลาย แต่ในสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา อยู่ในภาวะชะลอตัวเป็นอย่างมาก ผลจาก

สถิติพบว่า หดตัวลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ท�าให้มีนโยบายจากภาครัฐเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิด

การส่งออกสินค้าทางการเกษตรมากขึ้น (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1)

แม้ว่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตรจะมีปริมาณลดลง  แต่อย่างไรก็ตาม  ผู้คนยังคงให้ความสนใจ

กับผลิตภัณฑ์จากพืชสวนไร่  ผักออแกนิกหรืออาหารเกษตรอินทรีย์  เนื่องจากปัจจุบันการหันมาดูแลสุขภาพ

เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก  การเลือกซื้ออาหารที่มีความปลอดภัยไร้สารเคมีก็จะมีส่วนช่วยท�าให้ร่างกายไร้

สารพิษ และช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง

ร้านอาหาร  “โอ้กะจู๋”  เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน  ด้วยจุดเด่นคือ 

จ�าหน่ายพืชผักออแกนิกที่สดใหม่  และปลอดสารพิษ  รวมถึงราคาที่สามารถจ่ายได้  ท�าให้ร้านอาหารโอ้กะจู๋

ถูกเรียกว่าเป็นร้านอาหารออแกนิกที่นิยมที่สุดในตอนนี้  และด้วยชื่อของร้านท�าให้ถูกจับตามอง  จากการใช้

ค�าผวน ค�าว่า “ โจ้ “ กะ “ อู๋ “ เป็น “ โอ้กะจู๋ ” ได้กลายเป็นชื่อร้านอาหารที่ได้รับรางวัลร้านอาหารยอด

นิยมที่สุดในปี  2562  อีกทั้งยังมีกระแสสื่อโซเชียลมีเดียช่วยเป็นกระบอกเสียงส่งต่อให้ผู้คนได้รู้จัก  แต่สิ่งที่

ท�าให้เกิดกระแสนิยมขึ้นนั้น  มาจากร้านอาหารโอ้กะจู๋สาขาสยามที่มีผู้คนเข้าใช้บริการจ�านวนมากตลอดทั้ง

วัน เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้น เป็นการตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ได้เน้นเฉพาะเจาะจงด้านการรับรู้คุณภาพและการให้บริการของ

ร้านอาหารโอ้กะจู๋  เพื่อให้ร้านอาหารโอ้กะจู๋มีคุณภาพให้ได้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า  ก่อให้เกิดความ

ประทับใจ และตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารโอ้กะจู๋อีกครั้ง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋ สาขา สยามสแควร์

ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย
1.  สามารถน�าผลการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋ สาขา สยามสแควร์ ไปใช้

เป็น 

2.  ข้อมูลในการคิดยุทธวิธีในกาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
อุปสงค์หรือความปรารถนาของลูกค้าได้แม่นย�าขึ้น

3.  สามารถน�าผลการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋ สาขา สยามสแควร์ ไปใช้
เป็นข้อมูลในการคิดยุทธวิธีในกาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เพ่ือตอบสนองอุปสงค์หรือ
ความปรารถนาของลูกค้าได้แม่นย�าขึ้น

4.  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลวิจัย  ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก�าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหาร ได้อย่างเหมาะสม
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ทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับการ การรับรู้คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ ของร้านอาหารโอ้กะจู๋ สาขาสยามโดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้

การรับรู้ (Perception) เป็นขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรู้(Receive) จัดระเบียบ (Organize) หรือการ

ก�าหนด  (Assign)  ความหมายของสิ่งกระตุ้นโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือเป็นกระบวนการที่แต่ละ

บุคคลเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) หรือการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น (Stimu-

lus) เพื่อให้เกิดความหมายที่สอดคล้องกัน การรับรู้เป็นกระบวนการกลั่นกรองความรู้สึกจากประสาทสัมผัส

ทั้งห้าได้แก่ การได้เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้รสชาติการได้รู้สึก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2546)
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

คุณภาพบริการ  (กีรติ  บันดาลสิน,2558)  คือการรับรู้ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะท�าการประเมินคุณภาพ

บริการโดยท�าการเปรียบเทียบความต้องการหรือความคาดหวังกับการบริการที่ได้รับจริง  และการที่องค์กร

จะได้รับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการต้องมีการบริการอย่างคงที่อยู ่ในระดับของการรับรู ้ของลูกค้าหรือ

มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า  การรับรู้คุณภาพบริการมีขั้นตอนการประเมินคุณภาพการบริการให้ลูกค้า

เกิดความพึงพอใจ โดยสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
2.1  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  (Tangibles)  หมายถึง  ลักษณะของสิ่งที่ใช้เพื่ออ�านวย

ความสะดวกของบริการ  มีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้
เห็น เช่น สถานที่  เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและบุคคล การแต่งกายของบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในการ
บริการ การออกแบบ ตกแต่ง อาคารสถานที่ เป็นต้น

2.2  ความไว้วางใจ  หรือความน่าเชื่อถือ  (Reliability)  หมายถึง  ค�ามั่นสัญญาที่ผู้ให้บริการได้
ให้ไว้ รวมถึงการบริการในทุกครั้งจะต้องมีความเหมาะสม ถูกต้อง แม่นย�า และน่าเชื่อถือ เช่น การให้บริการ
ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้าการให้บริการอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา มีความถูกต้องใน
การช�าระเงิน เป็นต้น

2.3  การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness)  หมายถึง  ความเต็มใจที่จะให้บริการช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  เพื่อท�าให้ลูกค้าได้รับความสะดวก  เน้นถึงความสนใจ  และความพร้อมที่จะตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้า  รวมถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับบริการให้เข้ากับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกัน 

2.4  การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  (Assurance)  หมายถึง  ผู้ให้บริการมีความรู้และทักษะที่
จ�าเป็นในการบริการ  (Competence)  มีความสุภาพและความเป็นมิตร  (Courtesy)  มีความซื่อสัตย์  และ
สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้(Credibility)  และความมั่นคงปลอดภัย  (Security)  ปัจจัยนี้มีความ
ส�าคัญส�าหรับการบริการที่ลูกค้ารับรู้ว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่  สามารถประเมินผลของการบริการได้อย่าง
ชัดเจน ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นมักเกิดจากตัวบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงลูกค้ากับบริษัท

2.5  ความใส่ใจลูกค้า  (Empathy) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใส่ใจ
ลูกค้า เข้าใจถึงปัญหา ความต้องการ และให้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยการน�าเสนอบริการที่เป็นส่วนตัวหรือ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อแสดงว่าลูกค้าเป็นคนพิเศษ 
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3.  พฤติกรรมผู้บริโภค  คือ  การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา  การ
เลือกซื้อ  การใช้  การประเมินผล  หรือการจัดการกับสินค้าและบริการ  ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบ
สนองความต้องการของตนเองได้ และนักการตลาดจะสามารถตอบสนองผู้บริโภคให้เกิดความพอใจได้นั้น 
จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจผู้บริโภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผู้บริโภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร ชอบสิ่ง
ใดหรือไม่ชอบสิ่งใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ (สหัทนา ชัยรี,2560)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

รูปที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมุติฐำนกำรวิจัย

สมมุติฐานที่ 1 การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋ สาขา สยามสแควร์

สมมุติฐานที่ 2 ส�ารวจการตัดสินใจเลือกรับประทานร้านอาหารโอ้กะจู๋ สาขา สยามสแควรร์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการศึกษา  โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิศึกษาจากกลุ่มประชากร  และกลุ่มตัวอย่างใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  400  ตัวอย่าง  และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งให้ผลส�ารวจมีความ

ใกล้เคียง ความถูกต้อง และความเหมาะสมที่สุด สามารถน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์เชิง
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พรรณนา และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. เครื่องมือในการวิจัย

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ท�าการศึกษา ในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการร้านอาหารโอ้กะจู๋สาขาสยามสแควร์ และสาขา

อื่น ๆ ขนาดตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�านวนประชากรที่

แน่นอน  ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค�านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ  W.G.  Cochran  โดย

ก�าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ  95  และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ  5  (กัลยา  วาณิชย์บัญชา, 

2549, หน้า 74)

สูตร  n = (p(p-1) Z^2)/e^2

เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

  p = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกาลังสุ่ม = 0.50

  Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 

95 (ระดับ 0.05)

  e = ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.05

แทนค่า  = 

  = 384.16 

จากการค�านวณของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และผู้วิจัยได้เก็บเพ่ิมส�าหรับแบบสอบถาม

จ�านวน15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ  400 คน และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง(Purposive Sampling) คือ กลุ่มผู้ใช้บริการร้านอาหารโอ้กะจู๋สาขาสยามสแควร์ สาขาอื่นๆ

เครื่องมือในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม  เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยได้แบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น  4  ส่วนดังนี้  ส่วนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  โดยเป็นค�าถามปลายปิด(Close-end)  จ�านวน  5  ข้อ  ประกอบด้วย  เพศ,  อายุ,  ระดับการ

ศึกษา, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคร้านอาหาร

โอ้กะจู๋ สาขาสยามสแควร์ จ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย การเลือกใช้บริการ, ความถี่ในการใช้บริการ, โอกาส

ในการใช้บริการสาขาที่ใช้บริการเป็นประจ�า,  สาขาที่เลือกใช้บริการ,สาเหตุที่เลือกใช้บริการ  และการรู้จัก

ร้านอาหารโอ้กะจู๋  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าในการให้บริการ จ�านวน 5 ด้าน ประกอบ

ด้วย  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ,  ความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ,  การตอบสนองลูกค้า,  การให้

ความมั่นใจแก่ลูกค้า และความใส่ใจแก่ลูกค้า  โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ( 

Rating  Scale)  5  ระดับ  และสามารถเลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว  ส่วนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ด้านการตัดสินใจซื้อ มีจ�านวน 8 ข้อ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ และสามารถเลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว  

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
1.  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Validity)  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส�าหรับวัดการวิจัยการรับรู้คุณภาพ

การให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ กรณีศึกษา ร้านอาหารโอ้กะจู๋  สาขาสยามโดยใช้แนวคิด
และทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

2.  การตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามจ�านวน  30  ชุด  ไปท�าการ
ทดสอบ  (Pre-test)  กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  คือผู้ใช้บริการร้าน
อาหารโอ้กะจู๋  สาขาสยามสแควร์  จ�านวน  30  คน  เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  จึงต้องน�ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน�า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  (ศิริชัย  พงษ์วิชัย,  2555)  ซึ่งผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.754 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ

สรุปผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้

หญิง (ร้อยละ 66.5) มีอายุต�่ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 63.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 69.0) มีอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ (56.3) มีรายได้ต่อเดือน ต�่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 47.0)

ส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารโอ้กะจู๋  สาขาสยามสแควร์ พบว่า

ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการตามความนิยมและชื่อเสียงของร้าน  (ร้อยละ 36.8)   ความถี่ในการใช้บริการนาน ๆ 

ครั้ง (ร้อยละ 59.0) โอกาสในการใช้บริการในช่วงโปรโมชั่น (ร้อยละ 41.8)  มีการใช้บริการสาขาสยามสแควร์

วัน  (ร้อยละ  32.5)  บรรยากาศที่น่านั่งในการใช้บริการ  (ร้อยละ  34.0)  และรู้จักร้านอาหารโอ้กะจู๋สา

สยามสแควร์จากการเห็นด้วยตนเอง (ร้อยละ 40.3) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าในการให้บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋มีทั้งหมด 5 ด้านพบว่า 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.0950 และ S.D. = 0.53044) ด้าน

ความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด (Mean = 4.2145 และ S.D. = 0.42959) ด้าน

การตอบสนองลูกค้า อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.0231 และ S.D. = 0.56882) ด้านการให้ความมั่นใจ

แก่ลูกค้า อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 4.0250 และ S.D. = 0.52327)  ด้านความใส่ใจลูกค้า อยู่ในระดับที่

เห็นด้วยมาก (Mean = 3.9919 และ S.D. = 0.57824) 

ส่วนที่  4  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผุ้ใช้บริการร้านอาหารโอ้กะจู๋  สาขาสยามสแควร์  จาก

การศึกษาพบว่า ข้อมูลก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก  

( Mean = 3.87 และ S.D. = 0.799 ) ใช้ความคิดเห็นจาก พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ  อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด  (  Mean  =  3.88  และ  S.D.  =  0.869  )  ให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้

บริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อเข้าใช้บริการ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด ( Mean = 3.84 และ S.D. = 

0.859 ) พิจารณาในเรื่องราคาก่อนตัดสินใจเข้าใช้บริการ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด ( Mean = 3.97 และ 
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S.D.  =  0.859  )  พิจารณาในเรื่องบรรยากาศ  และการตกแต่งของร้านก่อนตัดสินใจเข้าใช้บริการ  อยู่ในระดับที่

เห็นด้วยมากที่สุด ( Mean = 4.00 และ S.D. = 0.884 ) พิจารณาในเรื่องการให้บริการของพนักงานก่อนตัดสินใจ

เข้าใช้บริการ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด ( Mean = 4.02 และ S.D. = 0.858 ) พิจารณาในด้านสถานที่ตั้งของ

ร้านโอ้กะจู๋  ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด  ( Mean =  3.87และ  S.D. =  0.894  ) 

ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการจากโปรโมชั่นต่างๆ  อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด  (  Mean  =  3.84และ  S.D.  = 

0.930)

ส่วนที่  5  ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการ กรณีศึกษา ร้านอาหารโอ้กะจู๋ สาขาสยาม

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta t Sig.

constant 1.220 .240 5.072 .000

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.165 .057 .158 2.888 .004

ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ -.017 .070 -.013 -.239 .811

ด้านการตอบสนองลูกค้า .036 .053 .037 .681 .496

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า .087 .060 .082 1.453 .147

ด้านความใส่ใจลูกค้า   .397 .055 .413 7.287 .000

R2 = 0.336, F = 41.420,*p < 0.05

ตำรำงที่ 2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ สอดคล้อง

ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้อง

ด้านการตอบสนองลูกค้า ไม่สอดคล้อง

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ไม่สอดคล้อง

ด้านความใส่ใจลูกค้า   สอดคล้อง

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย
1.  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋  สาขา

สยามสแควร์  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศหญิง  และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศึกษาที่มี
รายได้เฉลี่ยต�่ากว่า  10,000  บาท  ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นพรัตน์  บุญเพียรผล(2560)  ได้ท�าการวิจัย
เรื่อง  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจร้านอาหารส�าหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ  ในเขตอ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่
มีอายุต�่ากว่า 25 ปี และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี 

2.  ข้อมูลด้านการรับรู้คุณภาพบริการของร้านอาหารโอ้กะจู๋สาขาสยามสแควร์ ประกอบด้วย ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ    ด้านการตอบสนองลูกค้า    ด้าน
การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  และด้านความใส่ใจลูกค้า  ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอณุวัฏ  บรรลุทางธรรม  (2554) 
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ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้า  (BTS)  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ระดับ
คุณภาพการให้บริการด้านสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาและสัมผัสได้  ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า  (BTS)  ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  (2)  ปัจจัยด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณ
ภาพบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  เบญชภา แจ้งเวชฉาย(2559) พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านการ
ตอบสนองลูกค้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า  BTS  ในกรุงเทพมหานคร  (3)ปัจจัยด้านการ
ตอบสนองลูกค้าไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริกา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญชภา  แจ้งเวชฉาย(2559) 
พบว่า  คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองลูกค้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า  BTS 

