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การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อความพงึพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรี

ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS THAT 

INFLUENCE THE SATISFACTION OF CUSTOMERS IN CHOOSING MUSIC 

SCHOOL IN BANGKOK AREA) 

พรพกัตร์ อานุภาพสกุล1   ดร. สุมาลี  สว่าง2   

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

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ี

มีต่อความพึงพอใจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีของลูกคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 

ค่าร้อยละค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Testและ MRA  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีอาชีพเป็น 

พนกังาน และมีรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 55,001 บาทข้ึนไป โดยผลการศึกษาดา้นการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ปัจจยัดา้นการโฆษณากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั

โซเชียลมีเดียมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการขายให้ความสาํคญักบัการมีคอร์ส ทดลองเรียนฟรีคร้ังแรก

มากท่ีสุด ดา้นการประชาสัมพนัธใ์หค้วามสาํคญักบัการมีรายละเอียดราคา เง่ือนไขชดัเจนมากท่ีสุด ดา้น

การตลาดทางตรงใหค้วามสาํคญักับการปรับเวลาเรียนไดต้ามความเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด และ

ดา้นการขายโดยพนักงานให้ความสาํคญักบัพนักงานท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า เหตุผลท่ีทาํให้เลือกเรียนดนตรี คือความชอบส่วนตวั วนัท่ี

และเวลาท่ีเรียน คือวนัเสาร์ – อาทิตย ์ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.01 – 15.00 น. สาเหตุท่ีทาํให้เลือกโรงเรียนสอน

ดนตรีคือ มีเพ่ือนหรือคนรู้จกัท่ีเคยเรียนแนะนาํ เหตุผลในการพิจารณาโรงเรียนสอนดนตรีเป็นอนัดบั

แรก คือ เดินทางสะดวก ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเรียนดนตรี คือ ตวัเอง และ การชาํระค่าเรียนราย

เดือนสะดวกท่ีสุด และผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีพบว่า 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการมี Wifi ให้ใช้

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ภายในบริเวณโรงเรียนมากท่ีสุด ดา้นการบริการใหค้วามสาํคญักบัการมีบริการยืมหนังสือเรียนหากลืม

นาํมาเรียนในชัว่โมงโดยมากท่ีสุด และดา้นส่ิงดึงดูดใจกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคัญกบัการ

สะสมคะแนนระหว่างเรียนเพ่ือแลกรับของรางวลัใหก้บัผูเ้รียนมากท่ีสุด 
 

คาํสําคญั: การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ, ความพึงพอใจ, โรงเรียนสอนดนตรี 
 

ABSTRACT 
 

This study had objectives to study integrated marketing communication Factors that influence 

the satisfaction of customer in choosing music school in Bangkok area and to study the relationship of 

variables with their satisfactions by utilizing questionnaire to collect data with 385 samples and 

employing various statistics for data analysis, including frequency, percentage, minimum value, 

maximum value, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA.  

The findings revealed the major samples were female, had an age range of between 26-35 

years, were employee, and total monthly household income more than 55,001 baht.  The integrated 

marketing communication findings revealed that for Advertising factors most of them give precedence 

to Social Media. For Sales Promotion, most of them give an important to free trial course for the first 

time. For Public Relation, most of them give precedence to information about pricing and clear 

condition According to Direct Marketing most of them want to choose their most appropriate study 

time.  Lastly, for Personal Selling, most of them love sellers with good human relationship. Regarding 

the consumer behaviors, it was found that the main reason to choose to study music were personal 

preference for date and, time they prefer to study were Saturday – Sunday afternoon 12.01 – 15.00 

p.m. and, the reason for choosing the music school were the recommendations from friends or 

acquaintances and, the first reason consider for choosing the music school were convenient 

transportations and, influential person in decision for study music were myself and, pay tuition fee by 

monthly. The satisfaction findings revealed that for Facilities most of them give precedence to have 

free Wifi in the school area and, Service most of them give precedence to borrow music book when 

they forgot to bring it. Lastly, the Attraction, most of them give precedence to collect the points during 

their courses to receive a reward. 

KEY WORDS:  INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION, SATISFACTION,     

   MUSIC SCHOOL 
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บทนํา 

ชีวิตประจาํวนัของคนไทยในยคุปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากคนไทยส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมการใชชี้วิตดว้ยความเร่งรีบ เร่งด่วน และมีการแข่งขนักนัสูง ทาํให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยั

ส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผูค้นเกิดความตึงเครียด ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยผอ่นคลายความเครียด ก็คือการเปิดโอกาส

ให้กบัดนตรี ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในชีวิตประจาํวนั โดยดนตรีจะมีส่วนช่วยส่งผลต่อการดาํรงชีวิต ให้มี

กาํลงัใจในการต่อสูก้บัอุปสรรคต่างๆ ไดอ้ยา่งมีสติ และยงัช่วยใหใ้ชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุขมากข้ึน  

นอกจากน้ี ยงัส่งผลกระทบไปถึงพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบนัดูกา้วร้าว มีอารมณ์รุนแรง มีการ

แสดงออกโดยขาดความย ั้งคิด ประกอบกบัสภาพแข่งขนัสูงทางด้านการเรียนของเด็กไทย จึงทาํให้

พฤติกรรมของเด็กถูกเปล่ียนแปลงจากส่ิงต่างๆ รอบตัว ซ่ึงการเรียนดนตรีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี

ผูป้กครองสมยัน้ีเร่ิมหนัมาสนใจและใหค้วามสาํคญัมากข้ึน เพราะเป็นการช่วยเสริมสร้างทั้ง IQ และ EQ 

ของเด็กให้มากข้ึนไปพร้อมๆ กนั การเรียนดนตรีจะช่วยพฒันาทกัษะของเด็กได้จากการใชป้ระสาท

สัมผสัทั้ง 5 โดยจะทาํเด็กเกิดสมาธิไดโ้ดยไม่รู้ตวัในขณะท่ีเรียน ทาํให้พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กจะ

ค่อยๆ ถูกพฒันา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กก็จะดีข้ึนและเติบโตมาเป็นคนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  

แนวโน้มของธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีในปัจจุบนั พบว่าในปัจจุบนัค่านิยมของผูป้กครองนิยม

ปลูกฝังทกัษะต่างๆ สาํหรับบุตรหลานตั้งแต่วยัเด็ก จึงส่งผลให้มูลค่าตลาดธุรกิจทางการศึกษาเพ่ือเสริม

ความรู้และทกัษะในประเทศไทยเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากประมาณ 16,698 ลา้นบาท ในปี 2556 ไปสู่ 

19,275 ลา้นบาท ในปี 2557 หรือเติบโตร้อยละ 15.43 จากสภาพการณ์ดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึง ปัจจยัส่วนบุคคล การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดผ้ลการศึกษา

ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการนาํไปประยุกต์เพ่ือกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีให้

สอดคลอ้งกบัการแข่งขนั และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนในปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการโรงเรียนสอนดนตรี 

2 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและความพึงพอใจในการ

เลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการโรงเรียนสอนดนตรี 

 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

 



4 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอน

ดนตรีแตกต่างกนั 

2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

โรงเรียนสอนดนตรีแตกต่างกนั 

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีแตกต่างกนั 

 

กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ  

ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพ่ือการศึกษาในอนาคตได ้

2. ประโยชน์เชิงธุรกจิ 

เพ่ือให้ผูด้าํเนินธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรี เพ่ือนําไปพฒันาและประยุกต์ใชก้ารส่ือสาร

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  อาย ุ อาชีพ  รายไดค้รอบครัวรวมต่อเดือน  

พฤตกิรรมการใช้บริการ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ ์

การตลาดทางตรง การขายโดยพนกังาน 

การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ ์

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ใครคือลูกคา้ ซ้ืออะไร ซ้ือเม่ือไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือท่ีไหน  

ใครเป็นผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ ซ้ืออยา่งไร 

ความพงึพอใจในการ

เลือกใช้บริการโรงเรียน

สอนดนตรีของลกูค้าใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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การตลาดแบบบูรณาการใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ และนาํไปปรับปรุงการวางแผนทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบั

การแข่งขนัในปัจจุบนั 

 

แนวคดิ 

 การศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียน

สอนดนตรี เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี 

พ.ต.หญิงกุลกานต์ ฤทธ์ิฤๅชยั รัตนวราหะ (2556) แนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของการเรียน

ดนตรี การเรียนดนตรีถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยพฒันาการเรียนรู้ไดต้ั้งแต่เด็กไปจนถึงผูใ้หญ่ และยงัช่วย

ใหเ้กิดผลการเรียนรู้ไดดี้ในระยะยาว 

Belch and Belch (2005 อา้งถึงใน อจัฉรา นพวิญ�ูวงศ,์ 2550) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนบุคคล เก่ียวขอ้งกบัประชากรศาสตร์เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีสาํคญัและมีตวัแปรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะทาํ

ใหเ้กิดพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัไปดว้ย สามารถเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมการ

ตัดสินใจได้ เข้าถึงการกําหนดตลาดเป้าหมาย และส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือได้ใน

ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุและผล 

ธีรพนัธ ์โล่ห์ทองคาํ (2544) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการใน

ปัจจุบนัเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมนาํมาใชก้นัมาก เน่ืองจากสามารถทาํใหก้ารนาํเสนอขายสินคา้ หรือบริการมี

ความน่าสนใจ โดยการนาํการส่ือสารรูปแบบต่างๆ ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

อศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ (2549 : 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค คือ ความรู้สึกนึกคิด หรือการแสดงออกในการใชชี้วิตประจาํวนั โดยการแสดงออกพฤติกรรม

ของแต่ละคนมีทนัศคติหรือส่ิงจูงใจแตกต่างกนั หรือการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง

ผูบ้ริโภค 

วิรุฬ   พรรณเทวี (2542 : 11 ) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกของบุคคลในเชิงบวก แต่ก็สามารถเป็นความรู้สึกในเชิงลบไดเ้ช่นกนัหากไม่ไดรั้บในส่ิงท่ีทาํ

ใหเ้กิดความพอใจ ดงันั้นการสร้างความพึงพอใจจึงตอ้งหาส่ิงเร้าท่ีจะเป็นแรงจูงใจเพ่ือทาํใหเ้กิดความพึง

พอใจต่อบุคคลนั้น 

ณธีพฒัน์ วชิรชยัเกียรติ (2552 : 123) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแบบสอบถามโดยมี

พฤติกรรมการตดัสินใจในประเด็นแนวโน้มในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีระดบัแนวโน้ม

ค่อนขา้งจะเรียนต่อแน่นอน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนดนตรี

สากลมากท่ีสุด คือ ผูป้กครอง/ คนในครอบครัว มีระดบัอิทธิพลมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 สถาบนัท่ี
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ตดัสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลท่ีโรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.0 

สาเหตุท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลคือ ประทบัใจจากการเขา้ชมแสดงดนตรีมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 35.8 ปัจจยัในการเลือกสถานท่ีในการเรียน คือ เลือกสถานท่ีในการเรียนเป็นโรงเรียนสอนดนตรี 

คิดเป็นร้อยละ 71.3 ช่วงวนั/ เวลาท่ีเหมาะสมในการเลือกเรียนดนตรีสากล คือ ช่วงบ่าย - เยน็/ เสาร์ – 

อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 42.8 ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล มากท่ีสุด คือดนตรีมีผลกระทบท่ีดี

ต่อการพฒันาทางดา้นสมอง คิดเป็นร้อยละ 52.3 และระยะเวลาในการเรียนดนตรีสากล ประมาณ 1- 3 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 57.0 และงบประมาณในการเรียนดนตรีสากลต่อปี ประมาณ 10,001-20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 33.3  

 วรมน คาํแหง, มนัส วฒันไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน์ (2556 : 87-88) ไดท้าํการศึกษาความพึง

พอใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนดนตรี ตามโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนคร

ยะลา ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในดา้นของสถานภาพของผูป้กครอง ผลวิจยัพบว่าผูป้กครองส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง นบัถือศาสนาพุทธ มีอาย ุ36 ปีข้ึนไป มีอาชีพรับราชการ การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี

รายไดต้ั้ งแต่ 30,001 บาท ข้ึนไป มีความสามารถเล่นดนตรีได ้ระยะเวลาท่ีบุตรหลานเขา้เรียนดนตรี

มากกว่า 10 เดือน ผลการคน้ควา้ในดา้นความพึงพอใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนดนตรี

ตามโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา แสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนดนตรี ตามโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาอยู่ในระดบัมาก ทุก

ด้าน โดยมีด้านการเรียนดนตรี รองลงมา ด้านครูผูส้อนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ด้านการสนับสนุนจาก

ผูบ้ริหาร และดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

 ธรรศ อมัโร (2552 : 11-12) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิจยัพบว่า จากการท่ีสงัคม

ในยคุปัจจุบนัไดมี้กระแสวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา จึงส่งผลใหนิ้สิตมีแรงบนัดาลใจในการเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีดา้นดนตรีสากล เพ่ือความมุ่งหวงัท่ีจะสร้างงานและสร้างรายไดจ้ากส่ิงท่ีตนเองมีใจรัก

และมีความถนัด ดา้นอาชีพของผูป้กครองส่วนใหญ่ พบว่า ประกอบอาชีพรับราชการและจาํนวนรายได้

รวมของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท ซ่ึงอยูใ่นฐานะสามารถส่งเสริมการเรียนดนตรีของบุตร

หลานได้ในอนาคต และพบว่านิสิตมีการตัดสินใจในภาพรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

หลกัสูตรการเรียน ดา้นช่ือเสียงและคุณภาพของวิทยาลยั และดา้น ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง แต่

อยา่งไรก็ตาม ดา้นค่าใชจ่้าย มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการท่ีปัจจยัดา้นหลกัสูตรการ

เรียนส่งผลต่อการตดัสินใจของนิสิตโดยมีนยัสาคญันั้น เพราะสาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากลมีหลกัสูตร

การเรียนท่ีเป็นอตัลกัษณ์ มีความทนัสมยั สามารถนาํไปพฒันาต่อยอด องค์ความรู้ดนตรีสากลเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ หรือสาํหรับการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  
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 นายลือฤทธ์ิ เอ่ียมภกัดี (2553 : 65) ไดท้าํการศึกษา การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจต่อการส่ือสารการตลาด ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการผ่านเว็บไซต์ http://www.yamaha.in.th 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด 200 คน เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง คือ เป็นเพศชายร้อยละ 56.0 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 44.0 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปีมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.0 ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.0 และส่วนใหญ่มีระดบัรายได้ต่อเดือน 30,001 – 

40,000 บาท คิด เป็นร้อยละ 38.0 ผลการศึกษาพบว่า ก ลุ่มตัวอย่างส่วนให ญ่ เปิด รับเว็บไซต ์

http://www.yamaha.in.th ใน 6 เดือนท่ีผา่นมา จาํนวน 4 – 6 คร้ัง โดยใชร้ะยะเวลาเปิดรับเว็บไซต์อยู่ท่ี 2

นาที ซ่ึงมีลกัษณะการเปิดรับเว็บไซต์เป็นบางหน้า รวมถึงเปิดรับเว็บไซต์เพ่ือหาข้อมูลหรือติดต่อ

สอบถามขอ้มูลคอร์สการสอนดนตรี เพ่ือบุตรหลาน และเพ่ือติดตามข่าวสารอพัเดทต่างๆโดยทัว่ไปและ

นอ้ยท่ีสุดคือ เพ่ือรับทราบสภาพบรรยากาศของห้องเรียนดนตรี และนอกจากน้ีผลการใชป้ระโยชน์จาก

การส่ือสารการตลาดของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ผ่านเว็บไซต์ http://www.yamaha.in.th ของกลุ่ม

ตวัอยา่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์ จากการดูรายละเอียดและใชใ้นการ

ตดัสินใจเลือกเรียนหลกัสูตรคอร์สดนตรีต่างๆและการดูสาขาต่างๆ ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ 

รองลงมาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดผา่น Call Center 0-2215-2626-39  

 ทรรศนีย ์ปราบอกัษร (2542) ไดท้าํการศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรี ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อการเรียนดนตรีมากท่ีสุดในเร่ืองการ

เรียนดนตรีสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต และสุขภาพกายของผูเ้รียนและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของบิดามารดาในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรี คือ บรรยากาศของโรงเรียน  ส่วนโอกาส

ทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีในอนาคต  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สนับสนุนให้บุตร

เรียนดนตรีมากท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ  85.50   โดยเหตุผลอนัดบัหน่ึงในการสนบัสนุนใหบุ้ตรเรียนดนตรี 

คือการเรียนดนตรีทาํให้เด็กรู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์   ช่วงเวลาในการเรียนท่ีกลุ่มตวัอย่าง

ตอ้งการใหบุ้ตรเรียนดนตรีมากท่ีสุด คือ วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์   การเรียนดนตรีจะตอ้งมีการฝึกซอ้มทุก

วนั  ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสนบัสนุนใหบุ้ตรเรียนดนตรี  จะซ้ือเคร่ืองดนตรีใหก้บับุตรเพ่ือเอาไวใ้ชใ้นการ

ฝึกซอ้มมีจาํนวนมากท่ีสุด และจากการวิจยัคร้ังน้ี    เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่สนบัสนุนใหบุ้ตรเรียนดนตรี  

คือ  ค่าใชจ่้ายในการเรียนดนตรีสูงมาก  เป็นเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมากท่ีสุด กลยุทธ์ทาง

การตลาดของโรงเรียนดนตรี คือ หลกัสูตรท่ีโรงเรียนเปิดสอนตอ้งมีมาก   เคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บความนิยม

มากจากกลุ่มตัวอย่างและตอ้งการให้บุตรเรียนมากท่ีสุด  คือเปียโน  นอกจากวิชาดนตรีสากลแล้ว 

