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ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวดีีโอในประเทศไทย 

THE STUDY OF WHAT INFLUENCES CONSUMERS TO RENT MOVIES 

AT VIDEO RENTAL STORES IN THAILAND 

กรีฑาพล  พิชญพ์นัธ์1  ดร. ไพศาล ตระกลูสุข2 

------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 

งานวิจยัน้ีมีจุดหมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวีดีโอในประเทศไทยโดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้าน

เช่าวีดีโอ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีเคยใช้บริการร้านเช่าวีดีโอทัว่ประเทศไทย 

จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าทีเพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

ค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน 

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กว่าคร่ึงมีอาย ุ

15 - 25 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 51.5 

และเกือบคร่ึงมีรายได ้ตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีภูมิลาํเนาในแต่ละเขตเท่ากนัคือส่วนภาค

กลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคอีสาน คิดเป็นร้อยละ 25 ดา้น

พฤติกรรมการเช่าวดีีโอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเช่าร้านวดีีโออีซ่ี มากท่ีสุด  

 

_______________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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ร้อยละ43 ส่วนใหญ่เช่าสารคดี เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าซีดี 20 – 50 บาท มีการเช่า

นานๆ คร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) และส่วนใหญ่จะไม่มีช่วงวนัท่ีไม่แน่นอน ส่วนเวลา

มกัจะเช่าช่วงคํ่า (5 โมงเยน็ – 1 ทุ่ม) มากท่ีสุด คน และส่วนใหญ่จะเช่า 1-2 เร่ือง  

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.02 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีทาํเลท่ีตั้งมีความสะดวก ใกลก้บัแหล่งชุมชนหรือแหล่งธุรกิจ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 อยู่ในระดบัท่ีมาก ด้านสินคา้และการบริการ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอใน

เร่ืองมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย สะดวก ทนัสมยัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

4.15 อยูใ่นระดบัท่ีมาก ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.91 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัใน

การตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอในเร่ืองราคาเช่าต่อเร่ืองเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.00 อยูใ่นระดบัท่ีมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยั

ในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

3.74 กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีส่วนลด

ใหก้บัสมาชิกมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.13 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างด้านอายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได ้และภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ พบว่า ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ด้านสินคา้และ

บริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการตดัสินใจ

ใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01  

คาํสาํคญั : ร้านเช่าวดีีโอ 
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Abstract 

This research aims to study what influences consumers to rent movies at 

video rental stores in Thailand. Goods and services, pricing, and marketing. And 

feasibility studies, marketing. For consideration in making investment decisions, 

video rental stores. The purpose of this study is that people who use services, video 

rental stores around the country a total of 400 questionnaires to collect data on the 

percentage standard deviation. Analysis is to test the difference between the two 

population groups, ANOVA analysis to test the difference between the mean of the 

population is more than two groups, Pearson correlation analysis. And analysis of 

financial feasibility. 

 Samples. Most females than males. Over the last 15 to 25 years with a 

bachelor's degree, most students / students and 51.5 percent, almost half have 

incomes below the 10,000 living in each county equally. The Central and North and 

South Bangkok East accounted for 25 percent of the video rental habits were found 

to have a rental store Video Ezy's 43 percent majority for a documentary. Cost of 

hiring CDs 20 to 50 baht for a long time (1-2 times per week) and most of the day is 

uncertain. The lease time is dinner (5 pm - 1 pm) for most people and most are 

about 1-2. 

 The samples were the deciding factor in the overall video rental shop. In the 

very With an average of 4.02 on each side the following details of the location. The 

samples used in the video rental store as a whole. In the very The averages were 

3.86 factors in the video rental shop in a convenient location. Close to the business 

community the most. With an average of 3.98 in the lot. Products and services. The 

samples used in the video rental store as a whole. In the very With an average of 

3.95 among the factors used in the video rental store in the system and the process 

of hiring the most modern and convenient. The average value of 4.15 at a level that 
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is the deciding factor for the sample used in the overall video rental store. In the 

very The averages were 3.91 factors in the use of the video rental store to rent the 

most appropriate. With an average of 4.00 in the lot. The promotion and marketing. 