ในกรุงเทพมหานคร  (4)  ปัจจัยด้านด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญชภา  แจ้งเวชฉาย(2559)  พบว่า  คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนอง
ลูกค้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า  BTS  ในกรุงเทพมหานคร  (5)  ปัจจัยด้านความใส่ใจ
ลูกค้าส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของร้านอาหารโอ้ะจู๋  สาขาสยามสแควร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญชภา  แจ้งเวชฉาย(2559) พบว่า  คุณภาพการให้บริการ  การเข้าใจและรู้จักลูกค้า  ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้โดยสารรถไฟฟ้า  BTS  ในกรุงเทพมหานคร  หากพนักงานที่ให้บริการลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่
และให้ ความเป็นกันเองจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควรศึกษาถึงปัจจัยตัวแปรอิสระอื่น  ๆ  ที่มีความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเช่น

รับรู้คุณค่าตราสินค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

2.  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บริการร้านอาหารโอ้กะจู๋สาขาอื่น เนื่องจากมี
ปัจจัยการให้บริการที่คล้ายคลึงกันและยังเป็นทางเลือกในการใช้บริการ ที่สามารถทดแทนกันได้
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ปัจจัยทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนทำงแอพพลิเคชั่นออน

ไลน์ของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
Marketing Factors Affecting the Purchasing Decisions of Consumers via Online Appli-

cations in Phetchaburi Province

อารีรัตน์ มาลัย1* ยุทธกฤษณ์ สุมานัส1 นภนนท์ หอมสุด1
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค  ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้บริโภคที่ใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์  ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  จ�านวน  400  ตัวอย่าง  การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  คือ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ขณะที่ด้านส่งเสริมการขาย

ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค  ในเขตจังหวัด

เพชรบุรี

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, แอพพลิเคชั่นออนไลน์

Abstract

The purpose of this research is to study marketing factors affecting the purchasing 

decisions of consumers via online applications in Phetchaburi province. Questionnaires were 

implemented to collect data from 400 samples who were users in Phetchaburi. The data 

was analyzed by multiple regression analysis. The result shows marketing factors that affect 

the purchasing decision behavior via online application consist of product, price, place, that 

personnel, process and physical evidence. On the other hand, promotion does not affect 

the behavior of decision-making to buy products via online applications of consumers in 

Phetchaburi province

Keywords: Marketing factors, Purchase decision, Online application

บทน�ำ

กระแสความนิยมของธุรกิจการค้าออนไลน์ในปัจจุบันได้เติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องมาจาก

การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค
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ในยุคดิจิทัล และอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตขึ้น คือ การขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้

ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น  ส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) 

ของไทยนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจเก่ียวกับการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทย  โดยคุณสุรางคณา  วายุภาพ  ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  (สพธอ.) หรือ ETDA  (เอ็ตด้า)  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(ดีอี) ได้เปิดเผยผลการส�ารวจเมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2562  ในงาน Thailand  e-Commerce  Week 

2019 ว่ามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ระหว่าง  8-10%  ต่อปี  (เอ็ตด้า, 

2562)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย  การพัฒนาของเคร่ืองมือ

สื่อสาร ท�าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากข้ึน ส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย

เติบโตอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคยังส่งผลให้เกิดธุรกิจการซ้ือขายสินค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์  และยังเป็นที่นิยมส�าหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า

ผ่านทางสมาร์ทโฟน ทั้งนี้เห็นได้จากผลส�ารวจเกี่ยวกับพฤกรรมการเลือกซื้อสินค้าของคนไทยที่ซื้อสินค้าผ่าน

ทาง Social Media 40% E-Marketplace 35% และ E-Tallers 25% นอกจากนี้ยังพบว่ามีการซื้อสินค้า

ผ่านทางสมาร์ทโฟนกว่า 99% อีกทั้งตลาดออนไลน์ยังเติบโตขึ้นกว่า 86% จากปี 2018 ที่ 4.69% สู่ 8.71% 

ในปี  2019  (เทคซอส,  2019)  ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องหันมาท�าธุรกิจออนไลน์  อาทิ 

Lazada  Instragram และ Shopee หรือเว็บไซต์ร้านค้าอื่นๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

ในปัจจุบัน และสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตน เนื่องจากช่องทางออนไลน์นี้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง สามารถ

เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าได้ง่าย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพลิเคชั่นออน์ไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากธุรกิจการค้า

ออนไลน์ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ด�าเนินธุรกิจหรือผู้ที่ก�าลังสนใจ

จะประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ ผลของการวิจัยจะท�าให้ธุรกิจบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถน�าไป

ปรับใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์

2.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์

สมมติฐำนกำรวิจัย
1.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการขาย  ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ  ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบุรี
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.  เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ใน
การด�าเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซื้อ
สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ และสามารถน�าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค  โดยผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาและสืบค้นแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

วิชิต อู่อ้น (2557) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่ม บุคคล หรือ

องค์การ และกระบวนการที่ผู ้บริโภคใช้ในการเลือก ค�านึงถึง การตัดทิ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 

ประสบการณ์  หรือแนวคิด  เพื่อสนองความต้องการและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

และสังคมพฤติก  รรมผู้บริโภคเป็นการรวมหลักการ  ของจิตวิทยา  สังคมวิทยา  มานุษยวิทยาสังคม  และ

เศรษฐศาสตร์เพื่อศึกษา  และท�าความเข้าใจต่อกระบวนการการตัดสินของผู้บริโภค  ทั้งรูปแบบบุคคลและ

กลุ่มบุคคล  พฤติกรรมผู้บริโภคของบุคคล  อาทิ  ลักษณะทางประชากรศาสตร์และตัวแปรด้านพฤติกรรมม

เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค โดยทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยตรงไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว  เพื่อน คนรัก คู่สมรส บุคคลอ้างอิงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก หรือการตอบสนองของแต่ละบุคคลกับการใช้

สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก
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2.  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps

Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปร หรือ

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้บริษัทมักจะน�ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและ

ความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะมีเพียงแค่  4  ตัวประกอบ

เท่านั้น  (4Ps)  ได้แก่ผลิตภัณฑ์  (Product)  ราคา  (Price)  สถานที่หรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

(Place)  การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion)  ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก  3  ตัวแปรได้แก่

บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้อง

กับแนวคิดที่ส�าคัญทางการตลาดสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริหาร  ดังนั้นจึงรวมเรียก

ได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดแบบ 7Ps

วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quan-

tiative  Research)  และใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ศึกษา

กำรก�ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ผู้บริโภคทั่วไปที่เคยซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออน

ไลน์  ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดขนาดตัวอย่าง

โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง  แบบไม่ทราบจ�านวนของประชากร  โดยใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่  95% 

และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ชึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

385  คน  และผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มส�าหรับแบบสอบถามจ�านวน  15  คน  ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้จึง

เท่ากับ 400 คน และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคย

ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์เท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามส�าหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด (Close-end) ส�าหรับค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ แบบมาตราวัดประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ส�าหรับค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
1.  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Validity)  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส�าหรับวัดการวิจัย  ปัจจัยทางการ

ตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค  ในเขตจังหวัด
เพชรบุรีโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

2.  การตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามจ�านวน  30  ชุด  ไปท�าการ
ทดสอบ  (Pre-test)  กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  คือผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ
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เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน�ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  Cronbach  (Cronbach’s  Alpha)  โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  SPSS  ในการ
ประมวลผลและน�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  (ศิริชัย  พงษ์วิชัย, 
2555) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.754 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้

หญิง คิดเป็นร้อยละ 62.3 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.3 ระดับการศึกษาการศึกษา ส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.0 มีรายได้

ต่อเดือน ต�่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.8

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้แอพพลิเคชั่น Shopee ในการเลือกซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีความถี่ในการ

ซื้อสินค้า เดือนละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.5 ประเภทสินค้าที่เคยซื้อส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย 

คิดเป็นร้อยละ 53.0  และจ�านวนเงินในการซื้อสินค้าโดยเฉลี่ย ต�่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.5

ส่วนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.1565 และ S.D. = 0.52811) ด้านราคา ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (Mean  =  4.1619 

และ  S.D.  =  0.58641)  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่

นออนไลน์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean = 4.3731 และ S.D. = 0.51785) ด้านการส่งเสริมการขาย 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.0725 

และ  S.D.  =  0.63983)  ด้านบุคคล  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.0683 และ S.D. = 0.63614) ด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (Mean =  4.1258  และ  S.D.  =  0.62439) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก (Mean = 4.1942 และ S.D. = 0.62423)

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค 

จากการวิเคราะห์พบว่า  ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นมีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด  อยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก  (Mean = 4.1125 และ S.D. = 0.74916) ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น มีความสะดวก  เนื่องจาก

สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean = 4.4025 และ S.D. = 0.63364)  

ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่านในปัจจุบัน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

(Mean = 4.4325 และ S.D. = 0.67199)

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบุรี  แสดงดัง

ตารางที่ 1 ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของ ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบุรี

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares

df Mean Square F Sig.

การถดถอย (Regression) 49.700 7 7.100 42.127 0.000

ส่วนที่เหลือ (Residual) 66.067 392 0.169

รวม 115.766 399

จากการวิเคราะห์ตารางที่  1 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบุรี  จากทั้งหมด  7  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เมื่อใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig.

Constant 1.074 0.198 5.420 0.000

ด้านผลิตภัณฑ์ X
1

0.174 0.055 0.170 3.164 0.002

ด้านราคา X
2

0.153 0.050 0.166 3.027 0.003

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย X
3

0.157 0.054 0.151 2.934 0.004

ด้านการส่งเสริมการขาย X
4

-0.004 0.041 -0.005 -0.095 0.925

ด้านบุคคล X
5

0.087 0.045 0.103 1.941 0.053

ด้านกระบวนการ X
6

0.076 0.045 0.088 1.680 0.094

ด้านลักษณะทางกายภาพ X
7

0.130 0.051 0.150 2.534 0.012

R=0.655, R Square=0.429, Adjusted R Square=0.419, Std. Error of the Estimate=0.41053

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้าน

บุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค จากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ น�ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ทั้ง 6 ด้านดังนี้
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= 1.074 + 0.174(X
1
)+ 0.153(X

2
) + 0.157(X

3
)+ 0.087(X

5
)+ 0.076(X

6
)+ 0.130(X

7
)

ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย

ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ของผู้บริโภค

สนับสนุน

ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้

บริโภค

สนับสนุน

ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิ

เคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค

สนับสนุน

ปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเค 

ชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค

ไม่สนับสนุน

ปัจจัยทางการตลาด ด้านบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ

ผู้บริโภค

สนับสนุน

ปัจจัยทางการตลาด ด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออน

ไลน์ของผู้บริโภค

สนับสนุน

ปัจจัยทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเค 

ชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค

สนับสนุน

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้

บริโภค ในเขตจังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมากที่สุด  การมีช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลาย 

และแอพพลิเคชั่นมีความสะดวกต่อการใช้บริการ รวมถึงการมีบริการจัดส่งถึงบ้าน ท�าให้ได้รับการตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งสอดคล้องกับ  จุฑารัตน์  เกียรติรัศมี  (2558)  พบว่า  การมีบริการจัดส่ง

ครอบคลุมทุกพื้นที่  มีช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลาย  รวมถึงความง่ายในการใช้งานและการประมวลผล

ที่รวดเร็ว  ความพร้อมของแอพพลิเคชั่น  ที่สามารถใช้สั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่  ทุกเวลา  ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความ

สะดวกในการซื้อสินค้า ในขณะที่ด้านส่งเสริมการขาย พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการขายไม่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับ  ณัฐชยา  พิบูลย์ไพโรจน์  (2557)  ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการส่งเสริมการขาย  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่

นบนสมาร์ทโฟน เนื่องจาก การแนะน�าสินค้าผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คและการจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดกับ

ลูกค้ายังมีการก�าหนดระยะเวลาที่ไม่มากพอ
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควรศึกษาถึงรายละเอียดของกลุ่มประชากรท่ีไม่เคยใช้บริการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่

นออนไลน์  โดยอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์  เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจและเป็นประโยชน์กับผู้ที่
สนใจท�าธุรกิจออนไลน์ในครั้งต่อไป

2.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการก�าหนดพื้นที่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น  ดังนั้นควร
มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะได้เห็นถึงความแตกต่างหรือความเหมือนกัน เพื่อให้ทราบ
ถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและน�ามาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อกำรตั้งใจเลือกใช้บริกำรYouTube 

Premiumของนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี
Marketing mix factors influencing the intention to use YouTube Premium service of 

Silpakorn University students Phetchaburi Information Technology Campus

ภัฏจาวรรณ ไชยณรา1*ณัฐมน ประจันตะเสน1 นภนนท์ หอมสุด1

Phatjawan Chainara1* Nattamon Prachantasen1 Noppanon Homsud1

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการYouTube 

Premium  และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ  You-

Tube Premium ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง  โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

ของนักศึกภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกด้านเพศ ด้านชั้นปีที่ก�าลังศึกษา และ

ด้านรายได้เฉลี่ยมีผลต่อการตั้งใจเลือกให้บริการYouTube  Premium  ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.005 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

ค�ำส�ำคัญ: การตั้งใจ, ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์

Abstract

The objective of this research is to study the personal factors affecting the intention 

to use YouTube Premium and study the online marketing mix  factors that  influence the 

intention to use YouTube Premium of students at Silpakorn University. Phetchaburi Informa-

tion Technology Campus The tools used for collecting data were questionnaires using spe-

cific sampling methods. The users of YouTube and YouTube Premium use a sample of 400 

samples from students at Silpakorn University. Phetchaburi Campus Information Technology 

The statistics used for data analysis are percentage, mean and standard deviation, and Mul-

tiple Regression Analysis. The results showed that respondents classified by gender, year of 

studying and the average income has an effect on the intention to choose the YouTube 

Premium service which is statistically significant at the level of 0.005, in which the overall  

is good.