หลกัสูตรท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการให้โรงเรียนเปิดมากท่ีสุด  คือ  วิชาดนตรีไทย  ส่วนส่ิงแวดลอ้มของ

โรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใหบุ้ตรเรียนมากท่ีสุด  คือ  หอ้งเรียนตอ้งเป็นหอ้งปรับอากาศ   
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 ชญัญา บูรณุปกรณ์ (2546 : 68-69) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนดนตรีในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.5 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.5 มีอายุต ํ่ากว่า 30-39 ปี ร้อยละ 38.5 มี

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 55.5 เป็นเจา้ของกิจการร้อยละ 40 มีรายไดข้องครอบครัว

ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทต่อเดือน วนัท่ีเลือกมาเรียนดนตรีเป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ 48.5 โรงเรียน

ท่ีเลือกเรียนดนตรีไดแ้ก่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า (เจริญเมือง) เชียงใหม่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า (นครพิงค)์ 

เชียงใหม่ โรงเรียนดนตรีคีตา เชียงใหม่ และโรงเรียนดนตรีเชียงใหม่แลนด ์เชียงใหม่ ร้อยละ 25 โดยให้

เหตุผลท่ีเลือกเรียนดนตรีท่ีโรงเรียนดงักล่าวว่า มีความสะดวกในการเดินทางไปเรียนและใกลบ้า้น ผูท่ี้มา

เรียนดนตรีไม่เคยเรียนดนตรีจากท่ีอ่ืนมาก่อน ร้อยละ 86.5 และไม่เคยมีความรู้ดา้นดนตรีมาก่อน ร้อยละ 

62 โดยมีภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนดนตรี มี

ความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการ โดยปัจจยัท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยด้านการนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นสถานท่ี 

 สิทธิเวท เพ็ญนวลออง, มนัส วฒันไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน์ (2556 : 129) ไดท้าํการศึกษาถึง

สภาพการเรียนการสอนดนตรี โรงเรียนดนตรีมีฟ้าหาดใหญ่ จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า นักเรียนท่ีตอบ

แบบสอบถามการศึกษาสภาพการเรียนการสอนดนตรี โรงเรียนดนตรีมีฟ้า หาดใหญ่ เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย เขา้เรียนดนตรีในช่วงอาย ุ7 ปี–9 ปี (ประถมตน้) มีมากท่ีสุด แต่มีการเร่ิมเรียนดนตรีเม่ือ

อาย ุ6 ปี – 10 ปี ระยะเวลาการเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีมีฟ้า หาดใหญ่ นกัเรียนใชร้ะยะเวลาการเรียน

ดนตรีในโรงเรียนดนตรีมีฟ้า หาดใหญ่ 2 ปี – 3 ปี นักเรียนท่ีไม่มีประสบการณ์การเรียนดนตรีก่อนการ

เขา้เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีมีฟ้า หาดใหญ่มีมากกว่านกัเรียนท่ีมีประสบการณ์การเรียนดนตรีก่อน

การเขา้เรียนดนตรี และนักเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการเล่นเคร่ืองดนตรี จะมีประสบการณ์ในการเล่น

เคร่ืองดนตรี Keyboard (คียบ์อร์ด) ประเภทเคร่ืองดนตรีท่ีกาลงัศึกษา นักเรียนกาํลงัศึกษาเคร่ืองดนตรี

ประเภท Keyboard (คียบ์อร์ด) มากท่ีสุดและมีเหตุผลในการเรียนดนตรี เพราะมีความชอบ ความสนใจ

ในดนตรี และทางดา้นสภาพการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนดนตรี มีฟ้า หาดใหญ่ ผลวิจยัยงัพบว่า 

จาํแนกตามตวัแปรดา้นการส่งเสริมกิจกรรมแก่ผูเ้รียนดนตรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกิจกรรมส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูป้กครอง มีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก ดา้นสร้างศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รียนในการแสดงดนตรี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปิยรัตน์ ธรรมรงครั์ตน์, มนสั วฒันไชยยศ, กาํจร กาญจนถาวร (2556 :146-147) ไดท้าํการศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชาดนตรี ตามการรับรู้ของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สถานภาพทัว่ไปของนิสิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง มีประสบการณ์การเรียนดนตรีปาน
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กลาง และผูป้กครองมีรายไดป้านกลาง นิสิต เห็นว่า ความพร้อมของบุคลากร บรรยากาศในห้องเรียน 

และส่ือการสอน มีคุณภาพในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบปัจจยัทั้งสามดา้น ตามการรับรู้ของนิสิต 

จาํแนกตามตวัแปรไดผ้ลดงัน้ี คือ นิสิตท่ีมีเพศต่างกนั มีการรับรู้ปัจจยัทั้งสามดา้นไม่แตกต่างกนั สาํหรับ

ดา้นบรรยากาศในหอ้งเรียน นิสิตมีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั และส่ือการสอนของนิสิต พบว่า นิสิตมีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัทั้งสามด้านในระดับมาก โดยมากท่ีสุดคือ ส่ือการสอน รองลงมาคือ บรรยากาศใน

หอ้งเรียน และความพร้อมของบุคลากรตามลาดบั  

 อินทนนท์ บุปผาวลัย,์ วนัทนีย ์ภูมิภทัราคม, วรุณี เชาวน์สุขุม (2553 : 42) ไดท้าํการศึกษาถึง

คุณภาพการให้บริการของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างให้ระดบัคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าลูกคา้ให้ระดับ

คุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสูตร ดา้นสถานท่ี ดา้นค่าบริการอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ี

พบว่าลูกคา้ให้ระดบัคุณภาพการให้บริการ ดา้นความมัน่ใจในบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้น

ความเห็นอกเห็นใจต่อผูรั้บบริการ ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมอยู่ใน

ระดบัสูง ดา้นความแตกต่างขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล กบัคุณภาพการใหบ้ริการพบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาย ุระดบั

การศึกษา และสถานะผูรั้บบริการต่างกนั มีความพอใจในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั แต่ในส่วน

ของเพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั  

 จีรฎา จีรอศัวพงศ์ ( 2556 : 118) ได้ทําการศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ผูป้กครองต่อครูผูส้อนวิชาเปียโนในโรงเรียนดนตรีประเภทการศึกษานอกระบบ จากผลการวิจยัในส่วน

ของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา รายได ้

และมีความสามารถในการเล่นดนตรีหรือมีบุคคลอ่ืนๆ ภายในครอบครัวสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีไดโ้ดย

เฉล่ียจาํนวนค่อนขา้งสูง เห็นไดจ้ากจาํนวนของผูป้กครองท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 97.3 และผูป้กครองส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 มีรายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 

100,000 บาท นอกจากน้ีมีผูป้กครองถึงร้อยละ 59.9 ท่ีมีความสามารถในการเล่นดนตรี ส่งผลให้

ผูป้กครองเกิดความคาดหวงัในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนดนตรีในระดบัสูงตามไปดว้ย ดงันั้นสถานภาพ

ส่วนบุคคลทั้งสามดา้นท่ีกล่าวมาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลถึงความคาดหวงัในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนดนตรี 

เห็นได้จากระดับของความคาดหวงัท่ีอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดซ่ึงมีเพียงสองระดับเท่านั้ น 

นอกจากน้ีวตัถุประสงค์หลกัของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีเพ่ือช่วยพฒันาสมาธิ 

สติปัญญา และอารมณ์ ซ่ึงสูงถึงร้อยละ 59.4 แสดงให้เห็นว่าผูป้กครองให้ความสาํคญัในเร่ืองการเรียน

ดนตรีเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนมากกว่าเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางดนตรี  

 

ระเบียบวธิีวจิยั 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

 



10 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ท่ีมุ่งเน้นศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายผลการศึกษาไดน้าํเสนออยูใ่นรูปแบบของการวิจยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ท่ีใชต้ารางร่วมแสดงผลการศึกษาเพ่ือความเขา้ใจมากข้ึน โดยใชแ้บบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างของคาํถามปลายปิดทั้งหมด รวม 4 ส่วน และปลายเปิด 1 ส่วน เป็นเคร่ืองมือวิจยัในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีใชว้ิธีคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบ

ไม่ทราบจาํนวนประชากรจาํนวน 385 ตวัอยา่ง โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก และใชส้ถิติต่างๆ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

t-Test,  F-Test, และ MRA 

 
สรุปผลการวจิยั 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ด้านปัจจยัส่วนบุคคล  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.6 อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี ร้อยละ 46.2 มี

อาชีพเป็นพนักงาน ร้อยละ 50.6 และมีรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 55,001 บาทข้ึนไป 

ร้อยละ 41.6 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

พบว่า ปัจจยัดา้นการโฆษณา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัโซเชียลมีเดียมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.54 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายใหค้วามสาํคญักบัการมีคอร์สทดลองเรียนฟรีคร้ังแรกมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.11 ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ให้ความสําคญักบัการมีรายละเอียด ราคา เง่ือนไข

ชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.22 ปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง ให้ความสาํคญักบัมีการปรับเวลาเรียนได้

ตามความเหมาะสมกับผูเ้รียนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.24 และปัจจัยด้านการขายโดยพนักงาน ให้

ความสาํคญักบัพนกังานท่ีมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.29  

3. สรุปผลการวเิคราะห์ด้านพฤตกิรรมผู้ใช้บริการ 

พบว่า เหตุผลท่ีทาํใหเ้ลือกเรียนดนตรีของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือความชอบส่วนตวั คิดเป็น

ร้อยละ 52.7 วนัท่ีสะดวกเรียนดนตรีมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือวนัเสาร์ – อาทิตย ์คิดเป็น

ร้อยละ 88.6 เวลาท่ีสะดวกเรียนดนตรีของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือก คือ ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.01-15.00 น. 