The samples used in the video rental store as a whole. In the very With an average 

of 3.74 among the factors used in the video rental store in the discount to members. 

With an average of 4.13 in the lot. 

 Testing the hypothesis that differences in age, education, occupation, 

income and residence are different. Video rental stores have decided to use a 

different set of assumptions. The significant level of 0.05 and analysis of factors 

influencing the decision to use the video rental location factors. Goods and services, 

pricing, and marketing. There is a positive correlation between the video rental 

shop. Statistical significance at 0.01. 

KEYWORD : VIDEO RENTAL STORES 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการรับชมภาพยนตร์หรือการดูโทรทศัน์ถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ี

สร้างความอบอุ่นและสร้างความบนัเทิงให้กบัครอบครัวและการใช้บริการร้านเช่า

วีดีโอก็เป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัดูหนงัซ่ึงมีเป็นจาํนวนมากในปัจจุบนั ร้านเช่าวีดีโอก็มี

อยูท่ ัว่ไปโดยเฉพาะในเขตชุมชนใหญ่ๆ เช่น อพาร์เมนต ์ คอนโดมิเนียมต่าง ๆ รวมทั้ง

หวัเมืองในต่างจงัหวดั ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบแฟรนไชส์ และรูปแบบร้านอิสระซ่ึงมีการ

จดัรูปแบบการบริหารท่ีสะดวกแก่ผูม้าใช้บริการ ดงันั้นการท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อจะได้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การให้บริการร้านเช่าวีดีโอ เป็นธุรกิจหน่ึงท่ียงัมีแนวโน้มเติบโตอีกใน

อนาคต สืบเน่ืองจากการเติบโตของจาํนวนประชากรในกรุงเทพ-ปริมณฑล และเมือง

ใหญ่ๆ ในต่างจงัหวดั ประชากรท่ีส่วนหน่ึงไม่ตอ้งการซ้ือแผน่วีซีดีเป็นของตวัเอง แต่

ตอ้งการเช่าเน่ืองจากเหตุผลดา้นราคา ความ ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจศึกษาถึงปัจจยั
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ต่างๆ เหล่าน้ีว่า ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการให้บริการร้านเช่าวีดีโอ เพื่อ

จะได้นํามาเป็นแนวทางในการวางแผนหรือปรับปรุงกลยุทธ์การทําธุรกิจการ

ใหบ้ริการร้านเช่าวดีีโอใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ

ในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ

ในประเทศไทย 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สามารถนาํขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการจดัการบริหารธุรกิจการ

ใหบ้ริการร้านเช่าวดีีโอใหมี้ความเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวดีีโอแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านทาํเลท่ีตั้ง ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา และ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอของ

ประชาชน 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด 

 ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ

ในประเทศไทย  ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ 

  

  

  

   

  

  

  

  

การตัดสินใจใช้

บริการร้านเช่าวีดีโอ 

ตัวแปรตาม 

  

  

  

   

  

  

  

  

ด้านสินค้าและการบริการ 

ด้านทําเลท่ีตัง้ 

ด้านราคา 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 

 

 

1. เพศ     5. รายได้ 

2. อาย ุ     6. ภมูิลําเนา 

3. การศกึษา     7. จํานวนสมาชิก 

4. อาชีพ         ในครอบครัว 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการ
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แนวคิดเกีย่วกบัการบริหาร 

 บริบทท่ีสําคญัประการหน่ึงของนักบริหาร คือการจดัการ หรือการบริหาร

องคก์าร ใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง โดย

รวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ นาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อความสําเร็จใน

เป้าหมาย โดยคาํนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยดั 

ความหมายขององค์การ 

 Chester I. Barnard กล่าววา่ องคก์ารคือ ระบบท่ีบุคคลสองคนหรือมากกว่า

ร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงานอยา่งมีจิตสาํนึก 

 Herbert G. Hicks กล่าววา่ องคก์าร คือ กระบวนการจดัโครงสร้างให้บุคคล

เกิดปฏิสัมพนัธ์ ในการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 Mary Parker Follett “การบริหารการจดัการเป็นเทคนิคการทาํงานให้สําเร็จ