Keywords: Intentions, Online marketing mix
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บทน�ำ

ด้วยการเจริญเติมโตทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเริ่มใช้คอม

พิวพ์เตอร์ ซึ่งเทคโนโลยีท�าให้เกิดความหลากหลายในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เครือข่ายไร้สายอย่าง

อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิต โดยเทคโนโลยีในสังคมได้เปรียบเปลี่ยนการด�าเนิน

ชีวิตของผู้คน และเทคโนโลยีท่ีผลักดันเข้าหาผู้บริโภคและกระตุ้นความต้องการใช้งานเพื่อการด�าเนินชีวิต 

โดยภาพรวมปี  2557  คนไทยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่92%ผลส�ารวจในปี2557  (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์) (องค์การมหาชน) ETDA, 2563) 

YouTube  เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดที่ผู้คนนิยมใช้  YouTubeเป็นเ

ว็บไซต์ที่ให้ผู้ท่องโลกอินเตอร์เน็ตทั่วไปสามารถแบ่งปันวีดีโอ  เพื่อให้คนอื่นทั่วโลกสามารถเข้าดูได้  โดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย หลายคนใช้บริการ YouTube เพื่อความผ่อนคลาย อีกทั้งYouTubeยังเป็นแหล่งรวมความรู้ต่างๆ 

สิ่งที่เห็นได้ชัดของYouTubeคือ การสร้างความบันเทิง ปัจจุบันมีผู้คนจ�านวนมากสร้างรายได้จาก YouTube 

ทั้งการท�าคลิปวีดีโอการขายสินค้า การโฆษณาผ่าน YouTube

ปัจจุบัน YouTube ได้มีการเปิดตัวสินค้าและบริการที่เรียกว่าYouTube Premiumซึ่ง  YouTube 

ปรับปรุงและจัดท�าขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสมาชิก YouTube ซึ่ง YouTube Premium 

นั้น มีสิทธิประโยชน์และประสิทธิภาพมากกว่า YouTubeเพิ่มมากขึ้น จุดเด่นของ YouTube Premium คือ 

การรับชมวีดีโอแบบไม่มีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะการรับชม และสามารถเข้าถึง YouTube Music  ได้โดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  สามารถดาวน์โหลดเพลงและวีดีโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อฟังเพลงและเล่นวีดีโอแบบ

ออฟไลน์ ใช้การค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเพลงและวีดีโอบนอุปกรณ์ 

เคลื่อนท่ีเพื่อฟังเพลงและเล่นวีดีโอแบบออฟไลน์ ใช้การเล่นอยู่เบื้องหลังเพ่ือเล่นอย่างต่อเนื่องใน

ขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่นอื่นซึ่งYouTubeไม่สามารถท�าได้ 

ดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ 

YouTube  Premium  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยศึกษาปัจจัย

ส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium เพื่อ

ให้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  YouTube  Premium  น�าผลไปใช้ในการเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการวางแผน

การตลาดเรื่องการตลาดออนไลน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ของ

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ  
YouTube Premium ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ได้รับทราบถึงจ�านวนของนักศึกษาเพศชายเพศหญิงที่ใช้บริการ  YouTube  และ  YouTube 

Premium

2.  เพื่อทราบถึงภาพลักษณ์ของ  YouTube  Premium  ที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการของ
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นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

3.  เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ท�าให้นักศึกษาตั้งใจเลือกใช้  YouTube  Premium  ของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4.  YouTube Premium สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใชเบริการได้ตรงตามเป้าหมาย

ทบทวนวรรณกรรม

สุนิสา ตรงจิตร์ (2559) อธิบายความหมายของส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของ e-commerce มี

รายละเอียดที่แตกต่างจากการท�าการตลาดแบบ  Offline  Marketing  ประกอบไปด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product)  แบ่งได้  2  ประเภท  คือ  สินค้าดิจิตอล  และสินค้าไม่ใช่ดิจิตอล  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย  เป็นการส่งเสริมการขาย  เพื่อสร้างการดึงดูดความสนใจอย่างต่อเนื่อง  การให้ส่วนลด  ให้สิทธิแก่

สมาชิก ด้านรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล เป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภค 

ในการปฏิบัติสิ่งที่ดี

กรอบแนวคิดกำรคิด
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการ YouTube และ YouTube Premium ทั้งเพศชาย

และเพศหญิง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอน 

ดังนั้นจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้โดยการค�านวณจากสูตรไม่ทราบจ�านวน

ประชากรที่แน่นอน W.G. Cochran (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ที่ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน และส�ารอง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนได้ 15 คน โดยคิดรวมเป็น 400 คน

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ส�ารวจโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ใช้บริการYouTubeและYouTube Premiumโดยใช้กลุ่มตั

วอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นการรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมจากงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และวรสารวิชาการต่างๆ

การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด ไปท�าการทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง   คือผู้ที่ใช้บริการYouTubeและYouT

ube Premium ในเขตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จ�านวน 30 คน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้

มีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องน�ามาทดสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล และน�าข้อบกพร่องมารับปรุงแก้ไขก่อนน�า

ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  (ศิริชัย  พงษ์วิชัย,  2555)  ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามในครั้งนี้แบ่งได้ 7 ด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด  ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว  ด้านการให้บริการส่วนบุคคล  ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ  ซึ่งทั้ง7 

ด้านนั้นพบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.986 

สรุปผลกำรวิจัย

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ YouTube จากการศึกษาจากกลุ่ม  ตัวอย่างจ�านวน 400 

คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 74.5) อยู่ชั้นปีการศึกษาที่  4  (ร้อยละ 36.5) 

ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 58) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 4,001-8,000 (ร้อยละ 43.5) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผู้ใช้บริการ YouTube Premi-

um ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดีมาก ว่าด้านผลิตภัณฑ์ส่งผล

ต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium (Mean = 4.218 และ S.D. = 0.77) ด้านราคากลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับดี  ว่าด้านราคาส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ  YouTube  Premium  (Mean  =  3.931 

และ S.D. = 0.835)    ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี  ว่าด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium (Mean = 4.136 และ S.D. = 0.801) ด้าน

การส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี ว่าด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือก

ใช้บริการ YouTube Premium (Mean = 3.836 และ S.D. = 0.888) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับดี  ว่าด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ  YouTube 

Premium  (Mean = 3.806 และ S.D. = 0.748)   ด้านการให้บริการส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับดี ว่าด้านการให้บริการส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium (Mean = 
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3.858 และ S.D. = 0.809) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium  จากการศึกษาพบว่าประเภท

ที่เลือกใช้บริการ คือ YouTube (ร้อยละ 69) กิจกรรมที่ใช้บริการ คือ ฟังเพลง (ร้อยละ 55.8) สถานที่ที่ใช้

บริการ คือ หอพัก (ร้อยละ 75) ความถี่การใช้บริการ คือ 5 – 6 ชั่วโมง (ร้อยละ 33.5)  ช่วงเวลาในการใช้

บริการ คือ 18. 01 - 00. 00 น. (ร้อยละ 82.5) และมีการรับรู้ YouTube Premium จาก โฆษณา YouTube 

(ร้อยละ 77.5 )

สมมติฐาน 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีการศึกษา คณะที่ก�าลังศึกษา 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium  ของนักศึกษา

มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 1.1 ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ You-

Tube Premium ของนักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 1 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศต่อการตั้งใจเลือกใช้

บริการ YouTube Premium

พฤติกรรมการใช้บริการ เพศชาย เพศหญิง ค่า t Sig.

ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ภาพรวมของพฤติกรรม
การใช้บริการ

0.863 0.049 1.055 0.104 4.521 0.000*

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้

บริการ YouTube Premium จ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์

ด้านเพศมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 1.2 ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านชั้นปีการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ของนักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่

แตกต่างกัน 

ตารางที่ 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ด้านชั้นปีการศึกษาต่อพฤติกรรม

การใช้บริการYouTube
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พฤติกรรมการใช้บริการ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.

พฤติกรรมการใช้บริการ
โดยภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม 3.089 2 1.545 1.745 0.176

ภายในกลุ่ม 351.443 397 0.85

รวม 354.532 399

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้

บริการ YouTube Premium จ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านชั้นปีการศึกษา พบว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ด้านชั้นปีการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ที่ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 1.3 ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านคณะที่ก�าลังศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ของนักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่

แตกต่างกัน 

ตารางที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ด้านคณะที่ก�าลังศึกษาต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการYouTube

พฤติกรรมการใช้
บริการ

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.

พฤติกรรมการใช้
บริการโดยภาพ
รวม

ระหว่างกลุ่ม 11.903 3 3.968 4.586 0.004

ภายในกลุ่ม 342.629 396 0.865

รวม 354.532 399

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง

ดื่มKAMU Tea จ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านคณะที่ก�าลังศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์

ด้านคณะที่ก�าลังศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 1.4 ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรม

การตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ของนักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการYouTube
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พฤติกรรมการใช้บริการ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.

พฤติกรรมการใช้บริการ
โดยภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม 6.878 3 2.293 2.612 0.051

ภายในกลุ่ม 347.654 396 0.878

รวม 354.532 399

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้

บริการ YouTube Premium จ�าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ  YouTube  Premium 

ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการ

ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร     B Std. Error  Beta T Sig.

(Constant) 0.67 0.210 0.320 0.749

ด้านผลิตภัณฑ์ X1 0.169 0.068 0.138 2.494 0.013

ด้านราคา X2 0.318 0.068 0.282 4.709 0.000

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย X3 -0.171 0.068 -0.145 -2.514 0.012

ด้านการส่งเสริมการตลาด X4 0.404 0.061 0.381 6.662 0.000

ด้านการรกัษาความเปน็สว่นตวั X5 0.280 0.060 0.222 4.705 0.000

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล X6 -0.033 0.063 -0.028 -0.526 0.599

R=0.741a, R aquare=0.549 ,Adjusted R Aquare=0.542 ,Std. Error of the Estimate=0.637 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ  YouTube  Premium  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ  0.05  และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  ตามล�าดับพบว่าความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านการ

รักษาความเป็นส่วนตัว  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ  YouTube  Premium  ส่วน

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย

ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีการศึกษา คณะที่ก�าลังศึกษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ของ

นักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่แตกต่างกัน

สอดคล้อง

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้

บริการส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจเลือกใช้บริการ YouTube Premium ของนักศึกษา

มหาวิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สอดคล้อง

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ในการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการขายและด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีอิทธิพลต่อการ

ตั้งใจเลือกใช้บริการ  YouTube  Premium  แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านการให้บริการ

ส่วนบุคคล  ไม่ทีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ  YouTube  Premium  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุช

นาฏ  สุทธิวงศ์  (2562)  ได้ท�าการศึกศึกเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช�าระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้าน

การให้บริการส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช�าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ อาจพิจารณาได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านการให้บริการส่วนบุคคลไม่มี

อิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการ

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย
1.  ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามด้านเพศ ด้านชั้นปีการศึกษา ด้าน

คณะที่ก�าลังศึกษา  และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลการใช้บริการ  YouTube  ที่แตกต่างกัน  สามารถเพิ่ม
กลยุทธ์ในการดึงดูดผู้บริโภคให้มากขึ้นได้ตามผลการวิจัย

2.  ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต้ังใจเลือกใช้บริการ 
YouTube Premiumเกิดจากการไม่เข้าใจกระบวนการของระบบการท�างานของ YouTube ดังนั้นทางด้าน
บริษัทควรมีการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาในเรื่องการให้บริการที่ชัดเจนและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับครั้งต่อไป

เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถช่วยให้ขยายมุมมองให้กว้างขึ้น  ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ

การตั้งใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชั่นอื่นๆเพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสม

2.  ควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการต้ังใจเลือก
ใช้บริการ  YouTube  Premiumในพื้นที่อื่นๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้นและสามารถขยายกลุ่ม
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ลูกค้าเป้าหมายให้กว้างออกไปอีกด้วย

3.  ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการ YouTube และ YouTube Music เพื่อสามารถน�า
ข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือจะได้เป็นการเพ่ิมยอดขายของผู้บริโภคใน
กลุ่มนี้ด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าสนีก

เกอร์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรองเท้าสนีก

เกอร์  จ�านวน 260 ราย ซึ่งเข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าไดอาน่า  โรบินสัน บิ๊กซีเอ็กตร้า และเซ็นทรัล

เฟสติวัล  ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นค�าถาม

แบบเลือกตอบและมาตรวัดประมาณค่า  5  ระดับ  ตามแนวของลิเคิร์ท  โมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น 

ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง และ 11 ตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้สถิติพรรณนา ขณะ

ที่การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล  ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  LISREL 

8.8  student  version  ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(X2/df=1.87,  CFI=0.99,  RMSEA=0.058,  SRMR=0.038)  บุคลิกภาพตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า  มี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.21 และ 

0.73  ตามล�าดับ  ขณะเดียวกันพบว่าคุณค่าตราสินค้าเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้าและ

การตัดสินใจซื้อ  นอกจากนี้  บุคลิกภาพตราสินค้ายังมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า  เท่ากับ 

0.83 ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 คุณประโยชน์จากผลการวิจัยนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้จัดจ�าหน่ายรองเท้า 

ควรสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านการพัฒนาบุคลิกภาพตราสินค้า ที่สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ : บุคลิกภาพตราสินค้า, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ, รองเท้าสนีกเกอร์

Abstract

This research aimed to analyze factors influencing the decision to purchase sneak-

er’s product of Hat Yai Municipality. The sample consisted of 260 customers of Diana shop-

ping complex, Robinson department store, Big C Extra and Central Festival by multi-stage 

sampling.  The  research  instruments  were  questionnaires  which  measured  on  multiple 

choice questions  and five-point  Likert  scales.  The developed  structural  equation model 

(SEM) consisted of 3 latent and 11 observable variables. The descriptive statistics were used 

to describe primary data. The consistency of the model and path analysis was assessed by 

1  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

   Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla Campus

   *Email: Tanidapanpan@gmail.com



514

LISREL 8.8 program (student version). The results showed that SEM model had a good fit 

with  the empirical  data  (X2/df=1.87,  CFI=0.99,  RMSEA=0.058,  SRMR=0.038).  The  factor of 

brand personality and brand equity had positive direct effect on purchase decisions with 

the coefficient 0.21 and 0.73. At the same time, brand equity was moderator variable be-

tween brand personality and decision to purchase. Moreover, brand personality had posi-

tive direct effect to brand equity with the effect size of 0.83 at significant level 0.05. The 

research findings could contribute to the sneaker’s dealer for creating brand equity through 

brand personality development based on consumer tastes.

Keywords: Brand personality, Brand equity, Purchase decisions, Sneaker

บทน�ำ

เมืองหาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางทางการค้า  การคมนาคม  และการศึกษา 

ทั้งนี้ประชาชนชาวหาดใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มคนเมืองที่มีฐานะและมีอ�านาจซื้อสูง  ลักษณะรูปแบบการด�ารงชีวิต

และค่านิยมเช่นเดียวกับประชาชนในเมืองใหญ่อื่นๆ  ของประเทศ  การมีค่านิยมทางวัตถุ  ประกอบกับการ

ด�ารงชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ท�าให้การรับรู้ข่าวสาร  สถานการณ์  กระแสแฟชั่น 

การแต่งตัวตามบุคคลแบบอย่างหรือดาราที่ชื่นชอบ  ท�าให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ  หนึ่งในกระแส

ความนิยมนั้น คือ กระแสรักสุขภาพ ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่อยู่ในวงจ�ากัดเฉพาะผู้

สูงอายุ แต่ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพ มีแนวโน้มเป็นที่นิยมไปถึงกลุ่มคนวัยท�างานและเด็กรุ่นใหม่ที่ถูกปลูกฝัง

ให้ดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อย  กระแสสุขภาพดังกล่าวไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาโรค  หรือการท�าให้

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้น  แต่ยังให้ความสนใจเรื่องของการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บ

ป่วย  รวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรง  เช่น  กระแสของการออกก�าลังกาย  เป็นต้น  (พัชริตา 

สุภาพันธ์, 2559)

จากกระแสของการออกก�าลังกายข้างต้น  สินค้าที่เกี่ยวข้องคือรองเท้าสนีกเกอร์  ซึ่งเป็นรองเท้า

ผ้าใบประเภทหนึ่ง ที่มีพื้นเป็นยางค่อนข้างหนา ใช้ส�าหรับรองรับการเล่นกีฬา เช่น กีฬาเทนนิส บาสเก็ตบอล 

ตลอดจนการวิ่งออกก�าลังกาย  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้  ล้วนแล้วแต่จะต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับประเภท

กีฬาหรือกิจกรรมนั้นๆ  เพื่อความคล่องแคล่ว  สะดวกต่อการเคลื่อนไหว  แต่สิ่งที่ท�าให้กลายเป็นที่นิยมก็คือ 

รองเท้าชนิดนี้ นอกจากจะมีการออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สวมใส่สบายเท้าแล้ว ยังมีการออกแบบรูป

ทรงให้สวยงามตามสมัยนิยม ขณะเดียวกันมีดารา นักร้อง และนักแสดงหลายราย เลือกที่จะใส่รองเท้าผ้าใบ

ประเภทนีอ้อกจากบ้านในวันพักผ่อนสบายๆ  จึงเสมือนเป็นการสนับสนุนรองเท้าประเภทนี้ไปในตัว  และส่ง

ให้มีกระแสการนิยมในหมู่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น (ซีอาร์ซสีปอร์ต, 2562)

ส�าหรับประเทศไทยมีผู้น�าตลาดรองเท้าสนีกเกอร์ใน  3  อันดับต้นๆ  ประกอบด้วย  Nike,  Adidas 

และ Reebok นอกจากนี้ ยังมีตราสินค้าอื่นๆ ที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ลักษณะไม่แตกต่างกันมาก  ใน

ตลาดอีกจ�านวนมาก ได้แก่ Puma, New balance, Converse และ Vans เป็นต้น ท�าให้ตลาดรองเท้าสนีก

เกอร์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น

บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือจัดจ�าหน่ายรองเท้าสนีกเกอร์ จึงจ�าเป็นต้องหาวิธีสร้างคุณสมบัติทาง