คิดเป็นร้อยละ 34.5 สาเหตุท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีใชบ้ริการ คือมีเพ่ือน

หรือคนรู้จกัท่ีเคยเรียนแนะนาํ คิดเป็นร้อยละ 44.7 เหตุผลในการพิจารณาเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอน

ดนตรีเป็นอนัดบัแรกของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือเดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 48.1 ผูท่ี้มีอิทธิพลใน
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การตดัสินใจเรียนดนตรีของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 79.5 รูปแบบการชาํระค่า

เรียนท่ีสะดวกมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือก คือชาํระค่าเรียนรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 61.8  

4.  สรุปผลการวเิคราะห์ด้านความพงึพอใจ 

ผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรี พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโรงเรียน โดยให้

ความสาํคญักับการมี Wifi ให้ใชภ้ายในบริเวณโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.02 มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นการบริการ โดยใหค้วามสาํคญักบัการมีบริการยมืหนงัสือเรียน หากลืม

นาํมาเรียนในชัว่โมง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.87 และ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้น

ส่ิงดึงดูดใจ โดยให้ความสําคญักบัการมีการสะสมคะแนนระหว่างเรียนเพ่ือแลกรับของรางวลัให้กับ

ผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.48 

5. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีทาํ

ใหลู้กคา้เลือกเรียนดนตรี วนัท่ี และเวลาสะดวกเรียน และรวมถึงผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเรียนดนตรี 

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  แต่พบว่า อาย ุรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นสาเหตุ

ท่ีทาํใหเ้ลือกโรงเรียนดนตรีของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการ เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างพิจารณาเป็นอนัดบัแรก 

และการชาํระค่าเรียนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สาํหรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสัมพนัธต่์อความพึงพอใจในการเลือก

โรงเรียนสอนดนตรีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการโฆษณา  ด้านการตลาด

ทางตรง และดา้นการขายโดยพนกังานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอน

ดนตรีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น

การประชาสัมพนัธ์ และดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโรงเรียน การบริการ 

และส่ิงดึงดูดใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน ตวัแปรอสิระ สถิต ิ Sig. ผลลพัธ์ 

1 

ปั
จจั

ย 

ส่ว
น

บ
คค

ล เพศ t-Test 0.929 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.027 ยอมรับ 
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อาชีพ F-Test 0.596 ปฎิเสธ 

รายไดค้รอบครัวรวมเฉลี่ยต่อเดือน F-Test 0.024 ยอมรับ 

2 
พ

ฤติ
กร

รม
ผู้บ

ริโ
ภ

ค 

เหตุผลท่ีทาํใหเ้ลือกเรียนดนตรี F-Test 0.782 ปฎิเสธ 

วนัท่ีท่านสะดวกเรียนดนตรีมากท่ีสุด t-Test 0.729 ปฎิเสธ 

เวลาใดท่ีสะดวกเรียนดนตรีมากท่ีสุด F-Test 0.980 ปฎิเสธ 

เหตุผลท่ีเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีใชบ้ริการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

เหตุผลท่ีพิจารณาเป็นอนัดบัแรกในการเลือกใช้

บริการโรงเรียนสอนดนตรี 

F-Test 0.014 ยอมรับ 

ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเรียนดนตรี F-Test 0.067 ปฎิเสธ 

รูปแบบการชาํระค่าเรียนท่ีสะดวกมากท่ีสุด F-Test 0.004 ยอมรับ 

3 

กา
รสื่

อส
าร

กา
รต

ลา
ดแ

บ
บ

บู
รณ

าก
าร

ที่
มี

คว
าม

ส
ัมพ

นั
ธ์ต่

อค
วา

มพ
ึงพ

อใ
จ 

ดา้นการโฆษณา MRA 0.256 ปฎิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ MRA 0.022 ยอมรับ 

ดา้นการตลาดทางตรง MRA 0.053 ปฎิเสธ 

ดา้นการขายโดยพนกังาน MRA 0.762 ปฎิเสธ 

 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ MRA 0.000 ยอมรับ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุและรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั

งานวิจยัของนวลประภสัสร์ เชาวศ์รีกุล และ กิตติมา จึงสุวด (2554) เร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 5” ผลการวิจยัพบว่า “จาํแนกตามอายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี

การตดัสินใจใชบ้ริการโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลฉัตร ยิ้มแยม้ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2557) เร่ือง “การ

ตดัสินใจเรียน คณะบริหารธุรกิจภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเรียน

คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวนีย ์พรหมโลก และเสรี กรเพชร (2556) เร่ือง “แรงจูงใจ

และพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาเขตรังสิต-
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องครักษ์คลอง 1-7 จงัหวดัปทุมธานี” พบว่า อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือนของครอบครัว ระดบัการศึกษา 

จานวนบุตร และระยะทางจากบา้น ถึงโรงเรียน แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนกวดวิชาใหก้บับุตรหลานแตกต่างกนั 

ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลการวิจยัพบว่า สาเหตุท่ีทาํให้เลือกโรงเรียนดนตรีของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชบ้ริการ เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งพิจารณาเป็นอนัดบัแรก และการชาํระค่าเรียนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

พึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤมล พฒัน

จกัร (2555) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาของนักเรียนชั้น มธัยมศึกษา

ตอนปลายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” พบว่า แหล่งรับรู้ข่าวสารการกวดวิชาจากเพ่ือนหรือคนสนิท

เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนักเรียนให้ความสาํคญัมากสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐวุฒิ ผยุพรม (2553) 

เร่ือง “วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาตาม

สถาบนัต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี” พบว่า นักเรียนจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชานั้น 

โรงเรียนตอ้งมีความพร้อมในหลาย ๆ ดา้น ทั้งเน้ือหาท่ีสอน เอกสารประกอบการเรียนราคาค่าเรียนท่ีไม่

แพง สามารถผ่อนชาํระได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงกลด แสวงผล (2552) เร่ือง “ส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดั

น่าน” พบว่า ปัจจยัดา้นราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการแจง้ราย 

ละเอียดค่าใชจ่้ายในการเรียนอยา่งชดัเจนเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือสามารถแบ่งชาระค่าเรียนกวดวิชา

เป็นงวดๆ ได ้

ดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย และ

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธต่์อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑามาส แสงสุวรรณ (2550) เร่ือง “การศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจยัพบว่า สาํหรับ

รูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีโรงเรียนกวดวิชายงัคงนาํมาใชอ้ยา่งไดผ้ลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต คือการ

ใชน้โยบายลด แลกแจก แถม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภพิชญ์ ดุลยพิพฒัน์ (2549) เร่ือง “ศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการตัดสินใจเลือกเรียน

ภาษาต่างประเทศในสถาบนัสอนภาษาเอกชน” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนใน

สถาบนัสอนภาษาคือปัจจัยดา้นบุคลากรมาเป็นอนัดบัแรก ต่อดว้ยปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ (หลกัสูตร) , 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี , ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัการส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของลือฤทธ์ิ เอ่ียมภักดี (2553) เร่ือง “การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อการส่ือสาร

การตลาดของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ผ่านเว็บไซต์ http://www.yamaha.in.th ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการแบ่งชนิดของ
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เน้ือหาออกเป็นหมวดหมู่ เช่น Courses, Edutainment zone รองลงมาคือภาพประกอบข้อมูลตรงกับ

เน้ือหา รวมถึงขอ้มูลท่ีนาํเสนอในเวบ็ไซต ์มีความละเอียดครบถว้นต่อความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง  

 และด้านความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนสอนดนตรีของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทุกตวัแปรของปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการบริการ และ

ส่ิงดึงดูดใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีได้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวลกัษณ์ ปัญญาภาส (2555) เร่ือง “ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเรียนและ

ความพึงพอใจของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์” 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (x= 3.24) ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เร่ืองส่ิงอาํนวยความ

สะดวกในการเรียน เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เป็นต้น และห้องเรียน รองลงมาคือเร่ือง

สถานท่ีจอดรถ และท่ีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เร่ืองอาหารว่างท่ีจดัให ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สมหมาย เปียถนอม (2551) เร่ือง “ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการไดรั้บการบริการจากมหาวิทยาลยั