โดยอาศยัผูอ่ื้น” 

 George R.Terry “การบริหารการจดัการเป็นกระบวนการของการวาง

แผนการจดัองค์การ การกระตุน้และการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยใช้

ทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ” 

James A.F.Stoner “การจดัการคือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน 

(Planning) การจัดองค์การ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม 

(Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองค์การและการใช้ทรัพยก์รต่าง ๆ เพื่อ

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารกาํหนดไว”้ 

แนวคิดเกีย่วกบัการตลาด 

 การตลาด  (Marketing)  ถือเป็นหน้าท่ีงานทางธุรกิจ  ท่ีส่งมอบความพอใจ

ให้กบัลูกคา้ ณ ระดบักาํไรจาํนวนหน่ึง และมุ่งสู่การกาํหนดเป้าหมายใน 2 ประเด็น  

คือ ความพยายามดึงดูดลูกคา้รายใหม่ดว้ยคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีดีกวา่ และการรักษา

ลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม โดยส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ เน่ืองจากธุรกิจคน้พบวา่

ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้จะนาํมาซ่ึงส่วนแบ่งตลาด (Market  Share) ตลอดจนกาํไรท่ี

เพิ่มข้ึนของธุรกิจ  อีกทั้ งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมักเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
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ฉบัพลนั  ซ่ึงอาจจะเป็นการเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดดว้ย (ค็อตเลอร์, ฟิล

ลิป. (2547). การจดัการการตลาด. แปลโดย ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ) 

คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler  &  Armstrong, 2546, หนา้4) ให้นิยาม

ไวว้่า  การตลาด หมายถึงกระบวนการทางสังคมและการจดัการท่ีมุ่งสนองถึงความ

จาํเป็น  และความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มต่างๆ  โดยอาศยัการสร้างสรรค ์ 

รวมทั้งการแลกเปล่ียนคุณค่าและผลิตภณัฑใ์หก้บัผูอ่ื้น 

แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

องค์ประกอบของความพงึพอใจในการบริการ 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการใหบ้ริการ  (อา้งใน สุโขทยัธรรมธิราช 

, 2545 : 25-26) ความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวา่งผู ้

ใหบ้ริการ และผูรั้บบริการเป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของบริการในส่ิงท่ี

ผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะไดรั้บและส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงจากการบริการใน

แต่ละสถานการณ์การบริการหน่ึงซ่ึงระดบัของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผนัแปร ไป

ตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ีความพึงพอใจในการบริการจะประกอบด้วย

องคป์ระกอบ  2  ประการคือ  

องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลติภัณฑ์บริการ 

ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการ

บริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากนอ้ยเพียงใด 

องค์ประกอบด้านการรับรู้คูณภาพของการนําเสนอบริการ 

ผูรั้บบริการจะรับรู้วา่วธีิการนาํเสนอบริการในกระบวนการของผูใ้ห้บริการมี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ  

พฤติกรรมการแสดงการแสดงออกของผูใ้ช้บริการตามบทบาทหน้าท่ี และปฏิกิริยา

การตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการในดา้นความรับผิดชอบต่อ

งาน  การใชภ้าษาส่ือความหมายและการปฏิบติัตนในการใหบ้ริการ 
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แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมการบริโภคเป็นการกระทาํหรือการแสดงออกต่อการเลือกและใช้

สินคา้บริการต่าง ๆ ในอดีตนั้น พฤติกรรมผูบ้ริโภคมกัจะใชแ้รงงานและการกระทาํ

ของมนุษยเ์ป็นหลกั เช่น การกวาดบา้น ซักผา้ การประกอบอาหารรับประทานเอง

ภายในครอบครัว ฯลฯ แต่ในปัจจุบนัพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีได้เปล่ียนแปลงไป 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เขา้มามีบทบาทต่อ

พฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจาํวนัเพิ่มมากข้ึน สาเหตุท่ีสําคญัท่ีทาํให้พฤติกรรม

การบริโภคของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป คือ (อา้งถึงใน นที บุญพราหมณ์ ,2546) 

1. ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อพฤติกรรมการบริโภค เน่ืองจากความเจริญ

ในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีอยู่มากมาย ทาํให้ผูผ้ลิตผูบ้ริโภคตอ้งพยายามหา

ความรู้ต่อสินคา้และบริการใหม้ากข้ึน 

2. ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือต่อการใชสิ้นคา้และบริการ เช่น ค่านิยมในการ

ใชข้องนอกหรือสินคา้ต่างประเทศ ทั้งท่ีคุณภาพของสินคา้ในประเทศก็ทดัเทียมกนั 

แต่มีราคาถูกกวา่อีกดว้ย เช่น โทรทศัน์ เส้ือผา้ เป็นตน้ จากค่านิยมความเช่ือดงักล่าวน้ี

เอง ก็อาจทาํใหพ้ฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการเปล่ียนแปลงไป 

3. ราคา สินคา้และบริการท่ีมีราคาถูกอาจจะไดรั้บความนิยมในกลุ่มบุคคลท่ีมี

รายไดน้อ้ย แต่สินคา้และบริการท่ีมีราคาแพง ก็อาจจะไดรั้บความนิยมในกลุ่มบุคคลท่ี

นิยมใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีราคาแพง 

4. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการทางส่ือมวลชนต่าง ๆ ทั้งทาง

วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ได้แก่การโฆษณาเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั 

นํ้าอดัลม ฯลฯ ก่อใหเ้กิดการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมได ้

5. เวลา เน่ืองจากความเร่งรีบในการประกอบอาชีพการทาํงาน ทาํให้มีเวลาใน

การเลือกใชสิ้นคา้และบริการมีนอ้ย ความสะดวกรวดเร็วจึงเป็นท่ีสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 

6. ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีมากกวา่ผลิตภณัฑ์และบริการ (อา้งถึงใน นที 

บุญพราหมณ์, 2546) 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด ได้ทาํการสํารวจทรรศนะคติของผู ้

ให้บริการเช่าวีดีโอเก่ียวกบัพฤติกรรมการเช่าและซ้ือเทปวีดีโอของผูบ้ริโภค โดย

กระจายร้านท่ีให้บริการเช่าทั้งรายใหญ่และรายเล็ก จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 286 ร้าน 

พบว่าการพฒันารูปแบบการให้บริการตลอดจนอตัราค่าเช่าท่ีค่อนขา้งถูก ทาํให้มี

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเช่าวีดีโออยูร่ะหว่าง100-2,000 คนต่อเดือน ส่วนใหญ่คือร้อยละ 

34.6 จะมีผูใ้ชบ้ริการเช่าเฉล่ียตํ่ากวา่ 500 คนต่อเดือน สําหรับช่วงเวลาท่ีลูกคา้นิยมมา

ใชบ้ริการเช่ามากท่ีสุดคือ ช่วงเยน็วนัศุกร์-อาทิตยคิ์ดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96.3 

และมีระยะเวลาการเช่าต่อคร้ังคือ 7-10 วนัคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 46.9 ทั้งน้ี

เน่ืองจากสมาชิกในครัวเรือนมีเป็นจาํนวนมาก สําหรับรายการท่ีผูเ้ช่านิยมเช่าส่วน

ใหญ่จะเป็นภาพยนตร์คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 78.6 รองลงมาเป็นรายการตลกคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 8.2 รายการเพลงคาราโอเกะและการ์ตูนมีสัดส่วนเท่ากนัคือ 6.2 

และรายการอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 0.9 จากการสอบถามผูป้ระกอบการพบว่า แนว

ภาพยนตร์ฝร่ังท่ีลูกคา้นิยมเช่าส่วนใหญ่เป็นแนวแอ็กชัน่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.6 

แนวตลกร้อยละ 1.5 ฆาตกรรมลึกลบัร้อยละ 1.1 และแนวอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 0.8 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอใน

ประเทศไทย ซ่ึงผู ้ทาํวิจัยได้ดําเนินการศึกษาประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

ประชาชนท่ีเคยใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอทัว่ประเทศไทย จาํนวน ประมาณ 63.3 ลา้นคน 