515

กายภาพที่ต่างกันแต่มีคุณภาพทัดเทียมกันหรือเหนือกว่าคู่แข่ง  เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า  รวม

ถึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยกลยุทธ์หนึ่งที่ส�าคัญ  คือ  การ

สร้างตราสินค้า (Brand) เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสินค้า ซึ่งการสร้าง

ตราสินค้าให้แข็งแกร่งนั้น  ต้องอาศัยการลงทุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเป้าหมายในการสร้าง

คุณค่าตราสินค้า  (Brand Equity)  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้า ซึ่ง

น�าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าตามล�าดับ  และควรสร้างความผูกพันระยะยาวระหว่างตราสินค้ากับกลุ่มเป้า

หมายเพื่อความส�าเร็จของตราสินค้าในอนาคต  การสร้างบุคลิกภาพให้กับตราสินค้า  (Brand  Personality) 

จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีสร้างการรับรู้และเพิ่มคุณค่าทางจิตใจได้ยาวนานระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคได้เป็น

อย่างดี  อีกทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่างด้านความรู้สึกนึกคิดในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้  (พัชริตา  สุภา

พันธ์, 2559)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินค้าและ

คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์  ของผู้บริโภคในเขตเมืองหาดใหญ่  เพื่อให้ผู้

ประกอบการเข้าใจถึงการตัดสินใจซื้อรองเท้า  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของตราสินค้าและคุณค่าตราสิน

ค้าของผู้บริโภค และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการร้านรองเท้าสนีกเกอร์ รวมถึงสินค้า   แบรนด์เนมอื่นๆ ที่

มีลักษณะใกล้เคียงกัน สามารถนาข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปด�าเนินการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ด้าน

การตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้า  คุณค่าตราสินค้า  และ

การตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.  เพื่อทดสอบโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ผลจากการวิจัยจะท�าให้ทราบถึงน�้าหนักองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า  และอิทธิพลที่มี

ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากลยุทธ์ด้านตราสิน
ค้า  เพื่อสร้างการรับรู้และท�าให้เกิดคุณค่าตราสินค้าในสายตามผู้บริโภค  และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ  ตาม
ล�าดับ

2.  ผลของการวิจัยในครั้งน้ีสามารถเพิ่มเติมความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับบุคลิกภาพและคุณค่า
ตราสินค้าสนีกเกอร์  ในบริบทของผู้บริโภคเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถ
น�าไปต่อยอด เพื่อการค้นคว้า ท�ารายงาน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้

กำรทบทวนวรรณกรรม
1. บุคลิกภ�พตร�สินค้�	(Brand	Personality)	 คือ ลักษณะที่บ่งบอกความเป็นตราสินค้านั้นๆ 

แม้ว่าเจ้าของตราสินค้านั้นจะเป็นผู้ก�าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้บริโภคจะมี
การรับรู้เพื่อระบุบุคลิกภาพนั้นในใจของผู้บริโภค การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าจึงช่วยสร้างความโดดเด่นให้
กับตราสินค้า อันส่งผลต่อความชื่นชอบของผู้บริโภค และความต้องการซื้อสินค้านั้น ตามล�าดับ (นภนนท์ 
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หอมสุด, กัญญาพัชร สีหะวงษ์ และเกศสุนีย์ ถึงโชคชาญชัย, 2559)

ศรัณย์ อมาตยกุล และแก้วพงษ์ พลอยรัตน์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นแนวคิด

ที่ท�าให้ตราสินค้ามีบุคลิกภาพเชื่อมโยงกับอารมณ์  ความรู้สึก  และตัวตนของผู้บริโภค  ซึ่งส่งผลให้เกิดความ

ต้องการบริโภคสินค้า  จึงจ�าเป็นที่องค์กรธุรกิจจะต้องวัดบุคลิกภาพตราสินค้าของตนเอง  เพราะบุคลิกภาพ

ตราสินค้าเป็นแนวคิดที่มีความส�าคัญต่อการสร้างตราสินค้า  ทั้งนี้  ผู้บริโภคจะเชื่อมโยงตัวตนกับบุคลิกภาพ

ตราสินค้า  ซึ่งท�าให้ธุรกิจอาจใช้บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค  เพื่อน�าเสนอสินค้า

ให้ตรงตามความมุ่งหวัง  แนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้าจึง  น่าสนใจต่อการน�าไปใช้เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันให้กับธุรกิจ  

แนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้าถูกพัฒนาโดย  Aaker  (ศิริพันธุ์    กัณหากุล  และกฤตพา  แสนชัยธร, 

2559) ที่สร้างมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality Scale) โดยมีพื้นฐานทางทฤษฎีมาจาก 3 

แหล่งที่มาคือ ด้านจิตวิทยา มาตรวัดทางด้านบุคลิกภาพโดยนักการตลาด และงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับ

ลักษณะส่วนบุคคล ได้น�าแนวคิดบุคลิกภาพของมนุษย์ (Human Characteristics) มาใช้อธิบายบุคลิกภาพ

ของตราสินค้า  โดยงานวิจัยฉบับนี้น�าแนวคิดการวัดบุคลิกภาพตราสินค้าของงานวิจัยดังกล่าว  มาปรับให้

เหลือ 4 มิติ คือ บุคลิกภาพจริงใจ บุคลิกภาพน่าตื่นเต้น บุคลิกภาพความมีอ�านาจ และบุคลิกภาพหรูหรามี

ระดับ

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของวัชราภรณ์    ตั้งประดิษฐ์,  ภคพล  อนุฤทธิ์  และเริงสรรค์ 

มวลชนธรรม (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านบุคลิกภาพตราสินค้าลักษณ์ตราสินค้าที่

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอางบ�ารุงผิวหน้าในประเทศไทย  พบว่า  บุคลิกภาพตราสินค้าส่งผล

ทางตรงต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทางตรงเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.21 ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Dolatabadi, Kazemi and Rad (2012) ที่ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของบุคลิกภาพ

ตราสินค้าผ่านการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า  โดยผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพตราสิน

ค้าส่งผลในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญ ต่อการการรู้จัก จดจ�าตราสินค้า และการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ขณะที่

ผลงานวิจัยของ  Haythem,  Pierre  and  Imene  (2011)  ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ในระยะยาวของการจัดการบุคลิกภาพตราสินค้าและการท�ากิจกรรมทางการตลาดในระยะสั้น 

ที่ใช้การส่งเสริมการขายในการสร้างคุณค่าตราสินค้า ซึ่งพบว่าบุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

คุณค่าตราสินค้า เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Sung, Park and Han (2010) ซึ่งวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลกระ

ทบของตราสินค้าในด้านบุคลิกภาพตราสินค้าต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า  ปรากฏว่าบุคลิกภาพตราสินค้า

ส่งผลในเชิงบวกต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า  และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดี  ในตราสินค้าและ

การรับรู้คุณภาพตราสินค้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากข้อมูลดังกล่าว จึงสามารถก�าหนดสมมติฐานได้ว่า

H1: บุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า

ขณะเดียวกันจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของพัชริตา  สุภาพันธ์  (2559) พบว่า บุคลิกภาพ

ของตราสินค้าด้านความจริงใจ ด้านความตื่นเต้น ด้านความสามารถ และด้านความโก้หรู ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้ออรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของศิริพันธุ์ กัณหากุล และกฤตพา แสนชัยธร (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลทางบุคลิกภาพ

ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ปาปาดา ในจังหวัดขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า 
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บุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า  อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ  0.05 และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของวัชราภรณ์    ตั้งประดิษฐ์  และคณะ  (2560)  ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่าน

บุคลิกภาพตราสินค้าลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส�าอางบ�ารุงผิวหน้าใน

ประเทศไทย  สรุปได้ว่าบุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางบ�ารุงผิว

หน้าในประเทศไทยที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งก�าหนดสมมติฐานได้ว่า

H2: บุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ
2. คุณค่ำตรำสินค้ำ (Brand Equity) คือ  ชุดทรัพย์สินและหนี้สินของตราสินค้า  ที่เชื่อมโยงถึง

ตราสินค้า ชื่อ และสัญลักษณ์ ที่สามารถเพิ่มหรือลดคุณค่าของสินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler and Keller (2009) ที่กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการ 
โดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผู้บริโภค โดยให้ความส�าคัญกับตราสินค้าเช่นเดียว
กับราคา ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการท�าก�าไร คุณค่าตราสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับ
ต้องได้ ซึ่งมีคุณค่าด้านจิตใจและด้านการเงินต่อบริษัท (เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, 2561)

ส�าหรับแบบจ�าลองคุณค่าตราสินค้า  (Brand  Equity  Model)  ของการวิจัยครั้งนี้  ดัดแปลงจาก

แนวคิดของ Aaker  (1996)  ซึ่งอธิบายว่าคุณค่าตราสินค้านั้นสามารถวัดได้จาก  4  มิติที่ส�าคัญ คือ  (1)  การ

ตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ซึ่งเป็นความสามารถของลูกค้าในการที่จะรู้จัก (2) การรับรู้ถึง

คุณภาพของตราสินค้า  (Perceived Quality) คือการที่ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ  (3) การ

เชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand  Associations) เป็นการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างในความทรงจ�าของลูกค้าไป

สู่ตราสินค้า และ  (4) ความภักดีต่อตราสินค้า  (Brand Loyalty) ซึ่งเป็นทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อตราสินค้า

และส่งผลต่อการซื้อซ�้ารวมถึงการแนะน�าหรือบอกต่อ (อนุวัต สงสม, 2559)  ทั้งนี้จากแนวคิดดังกล่าว งาน

วิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นเฉพาะกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ จึงวัดคุณค่าตราสินค้าแค่ 3 มิติ คือ การตระหนักรู้

ในตราสินค้า การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้า และการเชื่อมโยงกับตราสินค้า  

จากการทบทวนวรรณกรรมของศศินภา  เลาหสินณรงค ์ (2558) พบว่า  คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้าน

กับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้  อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา รายด้านพบว่าด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านการ

เชื่อมโยงตราสินค้า และ ด้านความตระหนักถึงตราสินค้า ล้วนมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแบ

รนด์เนมแท้อย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ซึ่ง

พบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ตราสินค้า  ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิน

ค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ้าใบ Adidas NMD ของกลุ่มสมาชิก Fan-

page NMD ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05 ขณะที่ผลการวิจัยของ ธนบดี  วายุวัฒนศิริ  และทรงพร หาญ

สันติ  (2561)  พบว่า  คุณค่าตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า  ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  และด้าน

ความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮม อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งก�าหนดสมมติฐานได้ว่า

H3: คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ

3. กำรตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การปฏิบัติการซื้อ
รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ณ ช่วงเวลาใดเวลาดังกล่าว นักการตลาดจ�าเป็นต้องศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อ  เพื่อท�าความเข้าใจว่าผู้บริโภคมี  กระบวนการตัดสินใจซื้อจริงๆ  อย่างไร  โดยการ
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แยกแยะว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ  รูปแบบและขั้นตอนในการซื้อขอผู้บริโภคเป็นอย่างไร  ในงานวิจัยฉบับนี้
อาศัยแนวคิดของชมพูนุท กิตติดุลยการ  (2559) และศศินภา เลาหสินณรงค์  (2558) โดยน�าพฤติกรรมหลัง
การซื้อ (Post-purchase Behavior) ออกไป ท�าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเหลือ 4 องค์ประกอบ คือ ความ
ตระหนักปัญหาหรือความต้องการ (Need Recognition) การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) 
การประเมินทางเลือก  (Evaluation  of  Alternatives)  (4)  การตัดสินใจซื้อ  (Purchase  Decision)  ตาม
ล�าดับ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่ผ่านมา สามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ตามข้อ H1-H3 โดย

กรอบแนวคิดประกอบด้วย  3  ตัวแปรแฝง  (วงกลม)  และ  11  ตัวแปรสังเกตได้  โดยสามารถแสดงเส้นทาง

อิทธิพลระหว่างตัวแปรได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ก�าหนดประชากร  คือ  ผู้บริโภคทุกคนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อรอง

เท้าสนีกเกอร์ ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ

รองเท้าผ้าใบจาก 4 ห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าไดอาน่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้าง

สรรพสินค้าบิ๊กซี  เอ็กซ์ตร้า  และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  เฟสติวัล  โดยก�าหนดจ�านวนตัวอย่างเท่ากับ  260 

ราย ซึ่งจ�านวนตัวอย่างดังกล่าวอาศัยแนวคิดของ Hair, Black, Babin and Anderson (2010) และธมยันตี 

ประยูรพันธ์ (2561) ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์สถิติประเภทสมการโครงสร้างควรก�าหนดตัวอย่างประมาณ 10-
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20 เท่า ต่อ 1 พารามิเตอร์ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Schumaker and Lomax (2010) ที่กล่าวถึงกฎแห่ง

ความชัดเจน (Rules of Thumb) ซึ่งกล่าวว่าการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างควรใช้ตัวอย่าง 10-

20  คน  ต่อ  1  ตัวแปรสังเกตได้  การศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ทั้งสิ้น  11  ตัวแปรสังเกตได้  และค่า

พารามิเตอร์ 25 ตัว ดังนั้น จ�านวนตัวอย่างที่ผู้วิจัยก�าหนด คือ จ�านวน 260 ตัวอย่าง ซึ่งผ่านเกณฑ์ของนัก

วิชาการข้างต้น โดยการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยขั้นแรกเป็นการสุ่ม

แบบแบ่งชั้นภูมิ คือ การแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ตามห้างสรรพสินค้าทั้ง 4 ห้าง ขั้นตอนต่อมาคือก�าหนด

โควตาให้แต่ละห้างสรรพสินค้าในจ�านวนเท่าๆ กัน ห้างละ 65 ราย เพราะแต่ละห้างมีจ�านวนลูกค้าใกล้เคียง

กัน และขั้นตอนสุดท้ายใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก โดยการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาซื้อรองเท้า ณ วันที่ไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล  ทั้งนี้  ผู้วิจัยพยายามแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลทั้งวันธรรมดา  และวันหยุดในสัดส่วนที่เท่าๆ 

กัน เพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามนั้น จะแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการซื้อรองเท้าสนีก

เกอร์  ซึ่งเป็นข้อค�าถามแบบเลือกตอบ  ขณะที่แบบสอบถามตอนที่  2-4  เป็นค�าถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปร

แฝงต่าง ๆ  ซึ่งข้อค�าถามเป็นมาตราวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ทั้งนี้

แต่ละตัวแปรแฝงมีข้อค�าถาม 2-4 ข้อ โดยปรับปรุงมาจากงานวิจัยของพัชริตา สุภาพันธ์  (2559) และธันวา

พล จันทร์จีน (2560

การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะเบื้องต้น

ของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  SPSS  และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร  โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจงตัวแปร ด้วยการ

ประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด(Maximum Likelihood)  โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS และใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป  LISREL  student  version  เพื่อทดสอบแบบจ�าลองการวัด  การทดสอบแบบจ�าลอง

สมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผลกำรวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ�านวน  260  ราย  พบว่า  โดยส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ  55.0)  มีอายุอยู่ระหว่าง  18-24  ปีมากที่สุด  (ร้อยละ  39.6)  มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีมากที่สุด  (ร้อยละ  57.3)  มีสถานภาพโสด  (ร้อยละ  63.5)  โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน  นักศึกษา 

(ร้อยละ 41.5) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 15,001-20,000 บาท  (ร้อยละ 54.6) ท�าการตัดสินใจซื้อด้วย

ตนเอง  (ร้อยละ 47.3) กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อรองเท้าแบรนด์ Converse มากที่สุด  (ร้อยละ 28.5)  โดยส่วน

ใหญ่ราคาเฉลี่ยในการซื้อรองเท้าแต่ละครั้ง เท่ากับ 1,000-1,999 บาท (ร้อยละ 31.2) เหตุผลในการเลือกซื้อ