ราชฏันครปฐม” ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการจากมหาวิทยาลยัราช

ภฏันครปฐมดา้นวิชาการ ดา้นกิจการนกัศึกษา ดา้นอาคารสถานท่ี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบั

ปานกลาง และมีความพอใจในแต่ละดา้นในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรมน คาํแหง

, มนัส วฒันไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน์ (2556) เร่ือง “ความพึงพอใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนดนตรีตามโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา” พบว่าดา้นการอาํนวยความสะดวก

และบริการอ่ืนๆ ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการอาํนวยความสะดวกและการใหบ้ริการแก่ผูป้กครอง

และประชาชนทัว่ไป ในเร่ืองของการนาํเยาวชนไปแสดงคอนเสิร์ตในเทศกาลต่างๆ ทั้งในระดบัจงัหวดั

หรือการแสดงในระดบัประเทศ สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ผูป้กครองท่ีไดช้มการแสดงดนตรีของบุตร 

หลานของตนเอง เป็นการเพ่ิมประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยตรง 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 1. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาการใชส่ื้อ IMC ให้มีความ

เหมาะสมกบัการทาํธุรกิจในช่วงเวลานั้น ผูป้ระกอบการเลือกใชส่ื้อท่ีไม่ตรงกบัหรือมีผลกบัส่ือท่ีลูกคา้

เลือกใช ้ก็อาจทาํใหธุ้รกิจโรงเรียนสอนดนตรีเขา้ไม่ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีแทจ้ริง  
 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญั เพราะลูกคา้ส่วนมากมกัพิจารณาถึงเร่ืองความ

สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และรูปแบบการชาํระเงินควรปรับใหเ้หมาะสม เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการและทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ 

 3. ดา้นความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการ และส่ิงดึงดูดใจ

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

 



15 
 

ลูกคา้ให้ความสาํคญัในทุกดา้น ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุง และพฒันาทางดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก รวมไปถึงการบริการต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความแตกต่าง และมีส่ิงดึงดูดใจให้กบัลูกคา้เพ่ือเป็นแรง

กระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรีต่อไป  

 4. จากขอ้เสนอแนะ พบว่า ลูกคา้ตอ้งการให้ผูป้ระกอบการมีการจดัโปรโมชัน่และลดค่าเรียน

สาํหรับการสมคัรเรียนเป็นแพ็คเกจแบบกลุ่มเพ่ือน คู่รัก หรือครอบครัวโดยจดัให้มีความเหมาะสมตาม

เทศกาลต่างๆ ซ่ึงสามารถช่วยเพ่ิมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในอนาคตไดอี้กดว้ย 

 5. สามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์ และพัฒนาด้านการตลาดสําหรับ

ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจจะเปิดธุรกิจโรงเรียนสอนตนตรีในปัจจุบนั 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  

 1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจยักลุ่มลูกคา้ในเขตปริมณฑล และต่างจงัหวดัเพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ด้

ผลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากข้ึน และเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการโรงเรียนสอนดนตรี

ในแต่ละพ้ืนท่ีใหมี้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับใชแ้ละพฒันาในดา้นการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ 
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการทําธุรกรรมของธนาคารพาณชิย์ต่อผู้ใช้บริการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTION THE SELECTION OF CHANNELS OF COMMERCIAL 

TRANSACTIONS  IN BANGKOK 

วิรวรรณ  เช้ือฉลาด1 ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของ

ธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดน้าํไปประกอบการ

วิเคราะห์หาทศันคติและการตดัสินใจเลือกของลูกคา้ว่าปัจจยัประชากรศาสตร์และ ปัจจยัทางดา้นการ

บริการส่งผลต่อลูกคา้อย่างไร  อีกทั้งยงัสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปพฒันา ปรับปรุงระบบ

และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของธนาคารพาณิชย ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้

มากท่ีสุด   โดยขอบเขตในการศึกษาทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ธนาคารพาณิชยท่ี์เลือกช่องทาง

การทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชย  ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้ น จาํนวน 400 นาย โดยใช้

แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและ ความน่าเช่ือถือ , ทศันคติ , การตอบสนองของลูกคา้ , การเรียนรู้ 

ว่าจะส่งผลกบักลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมมากนอ้ยเพียงใด 

คาํสําคญั: การเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชย,์ ความน่าเช่ือถือ , ทศันคติ , การ

ตอบสนองของลูกคา้ , การเรียนรู้ 

Abstract 

 This study The objective is to study the different demographic factors. And the relationship of 

the quality of the service. That affect channel selection Banks transactions for users in Bangkok. 

Questionnaires were used to collect information from customers who have used bank in Bangkok. 

Aged 2 0  years or above of 4 0 0  cases and use statistics to analyze the data. Frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-Test F-Test and MRA 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 The results showed that Most of the respondents were female, aged between 30 - 39 years of 

education at the undergraduate level. Career as a government And Employees The average monthly 

income of between 10,001 - 20,000 baht, with comments on the selection of factors, including quality 

of service, reliability, and service attitude of learning. 

 

 The hypothesis testing 1 )  demographic factors were gender, age, education, occupation and 

income per month is different. Affect channel selection Banks transactions for users in Bangkok 

different 2 )  factors that attitude. Quality of services mainly include reliability of the attitude and 

learning. Associated with channel selection Banks transactions for users in Bangkok. 

Keyword : Transactions, Commercial Banks 

บทนํา 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการ และบทบาทมีหน้าท่ีสาํคญัในการพฒันาระบบ

เศรษฐกิจอยา่งมาก เพราะธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถานท่ีระดมเงินฝากและแหล่งเงินกูท้าํใหร้ะบบเศรษฐกิจ

ของประเทศขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และสร้างความเจริญเติบโตในกบัประเทศอย่างมาก ธนาคาร

พาณิชยมี์รูปแบบช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทาํให้ธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนัเร่ืองการบริการ ท่ี

สามารถอาํนวยความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้  โดยเร่ิมจากการมีพนักงานให้บริการในแต่ละสาขา 

บริการตูก้ดเงินสด พฒันาไปยงัระบบอินเทอร์เน็ตในลกัษณะการให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบงค์ก้ิง และ

ปัจจุบนัพฒันามาเป็นการทาํธุรกรรมทางการเงินดว้ยตวัเองผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอย่างสะดวกรวดเร็ว 

ไม่มีขอ้จากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี  

ในอดีตช่องทางการทาํธุรกรรมการเงินของธนาคารพาณิชยท่ี์ให้บริการลูกคา้ เร่ิมจากการมี

พนกังานบริการในแต่ละสาขา โดยลูกคา้ตอ้งมาใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารเป็นหลกัในรูปแบบเงินสด 

หรือบริการหนา้เคาน์เตอร์ของธนาคารและตูเ้อทีเอ็ม ซ่ึงช่องทางการทาํธุรกรรมท่ีสาขาของธนาคารใน

ปัจจุบนัยงัคนมีกลุ่มลูกคา้เลือกมาใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารอยา่งสมํ่าเสมอ  

แต่ปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่หยุดย ั้ง และพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามเทคโนโลย ีส่งผลให้ธนาคารพาณิชยมี์ความจาํเป็นตอ้งตอบสนองการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมีแนวโน้ม

พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิมช่องทางการทาํธุรกรรมลูกคา้ไปบริการท่ีสาขาของ

ธนาคารเป็นหลกั  ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมของผูลู้กค้า 

เปล่ียนแปลงไป จนกลายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดทิศทางของธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นอนาคต  การท่ี

เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทต่อการดาํรงชีวิตมากข้ึนทาํให้ พฤติกรรมของลูกคา้ในปัจจุบัน
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เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ส่วนหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดั คือการใชอิ้นเทอร์เน็ตและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีนอกจาก

จะทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารกระจายข่าวสารขอ้มูลทาํไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึนแลว้ ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมี

ความตอ้งการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอรรถประโยชน์หลากหลาย ไม่เพียงแค่การโทรเขา้ โทรออกเท่านั่น 

แต่ตอ้งการคุณสมบติัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากคุณสมบติัพ้ืนฐานคือการเขา้ถึงเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีง่าย

และใชง้านสะดวก ทาํให้ธุรกิจธนาคารต่ืนตวัและพฒันาธุรกรรมรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึนก็คือช่องทาง

บริการการทาํธุรกรรมผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารพาณิชยใ์ห้ความสาํคญักับบริการใหม่

อย่าง I-Banking (Internet Banking), E-Banking (Electronic-Banking), Cyber Banking หรือ  Net Bank 

ซ่ึงแต่ละช่ือน้ีก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละธนาคารพาณิชยต์ั้งข้ึนมาว่าจะให้บริการของธนาคารนั้นช่ืออะไร น้ีก็คือ

การให้บริการกบัลูกคา้ในการทาํธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางธนาคาร เช่น การโอนเงิน สอบถามยอดเงิน 