(เวบ็ไซดก์รมการปกครอง ประกาศ ณ 30 เดือนธนัวาคม 2551 www.dopa.go.th) กลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีเคยใช้บริการร้านเช่าวีดีโอทัว่ประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การกาํหนดจาํนวน

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั

ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ียอบรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรือระดบั

นยัสําคญั นัยสําคญั ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จะถูกนาํมา

http://www.dopa.go.th/
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ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อทาํการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic 

Package for Social Sciences : SPSS)  

4. ผลการวเิคราะห์ 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอใน

ประเทศไทย ซ่ึงผูท้าํวจิยัไดผ้ลการศึกษาตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได ้และภูมิลาํเนา  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านเช่าวีดีโอของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ร้านท่ีเช่า ประเภทของวีดีโอ ค่าใชจ่้ายในการเช่า ความบ่อยในการเช่า 

ช่วงวนั/เวลาท่ีเช่า และจาํนวนในการเช่า  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ

ในดา้นต่างๆ คือ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และการบริการ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน  กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เป็นเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย คือ 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และเพศชาย 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33  

มีอายุ 15 - 25 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8  มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มากท่ีสุดคือ213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มาก

ท่ีสุดคือ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีรายได ้ตํ่ากวา่ 10,000 บาทมากท่ีสุดคือ 183 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.8  มีภูมิลาํเนาในแต่ละเขตเท่ากนัคือ ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาค

อีสาน คือ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  
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ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านเช่าวีดีโอของกลุ่ม

ตัวอย่าง  

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน ใช้บริการ  เช่าร้านวีดีโออีซ่ี มากท่ีสุด

คือ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 เช่าสารคดีมากท่ีสุดคือ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 

ค่าใชจ่้ายในการเช่าซีดีแต่ละคร้ัง  20 – 50 บาท มากท่ีสุดคือ 175 ความถ่ีในการเช่า

นานๆ คร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) มากท่ีสุดคือ 149 เช่าไม่แน่นอน มากท่ีสุดคือ 177 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาคือ วนัหยุด (ส – อา /วนัหยุดนขตฤกษ)์ จาํนวน 152 

คน ช่วงเวลาท่ีมาเช่า ช่วงคํ่า (5 โมงเยน็ – 1 ทุ่ม) มากท่ีสุดคือ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.2 จาํนวนท่ีเช่า 1-2 เร่ือง มากท่ีสุดคือ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2  

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน

เช่าวดีีโอ  

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  400 คน มีระดบัปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านเช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.02 เม่ือพิจารณาในแต่

ละดา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจ

ใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีทาํเลท่ีตั้งมีความสะดวก ใกล้กบัแหล่งชุมชนหรือ

แหล่งธุรกิจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

 ดา้นสินคา้และการบริการ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.95 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัใน

การตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย 

สะดวก ทนัสมยัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.15 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

 ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.91 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจ

ใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองราคาเช่าต่อเร่ืองเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 

4.00 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  
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 ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

เช่าวีดีโอในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.74 กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัใน

การตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในเร่ืองมีส่วนลดให้กบัสมาชิกมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.13 อยูใ่นระดบัท่ีมาก  

ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวีดีโอ แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว t-test และ สถิติ F-test (one way analysis of variance = F-test) ในการทดสอบ

นยัสําคญัของความแตกต่างระหวา่งความแปรปรวนของ 2 กลุ่ม และมากกวา่ 2 กลุ่ม 

ทาํการสรุปผลสมมติฐานวา่ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และการบริการ ดา้นราคา และ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ ใชก้าร

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson ‘s Correlation coefficient) 

ระหวา่งปัจจยั และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรท่ี

นาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ทาํการสรุปผลสมมติฐานวา่

ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 และ 0.05 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัมีการตัดสินใจใช้บริการร้าน

เช่าวดีีโอ แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบดว้ยสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้นภาพรวม มีค่า Sig. = 0.061 / 0.797 / 0.604 

และ 0.275 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือ ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ ไม่

แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่ในดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่า 

Sig. = 0.025 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอในดา้น

การส่งเสริมการตลาด แตกต่าง ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ผลการทดสอบดว้ยสถิติ F-test ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig. = 0.000 