รองเท้า คือ ประสิทธิภาพในการใช้งานและความทนทาน (ร้อยละ 41.9) และช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่กลุ่ม

ตัวอย่างนิยมซื้อเป็นอันดับแรก คือ ร้านค้าเฉพาะแบรนด์ (ร้อยละ 34.6)

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory  Factor  Analysis:  CFA)  พบว่าองค์

ประกอบทั้ง 11 ด้าน มีค่าน�้าหนักอยู่ระหว่าง 0.61-0.75 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง 

0.66-0.86  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดว่าค่าดังกล่าวควรมากกว่า  0.50  (สุภมาส  อังศุโชติ,  สมถวิล  วิจิตร

วรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2557)
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ผลการพัฒนาแบบจ�าลองการวัด  (Measurement  Model)  พบว่า  มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัด  (Construct Reliability) มากกว่า 0.60 และค่าความ

แปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้  (Average  Variance  Extracted)  มากกว่า  0.50  แสดงว่าองค์ประกอบมีค่า

ความเชื่อมั่นสูง  และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี  (Hair,  et  al.,  2010) 

แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแฝงที่น�ามาพัฒนาแบบจ�าลองในงานวิจัยนี้  รวมถึงข้อค�าถามในแบบสอบถามที่ใช้วัด

ตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม

ส�าหรับผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง  (Structural  Equation Model) พบว่าก่อน

ปรับแบบจ�าลอง พบว่า ดัชนีความกลมกลืนบางตัวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กล่าวคือ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์  (X2/

df)  ซึ่งมีค่ามากกว่า  2.00  รวมทั้งค่า  RMSEA  และ  SRMR  ยังคงมากกว่า  0.05  ผู้วิจัยจึงท�าการปรับแบบ

จ�าลอง  โดยก�าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายในมีความสัมพันธ์กันได้  หรือการปรับเม

ทริกซ์ Theta-Epsilon (TE) ผลการปรับแบบจ�าลองดังกล่าว ท�าให้แบบจ�าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ (X2/df = 1.87, CFI = 0.99, RMSEA=0.058, SRMR = 0.038) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรแฝง พบ

ว่า  ตัวแปรแฝงบุคลิกภาพตราสินค้า  ด้านความน่าตื่นเต้น  มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด  เท่ากับ  0.73 

(p<.05)  ส่วนตัวแปรแฝงคุณค่าตราสินค้า  ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า  มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด 

เท่ากับ 0.72  (p<.05) ขณะที่ตัวแปรแฝงการตัดสินใจซื้อ ด้านการแสวงหาข้อมูล มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

สูงที่สุด เท่ากับ 0.74 (p<.05) รายละเอียดดังรูปที่ 2

0.21

รูปที่	2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ส�าหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  เพื่อวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงในแบบ

จ�าลอง  มีการยอมรับสมมติฐานทั้ง  3  ข้อ  ซึ่งสรุปได้ว่า  บุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

คุณค่าตราสินค้า  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.83  ขณะเดียวกันบุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลทาง

ตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล  เท่ากับ  0.21  ขณะที่คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเช่นเดียวกัน  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล  เท่ากับ  0.73  ทั้งนี้  เนื่องจาก

ตัวแปรคุณค่าตราสินค้าเป็นตัวแปรส่งผ่าน  ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น  บุคลิ

ภาพตราสินค้าจึงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.60

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่  1  ซึ่งพบว่าบุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่า

ตราสินค้า  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Dolatabadi,  et  al  (2012)  และวัชราภรณ์  ตั้ง

ประดิษฐ์ และคณะ (2560) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าตราสินค้าสนีกเกอร์ เวลาสวม

ใส่ให้ความรู้สึกน่าตื่นเต้น  สนุกสนานร่าเริง  และมีความกระตือรือร้น  โดยผลการวิจัยในครั้งนี้มีความ

สอดคล้องกับ แนวคิดของ Aaker (1996) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพตราสินค้า ด้านความกระตือรือร้นหรือด้าน

ความตื่นเต้น  (Excitement)  หมายถึง  การที่ตราสินค้ามีบุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยพลังอยู่เสมอ  ความรู้สึกที่ผู้

บริโภคมีต่อตราสินค้านี้ คือ ความทันสมัย ความร้อนแรง ความเป็นวัยรุ่น ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ การ

จินตนาการ การผจญภัย ความตื่นเต้น และความสนุกสนาน บุคลิกภาพในลักษณะนี้  เหมาะ ส�าหรับสินค้า

ประเภทอุปกรณ์กีฬา หรือสินคาแฟชั่น บุคลิกภาพดังกล่าวส่งผลในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญ ต่อการการรู้จัก 

ต่อการจดจ�าตราสินค้า ท�าให้เกิดคุณค่าต่อตราสินค้านั้นๆ ในสายตาผู้บริโภค 

ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 2 ซึ่งพบว่าบุคลิกภาพตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสิน

ใจซื้อ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Vahdati and Mousavi Nejad (2016) พัชริตา สุภาพันธ์ 

(2559) ศิริพันธุ์ กัณหากุล และกฤตพา แสนชัยธร (2559) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า บุคลิกภาพของตราสิน

ค้าเปรียบเสมือนการบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภค  (Aaker,  1991)  ว่ามีลักษณะและความชอบแบบ

ไหน สามารถบอกไปถึงลักษณะนิสัยของผู้บริโภค จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นและ

พึงพอใจกับสินค้าที่ซื้อไป  จากผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่าบุคลิกภาพด้านความน่าตื่นเต้น  และความหรูหรา  มี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกันและมีค่าสูงสุด  แสดงว่าองค์ประกอบเหล่านั้นของรองเท้าสนีกเกอร์

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  เมื่อผู้บริโภคมีการประเมินทางเลือก  จึงน�าข้อมูลเกี่ยวกับองค์

ประกอบเหล่านี้ของรองเท้าสนีกเกอร์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและซื้อรองเท้า 

ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่  3  ซึ่งพบว่าคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจ

ซื้อ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Bougenvile and Ruswanti (2017) ศศินภา เลาหสินณรงค์ 

(2558) และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ในมุมมองของผู้บริโภคนั้น องค์ประกอบ

ส�าคัญของคุณค่าตราสินค้า โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในเรื่องภาพลักษณ์ของตราสิน

ค้ารองเท้า ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่นและค�านึงถึงความคุ้มค่าของรองเท้า รวมถึงผู้

บริโภคมีความชื่นชอบและความไว้วางใจบริษัทผู้ผลิตรองเท้ากีฬาท่ีซื้อ หากข้อมูลหรือสารสนเทศเหล่านี้

สมบูรณ์ จะท�าใหก้ารประเมินทางเลือกของผู้บริโภคท�าได้สะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งการประเมินทางเลือกดัง
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กล่าวเป็นองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักสูงสุดในการตัดสินใจซื้อ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยซึ่งพบว่าตราสินค้า  ทั้งในแง่ของบุคลิกภาพตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการและตัวแทนจัด

จ�าหน่ายรองเท้าสนีกเกอร์  จะต้องด�าเนินกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าตราสินค้า  เนื่องจากตราสิน

ค้าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ท่ีจะต้องให้ความสนใจและด�ารงรักษาไว้ให้เป็นที่จดจ�าของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตลอด

ไป โดยพบว่าตราสินค้าใดก็ตามที่มีชื่อเสียงหรือเป็นผู้น�าตลาดจะมีคุณค่ามากขึ้น ทั้งนี้ เครื่องมือในการสร้าง

คุณค่าตราสินค้าที่ผู้ประกอบการและตัวแทนจัดจ�าหน่ายรองเท้าสนีกเกอร์ควรน�ามาใช้  คือ  การสื่อสารการ

ตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) เพราะการสื่อสารการตลาดจะท�าให้

เกิดคุณค่าตราสินค้า ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างภาพลักษณ์ของ

ตราสินค้า  (Brand  Image)  ทั้งในด้านความรู้สึกชอบ  (Favorability)  ความแข็งแกร่ง  (Strengthen)  และ

ลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า  (Uniqueness)  รวมถึงความเชื่อมโยงกับตราสินค้าใน

ความทรงจ�าของผู้บริโภค  สิ่งเหล่านี้จะท�าให้การประเมินทางเลือกของผู้บริโภคท�าได้ง่ายและรวดเร็ว  ทั้งนี้ 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการดังกล่าว สามารถด�าเนินการได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้

บริโภค  และอาจพัฒนาเป็นความภักดีที่มีต่อตราสินค้า  ทั้งในลักษณะของการซื้อซ�้า  รวมถึงการแนะน�าและ

บอกต่อให้บุคคลอื่นๆ มาซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ด้วย

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงก�าหนดตัวแปรแฝงเพียง 3 ตัวแปร และตัวแปร

สังเกตได้ 11 ตัวแปร เนื่องจากข้อจ�ากัดในการใช้โปรแกรม LISREL version student ในอนาคตผู้ที่ต้องการ

ต่อยอดงานวิจัย  อาจเพิ่มเติมตัวแปรที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  เช่น  การสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการ  เป็นต้น  ขณะเดียวกันอาจน�าโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับบริบทของสินค้า  แบรนด์เนมประ

เภทอื่นๆ นอกจากนี้ อาจท�าการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อที่หลากหลายมิติมากขึ้น
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าที่รับรู้  (การด�าเนินงาน,  คุณภาพ, 

ราคา, และความรู้สึก) (performance, quality, price and emotional) และความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมว่าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของกลุ่มคนท่ีสนใจสินค้าแฟช่ัน 

เป้าหมายอย่างไร ซึ่งการศึกษานี้นั้นจะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าที่รับรู้ของคนท่ีสนใจสินค้าแฟช่ัน เพื่อ

ท�าความเข้าใจว่าคุณค่าที่รับรู้นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความตั้งใจซื้อ  โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค�านวณเชิง

ปริมาณโดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  จ�านวน  385  คน  ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบค่าสห

สัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าที่รับรู้ และความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นที่ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าที่รับรู้และความต้ังใจซ้ือสินค้าแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนั้นมี

ความสัมพันธ์กัน  จากผลการวิจัยแบรนด์แฟชั่นและองค์กรธุรกิจนั้นจะต้องให้ความส�าคัญกับการเพิ่มคุณค่า

ที่รับรู้ในสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้ความตั้งใจซื้อสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: คุณค่าที่รับรู,้ สินค้าแฟชั่นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ความตั้งใจซื้อ

Abstract

The purpose of this study is to study the relationship between perceived value (per -

formance, quality, price and emotional) of sustainable fashion product to the intention to 

purchase. This study analyzes the perception of people who interest in fashion products. Its 

goal is to understand the perceive value and how it relates to the intension to purchase. To 

this  end, we  use  quantitative method by  collecting  the  data  through  structured  survey 

questionnaire from 385 people. Data was analyzed based on the correlation analysis. The 

result indicates that there is significant relationship between perceived value of sustainable 

fashion product to the intention to purchase. As the result, the fashion brand and organizar-

tion need to improve the value based on the product price over emotional.

Key words: perceive value, sustainable product, intention to purchase
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1. Introduction

The fast fashion industry has forcasted to grow over 21% in the past 3 years., where-

as the overall growth of fashion idustry is 3.5% to 4.5% in 2019 (BOF and McKinsey, 2019, 

p.12).  In Thailand,  the  top  fashion brand highest  sales are Uniqlo, Zara and H&M which 

earned 8,828 million baht, 4,771 million baht, and 4,225 million baht respectively are in-

creased compared to the last year. (The dialogue by tbs, 2019). Interestingly, the appeal of 

‘cheap chic’ remains festinated young teens, however, the early twenties looking for some-

thing different to wear (Mintel, 2007). In additional, to the fact that cheap clothing in fast-

fashion retailers are higher volumes of textile waste than before as they are not easily recy-

clable (Poulter, 2008). Attention in recycling is increasing in the UK and the waste management 

has  become  an  important matter  for  the  governments  (Defra,  2008b).  According  to  the 

study of Ansett, S.  (2007) there are excessive expectation of consumers towards sustain-

ability in fashion which cause challenges to fast fashion industry who reputation is diversely 

towards sustainable fashion; and the fast fashion companies have experienced a decreased 

in their sales (Todeschini et al, 2017, p.761). Whereas, Thai market seems to have diverse 

sales performances in the fast fashion companies as the highest sales in Thailand are Uniq-

lo, Zara and H&M.

Even though, the leader in fashion industry is experiencing pressures from the con-

sumer expectation on the company decision towards more sustainable sourcing and manu-

facturing (greener) especially demanding the most from those Generation Z and millennial 

(Fortune, 2019). While,  the previous marketing studies  indicated that competitive advan-

tages of a company are to enhance service quality, perceived value, and customer satisfac-

tion (Patterson & Spreng, 1997; Wang et al, 2004). 

Therefore, studying the attention of Thai youngster of how they perceive value to-

wards sustainable fashion will lead to the significant source of information for fashion brand 

to foreseen the change in the teenager behavior towards sustainable fashion practices.

Research	Objective
1.  To  study  the  relationship  between  the  perceived  functional  price  value  of 

sustainable fashion product to the intention to purchase.

2.  To study the relationship between the perceived functional performance value 
of sustainable fashion product to the intention to purchase.

3.  To  study  the  relationship  between  the perceived  social  value of  sustainable 
fashion product to the intention to purchase

4.  To study the relationship between the perceived emotional value of sustainable 
fashion product to the intention to purchase
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Expected Contribution

The expected contribution of this research is at least one components of the per-

ceived value of sustainable fashion products related to intention to purchase of customer.

2. Literature Review
2.1 Definition

 2.1.1 Perceived value

In marketing terminology, perceived value is the customers’ evaluation of  

the merits of a product or service and its ability to meet their needs and expectations, es-

pecially in comparison with its peers. (Kopp, 2019). Four components of perceived value 

consist of
  2.1.1.1 Perceived functional value: price - the utility derived from 

the product due to the reduction of its perceived short term and longer-
term costs. 

  2.1.1.2 Perceived functional value: performance - the utility de-
rived from the perceived quality and expected performance of the prod-
uct. 

  2.1.1.3 Perceived social value - the utility derived from the prod-
uct’s ability to enhance social self-concept.

  2.1.1.4 Perceived emotional value - the utility derived from the 
feelings or affective states that a product generates. 

  2.1.2 Sustainable fashion product

Sustainable fashion product is about clothing, shoes and accessories that are manu-

factured  and marketed by  taking  into  account  both  environmental  and  socio-economic 

aspects. All stage that work to improve life cycle such as design, raw material production, 

manufacturing, transport, storage, marketing and final sale, to use, reuse, repair, remake and 

recycling of the product and its components. (Brismar, 2018)
  2.1.3 Purchase Intention

Purchase intention is the need of a product which is driving the customer towards a 

purchase. The likelihood of a customer buying the same product again based on their pur -

chase history. The customer  is now intent on buying a product and therefore  is a prime 

potential. Retaining such customers is very important as they are likely to shift immediately 

to another brand because they are in the evaluation of alternatives stage. (Ajzen, 1991)
2.2 Related Research

The  research of  Li  (2012)  has  studied Chinese  consumers’ willingness  to pay  for 

luxury fashion brands related to their fashion lifestyle and perceived value. Practicality fasha-

ion lifestyle, perceived social/emotional value, perceived utilitarian value, and perceived 

economic value were found to have a significant influence on the willingness of Chinese 
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consumers to pay for luxury fashion brands in a multiple regression model (n = 480). This 

research also examines the different effects of  fashion lifestyles and perceived value on 

willingness to pay among four groups characterized by different previous genuine and coun-

terfeit purchasing experiences. This study deepens understanding of consumer perceptions 

and behaviors relating to luxury fashion brands in China. 

According to a research about Chinese consumers’  intention to purchase sustain -

able fashion products found that in a culture where collectivism is pervasive such as China 

its social norms can be one of the most powerful factors influencing consumers’ behavior. 