ชาํระค่าบริการต่างๆ บริการเก่ียวกบัเช็ค ดูรายการใชจ่้ายบตัรเครดิตยอ้นหลงั หรือแมแ้ต่การพิมพร์ายการ

ทางบัญชี ท่ีสามารถทาํได้ทุกท่ีทุกเวลาเพียงแค่เรามีอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตได ้อยา่งเช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือ  จึงตอ้งทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

ช่องทางการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ทันกับ

เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 

 

 วตัถุประสงค์ในการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

และช่องทางการทาํธุรกรรม ท่ีมีส่งผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์

ต่อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพทางด้านการบริการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกช่องทางการทํา

ธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวธิีวจิยั 

 กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ กลุ่มผูท่ี้ใช้บริการธนาคาร

พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูท่ี้ใช้บริการ

ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารคาํนวณโดยใชสู้ตรของการคาํนวณกาํหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งแบบ  ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (infinite population) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 

95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953) ดงัน้ี   

 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

 



20 
 

สูตร N = P(1-P)Z2  

                    d2  

  N = ขนาดตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรนบัไม่ได ้  

  P = ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด   

  d = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง   

  Z = ระยะความเช่ือมัน่ ในกรณีน้ีใชท้ 95% ; Z=1.96  

 

   แทนค่า สูตร N = 2

2

0.05
 1.96+0.5P)-(1 0.5

 

   N = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง  

  จากการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 385 คน ดงันั้น เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

จากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ผูว้ิจยัจึงได้มีการสํารองกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมจาํนวน 15 คน รวม

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทั้งส้ินเท่ากบั 400 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีใช้สําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยแบ่งออกแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึง

มีลักษณะเป็นกลุ่มข้อคําถามแบบมีหลายตัวเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว (Multi-Choice Question) 

ประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 6 ขอ้  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัคุณภาพดา้นการบริการ ท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อการเลือกช่องทางการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ต่อผู ้ใช้บ ริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 10 Points ท่ีแบ่งระดบัความคิดเห็น

ออกเป็น 10 ระดับ ตั้ งแต่เห็นด้วยอย่างยิ่งลดหลัน่จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแปรเชิง

ปริมาณกาํหนดให้เป็นอนัตรภาค (Interval Scale) รวม 15 ขอ้ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเลือก

ช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะของ

แบบสอบถามใชม้าตราส่วนประมาณค่า 10 Points ท่ีแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 10 ระดบั ตั้งแต่เห็น

ดว้ยอยา่งยิ่งลดหลัน่จนถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึงถือวา่เป็นตวัแปรเชิงปริมาณกาํหนดให้เป็นอนัตรภาค 

(Interval Scale) รวม 5 ขอ้ 
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สถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 ปัจจัยด้านข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน  และเจตคติเก่ียวกับการเลือก (แบบสอบถามตอนท่ี 1  ข้อ 1 – 6)ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือก

ช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน แบ่ง

ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย  เพ่ือทดสอบตวัแปรรายตวัได ้ ดงัน้ี   เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกช่องทาง

การทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยการทาํการ

ทดสอบกบัแบบสอบถามตอนท่ี 1 ดว้ยสถิติทดสอบ  t – Test  ส่วน อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้

ต่อเดือน เจตคติเก่ียวกบัการเลือก ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคาร

พาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยการทาํการทดสอบกบัแบบสอบถามตอน

ท่ี 1 ด้วยสถิติทดสอบ   F – Test หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance: One-way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างจะทาํการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

(Multiple Comparisons) ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) ปัจจยัคุณภาพทางดา้นการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความ

น่าเช่ือถือ ด้านทัศนคติ ด้านการตอบสนองของลูกค้า และดา้นการเรียนรู้ ดว้ยสถิติทดสอบ Multiple 

Linear Regression Analysis 

 

  ผลการวจิยั 

ขอ้มูลประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือเพศชาย จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ตามลาํดบั มีอายุ

ระหว่าง 30 – 39 ปี จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมามีอายรุะหว่าง 20 – 29 ปี จาํนวน 128 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และระหว่าง 40 – 49 ปี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ตามลาํดบั การศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมามีการศึกษาในระดบัมธัยมปลาย/ปวช. 

จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามลาํดบั 

มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจจาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จาํนวน 41 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.2 ตามลาํดบั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 133 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.3 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทจาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.3 และระหว่าง 30,001 บาท ข้ึนไปจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ตามลาํดบั  

ดา้นการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เลือกธุรกรรมผ่านสาขาหรือเคาน์เตอร์

ธนาคาร จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาเลือกธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย

ตนเองจาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ตามลาํดบั  
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ปัจจยัคุณภาพดา้นการบริการดา้นความน่าเช่ือถือกบัรู้สึกถึงปลอดภยัในเม่ือมาท่ีทาํธุรกรรม

ทางการเงินสาขาของธนาคารมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.180 และมีค่าส่วนเบ่ียง

มาตรฐาน 1.373 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือมีความเช่ือมัน่ว่าสามารถใชบ้ริการธุรกรรมทางการได้

ทุกเวลา มีค่าเฉล่ีย 7.772 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.483 

ปัจจยัคุณภาพดา้นการบริการดา้นทศันคติกบัการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย

ตนเองช่วยประหยดัเวลาในการทาํธุรกรรมการเงินไดม้ากท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.092 

และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.542 และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือการสมคัรใชบ้ริการท่ียุง่ยาก ท่านจึง

เลือกจะไปทาํธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 7.195 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐานปัจจยัคุณภาพ

ดา้นการบริการดา้นการตอบสนองลูกค้ากบัพนักงานท่ีมีความเอาใจใส่ พร้อมในการให้ขอ้มูลและให้

คาํแนะนาํแก่ลูกคา้มากท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.835 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.441 

และให้ความสาํคญัน้อยท่ีสุด คือผูใ้ห้บริการพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 7.682 และมีค่า

ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.553 

ปัจจยัคุณภาพดา้นการบริการดา้นเรียนรู้ มีความเขา้ใจ และชอบเรียนรู้เทคโนโลยกีารทาํธุรกรรม

ช่องทางใหม่ๆ มากท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.680 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 1.545 และ

ให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด คือท่านกลวัท่ีจะเรียนรู้การทาํธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย 

6.147 และมีค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 2.733 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน  และช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรม

ของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการทดสอบ เพศท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.008 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบัท่ียอมรับได ้จึง ยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว)้  อายุ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.030 ซ่ึง

นอ้ยกว่าระดบัท่ียอมรับได ้จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe 

เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง จากการวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นอาย ุพบว่า ไม่พบคู่ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยสาํคัญท่ีระดบั 0.05  ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของ

ธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(Sig. = 0.001 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่

ดว้ยวิธีของ Scheffe เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง เม่ือทาํการทดสอบดว้ยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่หาความ

แตกต่างของการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

 



23 
 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี

จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัจากระดบั มธัยมปลาย/ 

ปวช.ระดบัปริญญาตรี มีการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัจากระดบั มธัยมปลาย/ ปวช.ระดบัสูงกว่า

ปริญญาตรี มีการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัจากระดบั มธัยมปลาย/ปวช. อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับท่ียอมรับได้ท่ี จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่างเม่ือทาํ

การทดสอบด้วยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของ

ธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาชีพ พบว่า มีอาชีพท่ีแตกต่างกัน

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อาชีพรับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการ

เลือกช่องทางการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัจากอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ,อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มี

การเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัจากอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา ,อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี

การเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัจากอาชีพอ่ืนๆ  

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.012 ซ่ึง

น้อยกว่าระดับท่ียอมรับไดท่ี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว )้ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ 

Scheffe เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่างเม่ือทาํการทดสอบดว้ยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของ

การเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม

รายไดต่้อเดือน พบว่า มีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ 

ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมแตกต่างกนัจาก

รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป และเจตคติเก่ียวกับการเลือกท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือก

ช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.159 ซ่ึงมากกว่าระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว)้  
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณภาพทางดา้นการบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกช่องทางการทาํ

ธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

Independent 

Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.975 0.320  6.180 0.000   

ดา้นความน่าเช่ือถือ  0.442 0.052 0.441 8.450 0.000 0.468 2.136 

ดา้นทศันคติ  0.105 0.038 0.128 2.793 0.005 0.611 1.636 

ดา้นตอบสนองของ

ลกูคา้  

0.072 0.050 0.081 1.429 0.154 0.397 2.520 

ดา้นการเรียนรู้  0.184 0.043 0.199 4.287 0.000 0.590 1.694 

 

ด้านความน่าเช่ือถือ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกช่องทางการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ต่อ

ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า

ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ด้านทัศนคติ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกช่องทางการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อ

ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.005 ซ่ึงน้อยกว่า

ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดา้นตอบสนองของลูกคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคาร

พาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.154 ซ่ึง

มากกว่าระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดา้นการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกช่องทางการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยต่์อ

ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า

ระดบัท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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จากผลการวิจยัสามารถกาํหนดกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