/ 0.001 / 0.000 / 0.038 และ 0.002 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ความ

แตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้

บริการร้านเช่าวดีีโอ แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัย ด้านทําเลที่ตั้ง ด้านสินค้าและการบริการ ด้านราคา และปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวดีีโอ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร แสดงให้เห็นว่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัมีผลต่อตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจ

ใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ พบวา่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่า

วดีีโอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 (r = .768, r =.911, r = .839 และ r = .755)  

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง พบวา่ปัจจยัดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 (r = .632, r = .615, r = 

.374, r = .679, r = .549 และ r = .565 ตามลาํดบั) 

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวั นั้นมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าวดีีโอทุกตวั  

5. อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมเช่าร้านวีดีโออีซ่ี มากท่ีสุด 

ร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เช่าสารคดี เสียค่าใชจ่้ายในการเช่าซีดี 20 – 50 บาท มีการเช่า

นานๆ คร้ัง (1-2 คร้ังต่อสัปดาห์) และส่วนใหญ่จะไม่มีช่วงวนัท่ีไม่แน่นอน ส่วนเวลา

มกัจะเช่าช่วงคํ่า (5 โมงเยน็ – 1 ทุ่ม) มากท่ีสุด คน และส่วนใหญ่จะเช่า 1-2 เร่ือง 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศูนยว์ิจยักสิกรไทย ไดท้าํการสํารวจทรรศนะคติของผู ้

ให้บริการเช่าวีดีโอเก่ียวกบัพฤติกรรมการเช่าและซ้ือเทปวีดีโอของผูบ้ริโภค โดย

กระจายร้านท่ีให้บริการเช่าทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาท่ี



60 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ลูกคา้นิยมมาใชบ้ริการเช่ามากท่ีสุดคือ ช่วงเยน็วนัศุกร์-อาทิตยคิ์ดเป็นสัดส่วนสูงถึง

ร้อยละ 96.3 จากพฤติกรรมดงักล่าว สามารถนาํมาปรับปรุงพฒันาการบริหาร เช่น 

จากประเภทของการเช่า ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเช่ารายการสารคดีมากท่ีสุด ดงันั้น ควร

มีการส่งเสริมการตลาดวดีีโอประเภทอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์วีดีโอ

ท่ีออกมาใหม่ หรือมโปรโมชัน่ควบคู่กนัไป เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เช่าเพิ่ม ในส่วนของ

การบริการ ควรมีการจดัระบบการบริการให้มีความรวดเร็ว ความสะดวก โดยเฉพาะ

ในช่วงคํ่า ซ่ึงเป็นช่วงท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด  

ในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ จากผล

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในด้านสินค้าและบริการมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะในเร่ืองการมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย สะดวก ทนัสมยั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะ ปัจจุบนั ทุกคนเร่งรีบ และมีเวลาท่ีน้อยลง ดงันั้นหากใช้บริการแล้ว 

ยอ่มตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว ความง่ายในการใชบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการอีกดว้ย สอดคล้องกบัองค์ประกอบของความพึงพอใจในการ

ให้บริการ (อา้งใน สุโขทยัธรรมธิราช , 2545 : 25-26) ท่ีว่า ความพึงพอใจในการ

บริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหว่างผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการเป็นผล

ของการรับรู้และประเมินคุณภาพของบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะ

ไดรั้บและส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์จะเห็นไดว้่า

ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการ

บริการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการ

นาํเสนอบริการใหว้งจรของการใหบ้ริการระหวา่งผูใ้ห้บริการระหวา่งผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ  ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ี

มีอยู่หรือประสบการณ์ท่ีเคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดงักล่าว ย่อมนาํมาซ่ึง

ความพึงพอใจในการบริการนั้ นหากเป็นไปในทางตรงกันข้าม  การรับรู้ส่ิงท่ี

ผูรั้บบริการ  ไดรั้บความจริงไม่ตรงกนักบัการรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั  ผูบ้ริการ

ยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑบ์ริการและการนาํเสนอบริการนั้นได ้

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างดา้นอายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ และภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ 
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แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบุคคลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ สถานภาพทาง