Individuals are driven to meet social expectations and fulfill social roles in collectivist cul-

tures (Wei & Jung, 2017). The research was designed to investigate how Chinese consumers’ 

concern with saving face affects sustainable fashion product purchase intention and how it 

also moderates consumers’ commitment to sustainable fashion. An empirical data set of 

469 undergraduate students in Beijing and Shanghai was used to test our hypotheses. The 

results confirmed that face-saving and general product values are an important motivation 

for Chinese consumers’ purchase of sustainable fashion items, and it also attenuated the 

effect of general product value while enhancing the effect of products’ green value in prep-

dicting purchasing trends.

The related research indicated that there is a relationship between perceived value 

and intention to purchase in sustainable fashion products.
2.3 Conceptual Framework

3. Method

In this study, the data was collected from people who interested in fashion product 

as the sample population. According to statistics, the certain number of population was not 

presented which means the population is non-finite so the population who interested in 

Intention	to	purchase	sustainable	fashion	product
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fashion product will be counted as the population in this research to provide an opinions 

and information to researcher about the relationship between the perceived value of sus-

tainable fashion product to the intention to purchase. This research used Cochran’s to cre -

ate sample size needed in this research so, the sample size that needed for this research is 

around 385. The researcher used the sample selection method by purposive sampling be -

cause the number of populations is non-finite.

This research is quantitative research by using self-administration questionnaires as 

a tool for data collection. The researchers have divided the questionnaires into the followe-

ing 3 parts: The first part is a questionnaire about demographic information, consisting of 4 

items which are gender, age, education and salary or wage. These questions are a closed 

ended question,  in which  the nature of  the questions  is multiple choice questions. The 

second part  is a questionnaire about the perceived value of sustainable fashion product 

including the perceived functional price value, the perceived functional performance value, 

the perceived social value and the perceived emotional value of user (Sweeney & Soutar, 

2001) using 5-Point Likert scale. The third part is a questionnaire about intention to purchase 

the sustainable fashion products. A questionnaire with selecting choice, which are different 

degrees of perceived value from functional price value, functional performance value, sof-

cial value and emotional value which are brand trust, brand awareness, brand image. (Chen, 

2010). This will determine  their overall buying-decision  in what  they  look  in  sustainable 

fashion product when they are buying them.

The sample questionnaires were collected from 30 people who interested in fashp-

ion product as a sample to find the relationship between the perceived value of sustainable 

fashion product to the intention to purchase. Later, the questionnaire was improved and 

finding the reliability by measuring consistency from Cronbach’s alpha coefficient which is 

0.818. It shows high reliability and consistency.

After  the measures of Cronbach’s alpha shows  reliability,  the  researchers will be 

started collecting collected the data from 385 people. After received the complete data 

from the questionnaire, the researchers analyzed the data from the questionnaires, using 

the correlation statistics to find the relationship between the perceived value of sustainable 

fashion product to the intention to purchase. 

4. Results 
4.1 Descriptive

Data collection in this research, the researcher received a complete questionnaire a 

total of 385 samples. In this research, demographic data of Sample groups to be considered 

are gender, age and income of respondent. The frequency and the percentage of demo.-

consumers to pay for luxury fashion brands in a multiple regression model (n = 480). This 

research also examines the different effects of  fashion lifestyles and perceived value on 

willingness to pay among four groups characterized by different previous genuine and coun-

terfeit purchasing experiences. This study deepens understanding of consumer perceptions 

and behaviors relating to luxury fashion brands in China. 

According to a research about Chinese consumers’  intention to purchase sustain -

able fashion products found that in a culture where collectivism is pervasive such as China 

its social norms can be one of the most powerful factors influencing consumers’ behavior. 

Individuals are driven to meet social expectations and fulfill social roles in collectivist cul-

tures (Wei & Jung, 2017). The research was designed to investigate how Chinese consumers’ 

concern with saving face affects sustainable fashion product purchase intention and how it 

also moderates consumers’ commitment to sustainable fashion. An empirical data set of 

469 undergraduate students in Beijing and Shanghai was used to test our hypotheses. The 

results confirmed that face-saving and general product values are an important motivation 

for Chinese consumers’ purchase of sustainable fashion items, and it also attenuated the 

effect of general product value while enhancing the effect of products’ green value in prep-

dicting purchasing trends.

The related research indicated that there is a relationship between perceived value 

and intention to purchase in sustainable fashion products.
2.3 Conceptual Framework

3. Method

In this study, the data was collected from people who interested in fashion product 

as the sample population. According to statistics, the certain number of population was not 

presented which means the population is non-finite so the population who interested in 

Intention	to	purchase	sustainable	fashion	product
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graphic distribution of 415 respondents are presented in Table 4.1.1.

Table 4.1.1: Demographic characteristics of the sample

Items Frequency Percentage

Gender

Male 118 30.60%

Female 267 69.40%

Age

Below 17 18 4.70%

17-36 298 77.40%

37-52 58 15.10%

Above 52 11 2.90%

Highest	qualification

Junior high school or lower 11 2.90%

Senior high school 16 4.20%

Bachelor degree 303 78.70%

Master degree 50 13.00%

Doctor Degree 5 1.30%

Level of income

Less than 5,000 20 5.20%

5,000-10,000 192 49.90%

10,001-15,000 106 27.50%

15,000-20,000 66 17.10%

More than20,000 1 0.30%

Total: 385

According to the table, the result shows that the majority of the sample are female 

(69.4%) with age around 17-36 years old. Moreover, they are bachelor degree (78.7%). and 

has 5,000-10,000 baht (49.9%) monthly income.
4.2 Pearson Correlation

The Pearson Correlation  analysis  used  to  find  the  relationship between  the per-

ceived value and intention to purchase, the value should be between -1 and 1. The amount 

close to 1 show high correlation, and negative amount shows negative correlation which 

presented in the table 4.2.1.
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Table. 4.2.1 Result of the Pearson Correlation between overall perceived value and pur-

chase intention

Intension To 

purchase

Perceived 

price value

Perceived 

performance 

value

perceive social 

value

perceived 

emotional 

value 

Intention to 

purchase
1

Perceived 

price value
.467** 1

Perceived 

performance 

value

.421** .458** 1

perceive social 

value
.426** .381** .381* 1

perceived 

emotional 

value

.512** 360** .345** .403** 1

**. Correlation is significant at the 0.01 (2-tailed)

From the result, there  is a significant correlation between the perceived value of 

sustainable  fashion product and the  intention to purchase  it. This means the higher  the 

perceived value of sustainable fashion product the higher the intention to purchase.

5. Discussion and conclusion

According to the finding of this study, there is a positive relationship with perceived 

value of sustainable fashion product to the intention to purchase. Moreover, the study ina-

dicates that perceived functional value, social value, price value and emotional value of 

sustainable fashion product have significant positive relationship with intention to purchase.

The relationship between perceived functional price value which is consistent with 

the research of Kopp (2019) has studied on the effect of positioning strategies on consumt-

ers’ attitudes and purchase intentions can be discussed functional price value as follows;

The relationship between perceived emotional and social value which is consistent 

with the research of McNeill (2015) has studied on Sustainable fashion consumption and 

the fast fashion conundrum: fashionable consumers and attitudes to sustainability in cloths-

ing choice can be discussed emotional and social value as follows;
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5.1. Perceived functional price value

The results show that People perceived functional price value in term of reasonable 

price and the price is worth for the quality of the product. Therefore, the relationship beo-

tween perceived functional price value and the intention to purchase is significant positive 

relationship which is consistent with the research of Hyo Jung (Julie)Chang, Tun- Min (Cathh-

erine) Jai (2015) has studied on the effect of positioning strategies on consumers’ attitudes 

and purchase intentions. Lastly, perceived functional price value is significant relate to the 

intention  to  purchase  sustainable  among  people  who  interested  in  sustainable  fashion 

product with correlation significance at 0.467.
5.2 Perceived functional performance value

The finding of  the  research explored  that  there  is  significant positive  relationship 

between perceived functional performance value and the intention to purchase product. 

Sustainable fashion product has the lowest value among the other values in term of qual-

ity and worthwhile used in long-term. There is a good opportunity for organization highlight 

the quality of fashion product to enhance costumer intention to purchase which is consis-

tent with  the  research of  Park  (2015).  Lastly,  perceived  functional performance  value  is 

significant relate to the intention to purchase sustainable among people who interested in 

sustainable fashion product with correlation significance at 0.421.
5.3 Perceived social value

The  finding  of  the  research  explored  the  relationship  between  perceived  social 

value and the  intention to purchase have significant positive relationship. Therefore, the 

costumer can have perceived social value of sustainable fashion product in term of friend-

ly product to environment and to reduce environment issue in society which is consistent 

with the research of McNeill (2015) has studied on sustainable fashion consumption and the 

fast fashion conundrum: fashionable consumers and attitudes to sustainability in clothing 

choice. Lastly, perceived social value is significant relate to the intention to purchase sus-

tainable among people who interested in sustainable fashion product with correlation sig-

nificance at 0.426.
5.4 Perceived emotional value

The finding of research found that there is significant positive relationship between 

perceived emotional value and the intention to purchase. The consumer perceived positive 

emotional will result a positive feeling and be happier to used sustainable fashion product 

which is consistent with the research of McNeill (2015). The perceived emotional value is 

significant relate to the intention to purchase sustainable among people who interested in 

sustainable fashion product with correlation significance at 0.512.

According to overall result in term of the relationship between perceived value of 
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sustainable fashion product to the intention to purchase showed that all of perceived value 

factor which are perceived functional value, functional price value, social value and emo-

tional value were significant and have positive relationshipห. There is a grate ways and op-

portunity for the fashion companies and organizations to focus on sustainable fashion prod-

uct in term of price, quality, social and emotional value.

This study focusses on the theory of reasonable action to identity the relationship 

between perceived value of sustainable fashion product to the intention to purchase. The 

finding of this study provides a good evidence for scholar to explore the effect of perceived 

value of sustainable fashion product which provide opportunity to further studies to sup-

port for these theories.

Conclusion 

In conclusion, this research aims to study the relationship between the perceived 

value of sustainable fashion product and the intention to purchase. The finding of this re-

search indicates that there is significant relationship between perceived functional value, 

functional price value, social value and emotional value of sustainable fashion product and 

the intention to purchase. The finding of this study indicates that when a company is work-

ing towards sustainable fashion product will lead to an increase in customer’s intention to 

purchase.
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กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำของร้ำนขำยของฝำกร้ำนคุณแม่จู ้

จังหวัดภูเก็ต
A study of factors affecting the satisfaction of customers of the Mae Zhu souvenir 

shop Phuket Province 

พรชนก แก้วจันทร์ ยุทธชัย ฮารีบิน เดชา สีดูกา ลุบนา นิยมเดชา

Pornchanok Kaewjan  Seeduka  Yuttachai Hereebin

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของ

ฝากของลูกค้า  อีกทั้งยังเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อสินค้าประเภทของฝากและของที่ระลึก  พร้อมทั้งเสนอ

แนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการขาย ที่มีผลมาจากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 307 คน ผลการวิจัยพบว่าทุก

ปัจจัยของปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยสนับสนุนอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอข้อคิดเห็น  ให้

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการแก้ไข  ให้มีราคาที่ไม่ท�าให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้ามีราคา

แพงจนเกินไป  สามารถจับต้องได้  คุณภาพของสินค้า  และปริมาณสินค้ามีความเหมาะสมกับราคาสินค้า 

พร้อมทั้งปรับภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าและบริการของทางร้านคุณจู้ไว้และปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

ทันสมัยและตรงตามความต้องการ ภายในร้านคุณแม่จู้ จังหวัดภูเก็ต

Abstract

This research is quantitative research. The objective is to study and analyze the buy-

ing behavior of customers’ souvenirs. It also compares the factors that affect the products 

of souvenirs and souvenirs. As well as suggesting ways to develop sales models The result 

of the study of customer satisfaction by using a questionnaire as a tool to collect data from 

a sample of 307 people. The research found that all factors of marketing factors and sup-

porting factors are at a high level. The research team therefore proposed the comments. 

The concerned executives should have to change or find solutions. To have a price that 

does not make customers see that the product is too expensive Tangible Product quality 

And the quantity of the product is appropriate for the product price As well as adjust the 

image and quality of the products and services of Khun Zhu’s shop and improve it to be 

modern and meet the needs Inside Mother Zhu’s shop Phuket.

บทน�ำ

นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของนักท่อง

เที่ยวต่างชาติอาทิเช่น  จีน  รัสเซีย  ออสเตรเลีย  ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก  และการเพิ่มขึ้นของ

เที่ยวบินในจังหวัดภูเก็ต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกตัวแปรนึง หรือปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการ
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ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ  สามารถน�ารายได้เงินตราต่างประเทศให้เข้าสู่ประเทศไทยสร้างงาน  สร้างรายได้ 

ให้แก่คนในประเทศทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  ซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนมาก 

อาทิเช่น  อุตสาหกรรมโรงแรม  ที่พัก  อุตสาหกรรมของช�าร่วยและของที่ระลึก  เป็นต้น  (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย , 2561)

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยช่วยกระจายรายได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดย

เฉพาะเศรษฐกิจในท้องถิ่นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและตามเส้นทางท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นแรงหนุนหลักที่

ยังคงมาจากการตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว  โดยตรงอย่างโรงแรมและสายการบิน 

หรือธุรกิจทางอ้อมที่มีการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งปี การจัดท�าแคมเปญการตลาดและการ

จัดโปรโมชั่นของภาคธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยวอันดับ  1  ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ 

อาทิ  อิทธิพลจากการได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์  การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว  เป็นต้น

(องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย , 2562)

ผู้ศึกษาจึงให้ความสนใจเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านขายของฝากร้าน

คุณแม่จู้  จังหวัดภูเก็ต  เพื่อน�าไปปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้าแลการบริการของทาง

พนักงานทางร้านได้รับความร่วมมือ และความเห็นชอบกับทางฝ่ายการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ให้

ความร่วมมือและให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเนื่องจากทางองค์กรมีความต้องการทราบถึงความพึงพอใจและ

ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการว่ามีความคิดเห็นอย่างไร  ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  เพื่อน�า

ไปพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของฝากของลูกค้า

2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อสินค้าประเภทของฝากและของที่ระลึก

3.  เสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการขาย ที่มีผลมาจากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ด้านผู้ประกอบการร้านค้าผู้จ�าหน่ายสินค้าประเภทของฝากและของที่ระลึกเพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับกลยุทธ์ต่างๆในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการพัฒนาสินค้าและการบริการเพื่อให้เป็นที่พึง
พอใจของนักท่องเที่ยว

2.  ด้านหน่วยงานราชการ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการ
พัฒนา  สนับสนุนด้านการ  ท่องเที่ยว  และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต  ตามนโยบายการท่อง
เที่ยวของ ภาครัฐ

3.  ด้านการศึกษา  เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ  ที่มีการเรียนการสอนวิชาการ
ตลาด  หรือการท่องเที่ยว  สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทางการตลาด  การวางแผนการตลาดและการ
ศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้า
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กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  ความพึงพอใจ

ภาณุเดช เพียรความสุข(2558: 11)ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เป็นการยอมรับ ความรู้สึก

ชอบ ความรู้สึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการให้บริการและการรับบริการในทุกสถานการณ์

พิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง (2559 : 28)ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่ง

มักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ  ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น  ตรงกันข้ามหากความ

ต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

สรุปความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดีโดยการได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการที่ตอบสนอง

ทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความชอบใจ แสดงออกถึงทัศนคติด้านบวกมากกว่าด้านลบออกมาอย่างชัดเจน 

โดยความรู้สึกของผู้รับบริการจะจะส่งผลต่องานที่ผู้ให้บริการปฏิบัติอยู่  จะส่งผลต่อขวัญก�าลังใจ  และความ

ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ แต่อย่างไรก็แต่ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะมีความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของบุคคลอีกด้วย ถ้าผู้รับบริการเกิดทัศนคติด้านลบหรือเกิด