                 ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล   

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 เพศ ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 219 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.8 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

 อายุ ผลการวิจัย พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี 

จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

 ระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

อยูใ่นช่วงปริญญาตรี จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

 อาชีพ ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   

 รายได้ต่อเดือน ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 – 

20,000 บาท จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

 ช่องทางการทําธุรกรรมทางการเงิน ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน ส่วน

ใหญ่เลือกธุรกรรมผ่านสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 จากกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

 

 

การเลือกช่องทาง 

การทาํธุรกรรมของ 

ธนาคารพาณิชยต่์อผูใ้ชบ้ริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยคุณภาพด้านการบริการ 

- ความน่าเช่ือถือ 

- ทศันคติ 

- การเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยคุณภาพทางด้านการบริการ มีความสัมพันธ์กับต่อการเลือก

ช่องทางการทําธุรกรรมของธนาคารพาณชิย์ต่อผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัคุณภาพทางดา้นการบริการ ดงัน้ี  

 ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ 

เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 8.180) โดยใหค้วามสาํคญักับความรู้สึกถึงปลอดภยัในเม่ือมาทาํธุรกรรม

ทางการเงินท่ีสาขาของธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความเช่ือถือในธนาคารพาณิชย ์เช่น ความ

ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

 ด้านทัศนคต ิพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นทศันคติ เฉล่ียในระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย 8.092) โดยให้ความสาํคญักบัการทาํธุรกรรมผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเองช่วย

ประหยดัเวลาในการทาํธุรกรรมการเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือ รู้สึกกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ

ทาํธุรกรรมผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการ

ตอบสนองลูกคา้ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.835) โดยให้ความสาํคญักบัพนักงานท่ีมีความเอาใจใส่ 

พร้อมในการใหข้อ้มูลและใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมในการ

ใหแ้นะนาํหรือใหค้าํปรึกษา 

 ด้านการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการเรียนรู้ เฉล่ียใน

ระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 7.680) โดยให้ความสําคัญกับมีความเข้าใจ และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีการทํา

ธุรกรรมช่องทางใหม่ๆ  มากท่ีสุด รองลงมาคือ สนใจศึกษาการทาํธุรกรรมทางการเงินดว้ยตนเองเสมอ 

  

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัในคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาถึงรายละเอียดในเชิงลึกเพ่ิมเติม โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืนควบคู่

กนัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมสาํหรับลูกคา้ท่ียงัเลือกใช้บริการธุรกรรมแบบอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึง

สาเหตุของการไม่ใชบ้ริการ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและพฒันาดา้นบริการต่อไป 

3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวจิยั โดยเนน้กลุ่มตวัอยา่งปริมณฑล หรือ ทั้งประเทศเพ่ือใหไ้ด้

ผลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัครอบคลุม

ความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
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ปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ไทยสไตล์โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING FACTORS EFFECT CONSUMER DECISION MAKING OF 

MODERN THAI RESTAURANT SERVICES IN BANGKOK 

รัชดาภรณ์   คาํมงคล 1 ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาถึงความ

แตกต่าง ของปัจจัยประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการตลาด ท่ีมี

ความสัมพนัธต่์อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขต

กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัการบริหารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ท่ีมีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํา

ผลการวิจยัไปปรับกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และการตดัสินใจใน

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ี

ใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและนาํข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ ในการ

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานระหว่างตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตามโดยใชค่้า t-Test ค่า (One-Way ANOVA) ค่า MRA  

 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ

21-30 ปี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และ

สถานภาพท่ี มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย และด้านสภาพแวดลอ้ม มี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัการบริหารความสัมพนัธก์บัลูกคา้ ดา้นกิจกรรมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด , การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ , การตดัสินใจ ,    

ร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น 

 

This Research Studies the Marketing factors effect consumer decision making of thai modern 

restaurant  in Bangkok. The Research Purpose: 1) To study the 

differences Demographic factors influence to the differences decisions of consumers choose a Thai 

modern Restaurant in Bangkok. 2) To study 33the market factor 33relating 33to the decision of 33the consumer 

to 3 3choose 3 3a 3 3Thai modern 3 3Restaurant 3 3in Bangkok. 3) To study the relationship between CRM 

factor with decision making the customer to 3 3choose 3 3a 3 3Thai modern 3 3Restaurant 3 3in Bangkok. The 

results of the study apply to the business strategies match with the customer need and the customer 

choose Thai modern restaurant. The sample is the Thai customer in Bangkok of 400 respondents by 

Convenience Random Sampling. And using the questionnaire structure to collecting data. The data 

were analyzed by SPSS program. In the analysis data were frequency, percentage, Mean and standard 

deviation to descript the demographic data and the inference statistics (t-Test and ANOVA) using to 

test the research hypothesis at the significant level .05. The Multiple Regression Analysis (MRA) were 

analyzed the marketing factor effect to consumer decision making. 
The research results showed that Demographic characteristics of the respondents were female, 

age 21-30 years of professional working. With a monthly income of 10,000 - 20,000 baht a bachelor 

degree. And single 

Hypothesis 1. demographic factors, age, occupation, monthly income. Education And 

status Affect the decision of the consumer to choose a style Thai Modern Restaurant. Hypothesis 
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2 the product factor, the distribution factor and the environment factor relation to the decision of the 

consumer to choose Thai Modern Restaurant. Hypothesis 3 the CRM factors in marketing activity 

dimension is related to the decision of the consumer choose a style Thai Modern Restaurant.  

KEYWORD : THE MARKETING MIX, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT,  

DECISION MAKING, MODERN THAI RESTAURANT. 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมาก และร้านอาหารมีการแข่งขนัสูงต่อเน่ือง จะตอ้ง

มีการจดัร้านใหส้วย โมเดิร์น ใหดู้ทนัสมยั เพ่ือท่ีลูกคา้เขา้มาไดป้ระทบัใจ เป็นท่ีช่ืนชอบของคนสมยัใหม่ 

เพราะปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัอย่างมาก และผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการ

ไม่ไดต้อ้งการแค่มาทานอาหารเท่านั้น แต่ยงัเป็นท่ีพบปะสังสรรค์ ซ่ึงก็จะชอบการถ่ายภาพร้านสวยๆ 

อาหารสวยๆ แชร์ลงบนเพจส่วนตวัใน Facebook instagram  

กรุงเทพมหานครนับว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะเป็น

ประชากรในประเทศเองหรือต่างประเทศก็หันมาสนใจหรือร่วมลงทุนทาํธุรกิจในประเทศไทย ทาํให้

เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วและขยาย

ต่อเน่ือง อีกทั้ งประชากรในเขตต่างจังหวัดก็ เข้ามาหางานทําและมาลงทุนประกอบธุรกิจใน

กรุงเทพมหานครอยู่มากมาย และประชากรท่ีเร่งรีบในการเดินทาง จึงทาํให้ธุรกิจร้านอาหารนั้นเขา้มา

ตอบโจทยข์องชีวิตคนเมืองมากกว่าจะปรุงอาหารรับประทานเอง ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครนั้น

มีมากมายและมีหลากหลายทางเลือกให้ผูบ้ริโภคไดใ้ชบ้ริการ โดยมีการบริการจดัส่งอาหารถึงบา้นเพ่ือ

ความสะดวก ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งฝ่าการจราจรก็สามารถใชบ้ริการได ้

 ขอ้มูลจากศูนยว์ิจยักสิกรไทย วิเคราะห์ถึงตลาดของธุรกิจบริการเก่ียวกบัร้านอาหารในประเทศ

ไทยปี 2557 ว่าผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารตอ้งเผชิญกบัภาวะการจบัจ่ายใชส้อยและการรับประทาน

อาหารนอกบา้นของคนไทยท่ีน้อยลง อีกทั้งการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจากการมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่

ตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงตน้ทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารท่ีสูงข้ึน ทั้งวตัถุดิบ และค่าเช่าท่ี 

นอกจากน้ี ทางเลือกของอาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมรับประทานท่ีสามารถทดแทนการ

รับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร ก็เป็นปัจจัยท่ีทาํให้กดดนัธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ตน้ปี 2557 ท่ีผ่านมา 

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งปรับกลยทุธก์ารแข่งขนัเพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหม้ากข้ึน 

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํขอ้มูลในการวิจยัไป

ใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินธุรกิจใหดี้ข้ึน และปรับกลยทุธก์ารตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

 

วารสารการเงิน  การธนาคาร และการลงทุนปี ท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

 



36 
 

มากข้ึนให้เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งยงัเป็นแนวทางสําหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจลงทุนทาํร้านอาหารไทย เพ่ือเป็นการรับมือกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและคู่แข่งท่ีมี

มากข้ึน และช่วยในการวางแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ

ร้านอาหาร 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั  

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบความคดิการวจิยั 

  ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  อาชีพ 

-  รายได ้

-  ระดบัการศึกษา 

-  สถานภาพ 

 

ปัจจยัการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
-ดา้นบุคคล (พนกังาน) 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  
- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