เศรษฐกิจ ย่อมส่งผลต่อการเช่า เช่น ผูท่ี้มีอายุมาก อาจมีความสนใจเช่าวีดีโอต่าง

ประเภทกนักบัเด็กๆ หรือวยัรุ่น รวมถึงรายไดก้็ส่งผลต่อปริมาณหรือจาํนวนเงินท่ีจ่าย

ในการเช่าวดีีโอ ถา้มีรายไดม้ากอาจมีการเช่าในจาํนวนท่ีมากตามไปดว้ย ในส่วนของ

สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้น

การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการตดัสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอ 

นัน่คือ ยิ่งมีระดบัปัจจยัในดา้นต่างๆ เหล่าน้ีมากเพียงใด เช่น มีทาํเลท่ีตั้งท่ีดี มีสินคา้

และการบริการท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า มีราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการ

ส่งเสริมการตลาด มีการลด แลก แจก แถมท่ีเหมาะสม ยอ่มทาํใหลู้กคา้มีความตอ้งการ

ท่ีจะใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบพฤติกรรม ปัญหา อุปสรรค และความ

ตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการร้านเช่าวีดีโอ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

ในคร้ังน้ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบการศึกษาวางแผนการตลาดในการลงทุนในบริษทั

ใหบ้ริการร้านเช่าวดีีโอ และนาํไปบริหารงานของเจา้ของกิจการ ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นทาํเลท่ีตั้ง จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในทาํเล

ท่ีตั้งมีความสะดวก ใกลก้บัแหล่งชุมชนหรือแหล่งธุรกิจ ดงันั้น ร้านให้เช่าวีดีโอ ควร

มีการตั้งร้านในทาํเลท่ีใกล้แหล่งชุมชนหรือเดินทางสะดวก เพราะกลุ่มลูกค้าจะ

สามารถมาใชบ้ริการไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

2. ด้านสินค้าและการบริการ จากผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคญัในเร่ืองการมีระบบและขั้นตอนในการเช่าท่ีดี ง่าย สะดวก ทนัสมยั ซ่ึง

ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัระบบท่ีมีมาตรฐาน สามารถใช้งานไดต้รงกบั

ความต้องการของลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าใช้งาน

สะดวก และมีคสามรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

3. ดา้นราคา จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในเร่ือง ราคา

เช่าต่อเร่ืองเหมาะสม บริษัทจึงควรมีการจัดราคาเช่าให้มีความเหมาะสม ไม่สูง

จนเกินไปนกัเพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เช่าในจาํนวนท่ีมากข้ึนได ้ 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัในเร่ือง มีส่วนลดใหก้บัสมาชิก เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้ไดส้มคัรเป็น

สมาชิก จึงควรมีแรงจูงใจให้ลูกคา้ รวมถึงเป็นการเก็บขอ้มูลพื้นฐานของลูกคา้ไดอี้ก

ทางหน่ึงดว้ย 

5. ดา้นจาํนวนของแผน่วดีีโอ ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อการเช่าของลุกคา้

หลายๆ คน ทางบริษทัควรมีการกรจากแผน่ใหมี้ความเหมาะสม หรือมีการประเมินวา่

ควรมีจาํนวนแผน่ต่อเร่ืองมากเพียงใด เพื่อใหพ้อต่อความตอ้งการของลูกคา้ จะช่วยให้

ลูกคา้ไม่ไปใชบ้ริการของคู่แข่งได ้

6. ควรจะมีรูปแบบการบริการส่งถึงบ้าน เพื่อเป็นช่องทางการบริการหน่ึง

สาํหรับลูกคา้ท่ีมีเวลานอ้ย หรือมีปัญหาในการเดินทาง โดยอาจเพิ่มราคาขนส่ง จะเป็น

ช่องทางหน่ึงท่ีกระตุน้ใหลู้กคา้เช่าวดีีโอมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผูเ้ช่ามีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มากระทบผลส่งให้ขอ้มูลเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัต่างๆ เป็นระยะๆเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ความถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์และสามารถนาํไปใชว้างแผนธุรกิจไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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