ความไม่พอใจนั้นจะเกิด
2. ลักษณะควำมพึงพอใจ

ลักษณะความพึงพอใจผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและได้น�ามาเสนอลักษณะของ

ความพึงพอใจของนักวิชาการต่างๆ ดังนี้

เริงฤทธิ์ บุษย์เพชร  (2557  : 28)การด�าเนินงานบริการจ�าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ที่มุ่ง

เน้นที่ตัวลูกค้าและความพยายามที่จะท�าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการที่รับให้มากที่สุดโดยการ

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับริกำร

เริงฤทธิ์  บุษย์เพชร  (2557  :  27)จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  ของนักวิชาการต่างๆ  ในปัจจัยค�้าจุนเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งที่

จูงใจ แต่เป็นปัจจัยที่จะค�้าจุนให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคล ปัจจัยค�้าจุนนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็น

เพราะถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ บุคคลในองค์กรอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับริกำร

พิภพ อุดม (2537 : 65)การวัดระดับความพึงพอใจเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจะต้องด�าเนินการประเมินระดับความพึงพอใจเพ่ือประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานของประกันคุณภาพ

ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวถึง ระดับความพึงพอใจไว้ดังนี้

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไว้ว่า  ผู้รับบริการย่อมมีความต้องการและความคาดหวังในการ

ไปรับบริการทุกครั้งเมื่อไปรับริการประสบกับสถานการณ์ที่แท้จริงกับความต้องการก่อนไปรับบริการและ

แสดงออกมาเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 
4.1  ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังเป็นการแสดงความรู ้สึกชอบใจถูกใจของผู ้รับ

บริการเมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่  เช่น  ลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่มีชื่อ
เสียงแห่งหนึ่งถูกใจที่อาหารอร่อย  และบริการดี  หรือลูกค้าเดินทางด้วยรถประจ�าทางถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างปลอดภัยและตรงตามก�าหนดเวลาเป็นต้น
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4.2  ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง  เป็นการแสดงความรู้สึกชอบใจ  ถูกใจประทับใจของ
ผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการเกิดความคาดหมายที่มีอยู่  เช่น  ลูกค้าเติมน�้ามัน  ที่สถานบริการแห่งหนึ่ง
พร้อมกับได้รับบริการตรวจเครื่องยนต์และเติมลมฟรี  หรือลูกค้าไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งได้รับ
รางวัลพิเศษโดยไม่คาดคิดมาก่อน เพราะเป็นลูกค้ารายที่ก�าหนดให้รับรางวัล

5. โครงสร้ำงของร้ำนคุณแม่จู้

คุณแม่จู้เริ่มต้นธุรกิจร้านขายของช�า  และกาแฟก่อนเป็นอย่างแรก  ด้วยความที่เป็นคนขยันมาก  จึง

เปิดร้านรับซื้อมะพร้าวสด  มะพร้าวแห้ง  ปลาเค็ม  กุ้งเสียบ  และเม็ดมะม่วงหิมพานต์  ฯลฯ  เมื่อเวลาผ่านไป 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวเริ่มมากขึ้น  แต่กิจการขายของช�ากลับซบเซาลง  คุณแม่จู้จึงต้องดิ้นรนทุกอย่าง

เพื่อหารายได้เสริมมาเลี้ยงดูครอบครัว และนั่นเป็นสาเหตุที่ท�าให้คุณแม่จู้ เริ่มต้นท�าแกงไตปลาขายก่อนเป็น

อย่างแรก
6. ทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้ในกำรวิจัย ทฤษฎีล�าดับความต้องการของมัสโลว์ ได้รับความสนใจและน�า

ไปประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ  แต่การประยุกต์ใช้พึงระมัดระวังเรื่องความแตกต่างในวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคม เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น (Schermerhom, Hunt and Osborn 1994) ได้ยกตัวอย่าง
การน�าทฤษฎีนี้ไปใช้ในบางประเทศ  พบว่า  ประเทศที่ชอบหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงเช่น  ประเทศญี่ปุ่น 
หรือ กรีก ความปลอดภัยจะเป็นความต้องการที่มีความส�าคัญมากกว่าความส�าเร็จแห่งตน ในประเทศที่สิทธิ
สตรีสูง  เช่น  สวีเดน  นอร์เวย์  และเดนมาร์ค  ความต้องการทางสังคมจะสูงกว่าความต้องการด้านอื่น  และ
ประเทศที่นิยมท�างานแบบกลุ่ม เช่น ปากีสถาน ก็ให้ความส�าคัญกับความต้องการ

ทางสังคมสูง เช่น กัน โดยสรุปแล้วตัวอย่างตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล คือ กรอบ

ค่านิยมของบุคคลและสังคมเป็นหลัก
6.1  ทฤษฎีความต้องการของแม็คคลีแลนด์ (McClelland’s Theory of Needs)

ในชีวิตประจ�าวันเราจะเห็นพฤติกรรมของคนแตกต่างกันไป บางคนก็มุ่งมั่นไม่ยอแพ้อะไรง่ายๆ บาง

คนต้องการที่จะเอาใจคนอื่น  เกรงแต่จะไม่มีเพื่อน  และบางคนก็เจ้ายศเจ้าอย่าง  อยากมีอ�านาจเหนือบุคคล

อื่น  และอีกหลายแบบ  ซึ่งแม็คคลีแลนด์  ได้ท�าการศึกษาเรื่องนี้และสรุปว่า  ความต้องการของคนเราแยกได้

เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ  คือ  ความต้องการผลสัมฤทธิ์  ความต้องการมีอ�านาจและความต้องการความรักจากคน

อื่นทางสังคมสูง  เช่น  กัน  โดยสรุปแล้วตัวอย่างตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล  คือ  กรอบค่า

นิยมของบุคคลและสังคมเป็นหลัก
6.2  ทฤษฎีความต้องการของแม็คคลีแลนด์ (McClelland’s Theory of Needs)

ในชีวิตประจ�าวันเราจะเห็นพฤติกรรมของคนแตกต่างกัน

7.กลยุทธ์กำรตลำด 4P
1. Product  หรือผลิตภัณฑ์  ซึ่งก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะมอบให้แก่ลูกค้า  โดยต้องค�านึงถึง

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน คือต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเขาต้องการอะไรบ้าง ก็ให้ใส่ใจ
ในรายละเอียดตรงนั้น  รวมทั้งสินค้าหรือการบริการต้องมีความแตกต่างท�าให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตาสะดุด
ใจในรูปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนการสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า  ท�าให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา  และมีการบอกกันปากต่อปาก 
เป็นต้น

2. Price หรือราคา เรียกว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับสินค้าและบริการในแง่การตลาดเป็นอย่างมากเล
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ยทีเดียว  ซึ่งการตั้งราคานั้นต้องตั้งให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ  โดยต้องค�านึงถึงสถานที่ด้วย  เช่น 
หากเป็นย่านหรูแต่เราขายสินค้าในราคาถูกมากก็อาจท�าให้ลูกค้าเกิดความกังวลใจที่จะซ้ือสินค้าของเราก็ได ้
ท�าให้กลุ่มเป้าหมายลดน้อยลง  ดังนั้น  จึงต้องก�าหนดราคาตามกลุ่มลูกค้าที่จะเต็มใจซื้อ  โดยอาจลองท�า
แบบสอบถามดูก่อนก็ได้ และควรเปรียบเทียบราคาดูด้วยว่าคู่แข่งของเราเขาขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ และที่
ส�าคัญอย่าลืมค�านวณเรื่องราคาต้นทุนกับก�าไรด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่

3. Place หรือสถานที่ ท�าเล หรือช่องทางในการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หลักๆ 
เลยก็คือต้องมีความถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้าหรือ
บริการ  ซึ่งต้องค�านึงถึงวิธีการขายที่จะสามารถท�าให้เกิดผลก�าไรได้สูงสุด  และต้องกระจายสินค้าไปสู่กลุ่ม
ลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

4. Promotion หรือการส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหรือบริการของเราเป็นที่รู้จักและสนใจ 
เรียกว่าเป็นหัวใจส�าคัญของการตลาดเลยก็ว่าได้  ซึ่งสามารถท�าการโฆษณาในสื่อต่างๆ  หรืออาจจะเป็นการ
ท�ากิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมเกิดความอยากซื้อในสินค้าหรือบริการของเรา หรืออาจจะเป็นการ
ขายตรงเลยก็ได้  ทั้งนี้  ก็เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจและอยากเข้ามาเลือกชมสินค้าหรือบริการของเรา
มากที่สุด

กรอบแนวคิด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกร

ประชากรท่ีศึกษา คือ ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านขายของฝากคุณแม่จู้ จังหวัดภูเก็ตที่มีอายุ

ตั้งแต่  12  ปี  ขึ้นไป  ซึ่งเป็นเกณฑ์ของอายุเริ่มต้นที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้านขายของฝากคุณแม่จู้  จังหวัด

ภูเก็ต ผู้วิจัยน�าจ�านวนประชากรซึ่งเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านขายของฝากคุณแม่จู้ จังหวัดภูเก็ต โดย

ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี มาหาค่าเฉลี่ยละน�ามารวมกันได้จ�านวนประชากรทั้งสิ้น
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง  เดือน  ตุลาคม  –  มกราคม  2563โดยผู้วิจัย

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า  ที่มีต่อ

การให้บริการของร้านขายของฝากคุณแม่จู้  จังหวัดภูเก็ต    โดยน�าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบจ�านวน 

307 ชุด มีวิธีการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.   การศึกษาต�ารา เอกสารหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.  การจัดโครงสร้างของแบบสอบถามโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  มี 
4 ส่วน

ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ ช่วงอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา จ�านวน4 ข้อ  

ส่วนที่สอง  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการตลาดที่มีต่อการให้บริการของ 

ร้านคุณแม่จู้ จังหวัดภูเก็ต จ�านวน 16 ข้อ

ส่วนที่สาม แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอของลูกค้าในด้านปัจจัยสนับสนุนพนักงานของร้านคุณ

แม่จู้ จังหวัดภูเก็ต จ�านวน 16ข้อ
1.  ตัวแปรอิสระ  แบ่งเป็น  ความพึงพอใจในด้านการตลาด  ได้แก่  สินค้า  ราคา  ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย  การส่งเสริมการขาย  และความพึงพอใจในด้านปัจจัยสนับสนุนพนักงาน  ได้แก่  ด้านความสะดวก 
ด้านพนักงานให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านข้อมูลที่รับจากการบริการ

2.  ตัวแปรตาม  แบ่งเป็น  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านขายของฝากคุณแม่
จู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้วิจัยสำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 
1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผู้ตอบแบสอบถามทั้งหมด 50 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 76 มีอายุระหว่าง 30 – 39 

ปี 31.25 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ 31.75 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 35.50

2.  ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านคุณแม่จู้  จังหวัดภูเก็ต  โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (x  =4.12)  เมื่อจ�าแนกป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุดและมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านพนักงานบริการ

 (x ̄ = 4.33) รองลงมาคือ ดา้นความสะดวก (x̄ = 4.25) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นราคา (x̄ 

=3.83)

อภิปรำยผลกำรวิจัย
1.  1ด้านสินค้า  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความ

พึงพอใจอยู่มากที่สุด  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดทุกข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดคือ  มีสินค้ามีหลากหลายประเภท 
หลากหลายราคา สอดคล้องกับการศึกษาของ สิรภัทรญ์ ตันตระกูล (2558) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของห้างโฮมโปร  สาขานครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีความ
พึงพอใจด้านสินค้าในเรื่องห้างมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายตามที่ต้องการ รองมาคือสินค้ามีคุณภาพดีและ
เพียงพอกับความต้องการอยู่ในระดับมาก
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2.  ด้านราคา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ราคาต�่ากว่าเมื่อเทียบกับร้านค้าประเภทเดียวกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ธนิดา  พรหมเทพ  (2557)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของ  ร้านหยก  มั่งมี  ศรีสุข  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบ
สอบถามที่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่ อเมริกาและยุโรปมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
เท่ากัน  โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่  อเมริกาลุยโรป  ให้ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดล�าดับแรกเหมือนกัน ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า

3.  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีหลากหลายสาขาง่ายต่า
การซื้อสินค้า  สอดคล้องกับการศึกษาของสิรภัทรญ์  ตันตระกูล  (2558)  พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด ด้าน สถานที่อยู่ในระดับมากให้ความส�าคัญกับท�าเลที่ตั้งไปมาสะดวก

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจ�าแนกเป็น
รายข้อ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อ
เนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าละใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วน
ใหญ่ให้ความพึงพอใจต่อ  การที่ห้างเทสโก้  โลตัส  มีการจักกิจกรรมเกี่ยวกับการลดราคาสินค้าและโปรโมชั่น
ในห้างบ่อยกว่าห้างอื่นๆ

5.  ด้านความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบ
ว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือการให้บริการบรรจุสินค้าในลังของ
ทางร้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ อริสา ศรีพัฒนกุล  (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการซื้อสินค้าเทสโก้  โลตัส  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้า  เทสโก  โลตัส  ของผู้
บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยผู้บริโภคจะเกิดความประทับใจถ้าพนักงานที่ให้บริการมี
อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีความกระตือรือร้นในการบริการ  พูดจาไพเราะ  แต่งกายสุภาพ  มีความ
ช�านาญในการแนะน�าเกี่ยวกับสินค้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือในการหารสินค้า คิดราคาสินค้า
ถูกต้องและมีความสะดวกรวดเร็วในการช�าระสินค้า

6.  ด้านพนักงานให้บริการ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การตอนรับ การทักทาย ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สอดคล้องกับการศึกษาของ ญานิศา บุญประถัมภ์ (2549) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคที่
มีต่อห้างเทสโก้  โลตัส  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าพึงพอใจด้านคุณลักษณะและการ
บริหารของห้างในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยและ บรรยากาศภายในและภายนอกมากที่สุด

7.  ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีความพึงพอใจของลูกค้าอยู ่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
จ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีพื้นที่กว้างสะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ญานิศา บุญประถัมภ์  (2549) ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าพึงพอใจต่อการที่ห้างมี
พื้นที่จอดรถเพียงพอ สะดวก และปลอดภัยอยู่ในระดับมาก

8.  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็น
รายข้อ  พบว่า  มีความพึงใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  คือ  การปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่
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เสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ ญานิศา บุญประถัมภ์ (2549) ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
การเผยแพร่ข้อมูล และการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย ในระดับมากที่สุด

9.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของร้าน
คุณแม่จู้  จังหวัดภูเก็ต  จ�าแนกตามข้อมูลข้อมูลทั่วไปที่แตกต่างกัน  โดยภาพรวมพบว่า  ลูกค้ามีข้อมูลทั่วไป
ด้าน เพศ ช่วงอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของร้าน
คุณแม่จู้จังหวัดภูเก็ต  7  ด้าน  คือ  ด้านสินค้า  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด ด้านความสะดวก ด้านพนักงานบริการ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ 
ต่อร้านคุณแม่จู้ จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันทุกด้าน ที่ระดับทางระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ  กุลวดี  ธนกิจอ�านวย  (2554  :  55-61)  ศึกษาเรื่องความพึงใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของ
ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ผลการปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล พัทยา 
บีช โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้
1.  จาการศึกษาพบว่าลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านคุณแม่จู้จังหวัดภูเก็ต 

ในด้านราคาน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการแก้ไข ให้มีราคาที่ไม่
ท�าให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้ามีราคาแพงจนเกินไป สามารถจับต้องได้ คุณภาพของสินค้า และปริมาณสินค้ามี
ความเหมาะสมกับราคาสินค้าภายในร้านคุณแม่จู้ จังหวัดภูเก็ต 

2.  เนื่องจากร้านคุณแม่จู้  เป็นร้านขายของฝากที่มีการก่อตั้งขึ้นมาอย่างยาวนาน จึงเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางร้านและคณะบริหารจึงควรที่จะรักษาภาพลักษณ์และคุณภาพของ
สินค้าและบริการของทางร้านคุณจู้ไว้และปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการ

3.  ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีมีคุณภาพทั้งตัวสินค้าบรรจุภัณฑ์ราคา
และการประชาสัมพันธ์สินค้าของที่ระลึกให้แพร่หลาย

4.  ควรมีการจัดการส่งเสริมการตลาดให้แก่นักท่องเที่ยวที่ซ้ือในปริมาณมาก โดยการลดราคา
สินค้า  หรือการแถมสินค้า  การจัดวสะสมแต้ม  และการจัดโปรโมชั่นอื่นๆ  เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการ จึงสรุปข้อเสนอแนะรายปัจจัยได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 กำรแสดงรำยละเอียดของข้อเสนอต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด
ส่วนประสมทำงกำรตลำด รำยละเอียดของข้อเสนอ

1.สินค้า -โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง

พอใจอยู่มากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดคือ มีสินค้ามี

หลากหลายประเภท หลากหลายราคา

2.ราคา -โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ราคาต่�ากว่าเมื่อเทียบกับร้านค้า

ประเภทเดียวกัน
3.ช่องทางการจัดจ�าหน่าย -โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีหลากหลายสาขา

ง่ายต่อการซื้อสินค้า
4.การส่งเสริมการตลาด -โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดโปรโมชั่

นอย่างต่อเนื่อง

ตำรำงที่ 2 กำรแสดงรำยละเอียดของข้อเสนอต่อปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยสนับสนุน รำยละเอียดของข้อเสนอ

1.ความสะดวก -โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการให้บริการบรรจุสินค้าในลังของ

ทางร้าน

2.พนักงานให้บริการ -โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การตอนรับ การทักทาย ยิ้มแย้ม

แจ่มใส

3.สถานที่และสิ่ง

แวดล้อม

-โดยรวมมีความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีพื้นที่กว้างสะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า

4.ข้อมูลที่ได้รับจาการ

บริการ

-โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงใจอยู่

ในระดับมากทุกข้อ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ

ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

400  ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม  SPSS  ด้วยค่าสถิติ 

ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย เชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  คือ  ด้านราคา  ด้านการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ  และ

ด้านกระบวนการให้บริการ ขณะที่ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และ

ด้านบุคลากร  ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ, รถตู้โดยสารสาธารณะ, นักศึกษา

Abstract

The purpose of this research is to study the factors affecting the students’ choosing 

to use public van service. Silpakorn University Phetchaburi Information Technology Campus. 

The study used 400 samples. The research instruments were questionnaire, data analysis 

using SPSS program with statistics consisting of percentage, frequency, standard deviation, 

multiple regression analysis. The results showed that factors affecting the use of public van 

are the price, physical evidence and process. While product, place, promotion and person-

nel does not affect the selection of the public van service of students at Silpakorn Univer-

sity Phetchaburi Information Technology Campus.

Keywords: Factors that affect service selection, Public van, Student
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บทน�ำ

ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์  รถไฟ  ทางน�้า  ทางอากาศ  หรือ

คมนาคมขนส่ง ซึ่งในปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางบกถือว่ามีบทบาทส�าคัญและเป็นที่นิยมของประชาชน

เป็นอย่างมาก  เพราะมีความรวดเร็ว  สะดวกสบาย  และราคาถูก  ท�าให้ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการ

พัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งทางบก  โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  มีการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พร้อมมุ่งมั่น พัฒนาการให้บริการ

ประชาชน

ในแต่ละวันจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน 

ประกอบอาชีพ กลับภูมิล�าเนา หรือท่องเที่ยวเป็นต้น ท�าให้มีผู้คนจ�านวนมากหันมาเลือกใช้บริการรถตู้

โดยสารสาธารณะ เนื่องจากรถตู้มีขนาดเล็ก คล่องแคล่ว มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา 

ค่าบริการมีราคาถูกกว่าการเดินทางรูปแบบอื่นๆ โดยจากสถิติปีพ.ศ. 2555-2559 อัตราการจดทะเบียนของ

รถตู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น  เฉลี่ย15%  ในทุกๆปี  (กรมการขนส่งทางบก,  2559)  เนื่องจากบริการขนส่งมลชน

ของภาครัฐที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ท�าให้รูปแบบการขนส่งรถตู้โดยสารสาธารณะมี

การขยายตัวและตอบโจทย์ผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

รถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ถือว่าเป็นสายรถ

ตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางหนึ่งที่มีคนใช้บริการเป็นจ�านวนมาก สาเหตุที่รถตู้โดยสารได้รับความนิยมเพราะ

ด้วยการเดินทางที่รวดเร็วกว่ารถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ (รถทัวร์) ไม่ต้องรอคิวนาน มีจุดขึ้นรถหลาย

จุด โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารจะเป็นนักศึกษา เพราะคิวรถตู้อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงท�าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 

และเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  เพื่อน�าข้อมูลที่

ได้ไปปรับปรุงการเดินรถให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สมมุติฐำนกำรศึกษำ
1.  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะหรือไม่

2.  เพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

3.  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะให้กับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
การให้บริการให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  โดยผู้วิจัย

ได้ท�าการศึกษาและสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริกำร

การบริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  และไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน  แต่คือการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ  ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใด  อย่างหนึ่งให้

บรรลุผลส�าเร็จ  หรือเป็นการประสานความสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น  ระหว่างตัวผู้ขาย

หรือผู้ให้บริการ กับผู้ซื้อ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่าง สินค้าหรือการบริการ

ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความรู้สึกพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อโดยที่ธุรกิจบริการ  จะมุ่งเน้นการกระท�าที่ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  อันน�าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น  ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไปมุ่งขาย

สินค้าที่ลูกค้าชอบและท�าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น (จิตตินันท์เดชะคุปต์, 2549)
2. ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด

Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปร

หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจ

และความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี  เพียงแค่  4  ตัวแปร

เท่านั้น  (4Ps)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา  (Price) สถานที่หรือช่องทางการ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล 

(People)  ลักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  และกระบวนการ  (Process)  เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวคิดที่ส�าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจ ทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้

ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantita-

tive Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ประกอบด้วย นักศึกษาคณะสัตว

ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  เนื่องจากเป็น  3  คณะที่อยู่ในวิทยาเขตนี้เท่านั้น  ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน  ดัง

นั้นผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง แบบไม่ทราบจ�านวนของประชากร โดย

ใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2550) ชึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน และผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มส�าหรับแบบสอบถามจ�านวน 15 คน ดังนั้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ  400  คน  และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 

Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  4    ส่วนคือ  ส่วนที่  1 

ข้อมูลโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม  เป็นลักษณะค�าถามที่ก�าหนดค�าตอบให้เลือก  (Check List) 

ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้สาธารณะของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นลักษณะค�าถามที่ก�าหนดค�าตอบให้เลือก (Check List) ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ สามารถเลือกได้แค่ค�าตอบเดียว ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการรถตู้สาธารณะของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ  เพชรบุรี  โดย

แบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ สามารถเลือกได้แค่ค�าตอบ
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เดียว

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

จากการศึกษาครั้งนี้หลังที่ผู ้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว จะด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้
1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

เป็นการใช้การอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จากการใช้การอธิบายผ่าน  การน�าเสนอในรูป

แบบตารางแจกแจงความถี่  (Frequency)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

2.1  การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่ได้จากการท�า Factor Analysis กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้สาธารณะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ที่ระดับนัยส�าคัญ  95%  โดยทดสอบว่า  ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ของกลุ่มตัวอย่างหรือ
ไม่

2.2  การวิเคราะห์Independent Sample T-TestและOne-way ANOVA เป็นการวิเคราะห์
เพื่อทดสอบว่าการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความแตกต่างตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือไม่

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
1.  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Validity) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส�าหรับการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดย
ใช้แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม

2.  การตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจ�านวน  30  ชุด  ไปท�าการ
ทดสอบ  (Pre-test)  กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  จ�านวน  30  คน 
เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีลักษณะ  เป็นแบบ  มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  จึงต้องน�ามาทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูป  SPSS  ใน  การประมวลผล  และน�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555) ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้ แบ่งได้ 7 ด้าน ดังนี้ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.718 ด้านราคามีค่าระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับ  0.847  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.775  ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.540  ด้านบุคลากร  มีค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.869  ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มี ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.639 ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าระดับความเชื่อ
มั่นเท่ากับ  0.565  จากผลค่า  ระดับความเชื่อมั่นทั้ง  7  ด้านนั้น  พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 
0.707 ซึ่งถือได้ว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
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ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ�านวน  400  คน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ�านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 

คณะวิทยาการจัดการ จ�านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5000 – 10,000 

บาท จ�านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรรถตู้สำธำรณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

วินรถตู้ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้พบว่าเป็นวินช้างกุย จ�านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  โดยส่วน

ใหญ่จุดประสงค์ในการเดินทางจะเป็นการเดินทางกลับบ้าน จ�านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 เหตุผลใน

การเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ คือ ความสะดวกสบาย จ�านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 วันที่

ใช้บริการ คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ จ�านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ช่วงเวลาที่เดินทาง12.01 น. – 

16.00 น. คือ จ�านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 โดยเดินทางน้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อเดือน จ�านวน 213 คิด

เป็นร้อย 53.5 การซื้อตั๋วจะซื้อในวันเดินทาง จ�านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรรถตู้
โดยสำรสำรธำรณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

ประกอบด้วย  7  ด้าน  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  อยู่ใน

ระดับที่เห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.5694 และ S.D. = 0.70291) ด้านราคา ที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถตู้

โดยสารสาธารณะ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.6856 และ S.D. = 0.73709) ด้านช่องทาง

จัดจ�าหน่าย  ที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก  (Mean  =  3.7825 

และ  S.D.  =  1.00551)  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  อยู่ใน

ระดับที่เห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.3517 และ S.D. = 0.98482) ด้านบุคคล ที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถ

ตู้โดยสารสาธารณะ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.5625 และ S.D. = 0.79027) ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ  ที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  อยู่ในระดับที่เห็นด้วยปานกลาง  (Mean  = 

3.5525 และ S.D. = 0.72970) ด้านกระบวนการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 

อยู่ในระดับที่เห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.6783 และ S.D. = 0.55233)

ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรรถตู้สำธำรณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

วิทยำเขตสำรสนเทศ เพชรบุรี

จากการวิเคราะห์พบว่า การเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเพราะมีความสะดวกสบาย อยู่ใน

ระดับที่เห็นด้วยมาก (Mean = 3.88 และ S.D. = 0.825) เพื่อนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้

สาธารณะ อยู่ในระดับที่เห็นด้วย (Mean = 3.50 และ S.D. = 1.071) ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสาร

สาธารณะ เพราะมีความรวดเร็ว อยู่ในระดับที่เห็นด้วยปานกลาง (Mean = 3.53 และ S.D. = 0.917) ตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  เพราะ  มีการให้บริการที่ดีจากพนักงาน  อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก 
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(Mean = 3.70 และ S.D. = 0.880)

ส่วนที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำรถดถอยเชิงพหุของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้
บริกำรรถตู้โดยสำรสำธำรณะ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี แสดง
ดังตำรำงที่ 1 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

แหล่งความแปรปรวน Sum of 

Squares

df Mean Square F Sig.

การถดถอย (Regression) 27.549 7 3.936 10.647 0.000

ส่วนที่เหลือ (Residual) 144.899 392 0.370

รวม 172.447 399

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถ

ตู้โดยสารสารธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากทั้งหมด 7 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ

ด้านกระบวนการ  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เมื่อ

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสารธารณะของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรพยำกรณ B Std. Error Beta t Sig.

Constant 1.815 0.232 7.837 0.000

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.036 0.056 0.038 0.640 0.522

ด้านราคา 0.143 0.052 0.160 2.759 0.006

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย -0.016 0.040 -0.025 -0.406 0.685

ด้านการส่งเสริมการขาย -0.035 0.034 -0.052 -1.016 0.310

ด้านบุคคล 0.022 0.056 0.027 0.399 0.690

 ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.113 0.055 0.125 2.061 0.040

 ด้านกระบวนการให้บริการ 0.239 0.066 0.201 3.632 0.000*

R2= 0.145, F = 10.647,*p < 0.05

จากการวิเคราะห์ตามตารา พบว่า  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ

การเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  แต่  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านตามล�าดับพบว่า  ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  ปัจจัยด้านส่งเสริม

การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการใช้บริการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความ
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สัมพันธ์กัน  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการใช้บริการรถตู้

โดยสารสาธารณะมากขึ้น จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ไม่สอดคล้อง

2) ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ สอดคล้อง

3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ไม่สอดคล้อง

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ไม่สอดคล้อง

5) ด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สอดคล้องรถตู้โดยสารสาธารณะ ไม่สอดคล้อง

6) ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ สอดคล้อง

7) ด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ สอดคล้อง

อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ผลการศึกษาพบว่า  (1)  ด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  เสาวภา ลีลานุวงศ์  (2558) ที่พบว่า ความตรงต่อเวลาใน

การให้บริการ  ความปลอดภัยในการเดินทางและสภาพความใหม่ของเครื่องบิน  มีผลต่อความพึงพอใจของผู้

ใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) (2) ด้านราคาส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสาร

สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ กฤติยา พุทธวงค์ (2558) ที่พบว่า ราคาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ  โดยราคาค่าโดยสารที่มีความเหมาะสมคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

การเดินทางประเภทอื่นๆเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจมาก จากปัจจัยประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศในจังหวัดพิษณุโลก (3) ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  สิทธา  ค�าประสิทธิ์ 

(2559)  ที่พบว่า  ในการจ�าหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัท  หากมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุม  สะดวก

สบาย  และรวดเร็ว  จะช่วยอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ใช้บริการ  ท�าให้ไม่รู้สึกถึงความยุ่งยากในการเดิน

ทางในแต่ละครั้ง  รวมถึงใช้ระยะเวลาไม่นานในการซื้อตั๋วโดยสาร  (4)  ด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อ

การเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ปรีชญา เอี่ยมวงค์นที  (2557) ที่พบว่า ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยการลด แลก แจก แถมสินค้า รวมถึงการลดราคาพิเศษตามช่วงเทศกาล มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าที่สินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (5) ด้านบุคลากรไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับ กฤติยา พุทธวงค์ (2558) ที่พบว่า การแต่งกายที่สะอาดสุภาพเรียบร้อย ความมีอัธยาศัย

ดีและการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมของบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย  ที่ใช้บริการรถ

โดยสารปรับอากาศในจังหวัดพิษณุโลก (6) ด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้

โดยสารสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2558) ที่พบว่า ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย 
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ชื่อเสียงสายการบิน  ความสะอาดของห้องโดยสาร  และห้องน�้าบนเครื่องบิน  มีอุปกรณ์การให้บริการที่เป็น

มาตรฐาน  และมีการตกแต่งเครื่องบิน  มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

(Thai  Lion  Air)  (7)  ด้านกระบวนการให้บริการส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  ซึ่งไม่

สอดคล้องกับ  กุลธน  ธนาพงศธร  (2538)  ที่พบว่า  อัตราค่าบริการ  เหมาะสมกับการให้บริการในเมืองท่อง

เที่ยว  เป็นไปตามก�าหนดในประกาศและกฎกระทรวงตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่ง  ยกเว้น  ราคาเหมา

จ่ายในการให้บริการนอกเส้นทางแพงมาก  ไม่เหมาะสม  รวมทั้งจะไม่รับผู้โดยสารคนไทย  ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อ

คนไทยควรได้รับปรับปรุงและการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
1.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีเท่านั้น  ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้น  เพื่อให้ทราบ
ความคิดเห็น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

2.  ควรน�าสถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในวิจัยนี้  เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่าง และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
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