 

 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  

- ดา้นฐานขอ้มูล 

- ดา้นการส่ือสาร 

- ดา้นกิจกรรมทางการตลาด 
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ระเบียบวธิีวจิยั 

 กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ทั้งเพศชายและ

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีไม่ทราบจาํนวน

แน่นอน (Infinite Population) จึงใชค้าํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตร Conhran โดยกาํหนดระดบัค่า

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงสูตรในการคาํนวณท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี คือ 

สูตร  n = P(1-P)Z2 

                                       e2 

เม่ือ  n  แทน  ขนาดตวัอยา่ง 

P  แทน  สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่ม.50 

Z  แทน  ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนดไว ้(กาํหนด Z ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% มีค่าเท่ากบั 1.96) 

e  แทน  สดัส่วนในการคลาดเคล่ือน (e = .05) ท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

แทนค่าในสูตร  n  =  0.50(1-0.50)(1.96)2 

                           (0.05)2 

               n  = 384.16 หรือ 384 คน 

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงไดก้าํหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 384 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันั้นขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มขอ้คาํถามแบบมีหลายตัว

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว (Multi-Choice Question) ประกอบด้วยคําถาม จ ํานวน 6 ข้อ ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (10 Points Scale) ท่ีแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 10 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ลดหลัน่

จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวม 35 ข้อตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปัจจัยด้านการบริหาร

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีมีความสาํคญักบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
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ไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะของแบบสอบถามใชม้าตราส่วนประมาณค่า (10 

Points Scale) ท่ีแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 10 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่งลดหลัน่จนถึงไม่เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ รวม 16 ขอ้ ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะของแบบสอบถามใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า (10 Points Scale) ท่ีแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 10 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ลดหลัน่

จนถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ รวม 5 ขอ้ 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลด้วยสถิติเบ้ืองตน้และใชโ้ปรแกรม ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ซ่ึงผู ้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติ ท่ีใช้

ประกอบดว้ย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพ่ือใช้วิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) , ค่าความถ่ี 

(Frequency) , ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) 

เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีกาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์ผลกระทบของตัว

แปรต่างๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1 ค่ าส ถิ ติ  t-Test ใช้ใน ก าร ท ด ส อ บ ค ว าม แ ต ก ต่ างระ ห ว่ าง ลัก ษ ณ ะปั จ จัย

ประชากรศาสตร์ด้านเพศกับการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์

โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1  

2.2 ค่ าส ถิ ติ  F-Test ใช้ใน ก าร ท ด ส อ บ ค วาม แ ต ก ต่ างร ะห ว่ างลัก ษ ณ ะปั จ จัย

ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ กับการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันัยสาํคญัท่ี 

0.05 ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยยงัได้ทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่โดยการใช้วิเคราะห์ Post Hoc แบบ 

Scheffe เพ่ือศึกษาความแตกต่างรายคู่สาํหรับตวัแปรท่ีทดสอบโดย F-Test แลว้พบความแตกต่าง เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

2.3 ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชว้ิเคราะห์

ผลขอ้มูลในส่วนของปัจจยัการตลาด และการบริหารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 

กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ผลการวจิยั 

ขอ้มูลประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชนจาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท 

จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 มี

สถานภาพโสด จาํนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5  

ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 9.28) โดยให้ความสําคัญกับความสะอาดของอาหารมากท่ีสุด 

ดา้นราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคา เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

9.14) โดยให้ความสาํคญักบัราคาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านสถานท่ีจัดจ ําหน่าย เฉล่ียในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 9.10) โดยให้

ความสาํคญักบัท่ีตั้งของร้านสามารถเดินทางไดส้ะดวกมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 9.10) 

โดยให้ความสาํคญักบัมีการส่งเสริมการขาย เช่น มีส่วนลด มากท่ีสุด ดา้นบุคคล พนักงาน พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล พนักงาน เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 9.28) โดยให้

ความสําคัญกบัพนักงานมีมารยาทและความสุภาพต่อการให้บริการมากท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย เฉล่ียในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 9.39) โดยให้ความสําคัญกบัความสะอาดภายในร้านมากท่ีสุด ด้านกระบวนการให้บริการ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ เฉล่ียในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 9.29) โดยใหค้วามสาํคญักบับริการมาตรฐานเหมือนกนัทุกคร้ังเม่ือมาใชบ้ริการมากท่ีสุด  

ปัจจยัทางการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดา้นฐานขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล พนกังาน เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 8.54) โดยใหค้วามสาํคญักบัเม่ือใช้

บตัรสมาชิกสะสมครบแต้มจะมีของแถมมากท่ีสุด ด้านการส่ือสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการส่ือสาร เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 8.77) โดยให้ความสาํคญักบัแชร์ของ

มูลต่าง ๆ ของทางร้านใน Facebook เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ห็นมากท่ีสุด ดา้นกิจกรรมทางการตลาด พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยักิจกรรมทางการตลาด เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 8.81) โดย

ใหค้วามสาํคญักบัวนัพิเศษ เช่น วนัแม่ พาแม่มาทานจะมีส่วนลดมากท่ีสุด  

สมมตฐิานที่ 1 : ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย  เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เพศไม่มีความแตกต่างต่อ

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง พบว่า มี

อายุท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ อายุต ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 

มีการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น แตกต่างกนัจากอาย ุ21-30 ปี อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจ ัยจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ี

แตกต่าง พบว่ามีอาชีพท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน มีการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น แตกต่างกนัจากอาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่

ดว้ยวิธีของ Scheffe เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง พบว่า ไม่พบคู่ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 

0.05 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี

ของ Scheffe เพ่ือวเิคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง พบว่า มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 มีจ ํานวน 1 คู่  ได้แก่ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น แตกต่างกนัจากระดบัปริญญาตรี สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe เพ่ือวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่าง พบว่า 

สถานภาพทท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ สถานภาพโสด มี

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น แตกต่างกนัจากสถานภาพสมรส 

สมมตฐิานที่ 2 : ปัจจยัการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล พนักงาน ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

ไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีจัด

จาํหน่าย ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 3: ปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีประกอบไปดา้นฐานขอ้มูล ดา้นการ

ส่ือสาร ดา้นกิจกรรมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการตลาด 

มีความสัมพนัธก์บัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นใน

เขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

ตาราง แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 และ สมมตฐิานที ่3  

 

Independent 

Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.520 0.414  3.675 0.000   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.120 0.059 0.108 2.039 0.042* 0.456 2.195 

ดา้นราคา  -0.11 0.049 -0.011 -0.217 0.828 0.469 2.133 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  0.211 0.056 0.219 3.773 0.000* 0.378 2.645 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  

-0.003 0.003 -0.037 -1.016 0.310 0.984 1.016 

ดา้นบุคคล พนกังาน  -0.107 0.070 -0.108 -1.526 0.128 0.253 3.957 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ 

0.186 0.069 0.162 2.689 0.007* 0.349 2.869 

ดา้นกระบวนการ  0.139 0.072 0.131 1.929 0.058 0.274 3.651 

ดา้นฐานขอ้มูล  0.010 0.031 0.018 0.326 0.744 0.421 2.375 

ดา้นการส่ือสาร  0.072 0.050 0.095 1.440 0.151 0.292 3.428 

ดา้นกิจกรรมการตลาด  0.197 0.044 0.258 4.429 0.000* 0.374 2.671 

F = 40.024  Sig. = .000   *อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 

 ด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ , อาชีพ , รายได้ , ระดับการศึกษา , 

สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค ในการใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์

โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) 

ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ในจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี” พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชน

ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุข 

หิบ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจัยการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั

นนทบุรี” พบว่า รายได ้อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค

ในเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

ด้าน ปัจจัยด้านการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค ในการใช้บริการ

ร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ปิยพันธุ์ พุทธมนต์ทักษิณ  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมและ

แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารเชา้ร้านแมคโดนัลด์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครชั้นใน” พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิจติมา ลุมภกัดี 

(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์ของผูบ้ริโภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ีจัด

จาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 ดา้นปัจจยัการบริหารความสัมพนัธก์บัลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ใน

การใชบ้ริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั เช่น ดา้นกิจกรรมทาง

การตลาด จะสอดคลอ้งกับผลงานของ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนจิต (2546) กล่าวว่า กิจกรรมทางการตลาดท่ี

กระทาํต่อลูกคา้ ผูบ้ริโภค อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกชอบ

สินค้าหรือบริการ ทั้ งน้ีจะมุ่งเน้นท่ีกิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันา

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ใหไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นระยะเวลานาน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัในคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาถึงรายละเอียดในเชิงลึกเพ่ิมเติม โดยการสมัภาษณ์เจา้ของร้าน หรือ 

พนกังาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงคุณภาพ 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธแ์ละมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทยสไตลโ์มเดิร์น 

3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตวัอยา่งปริมณฑล เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี

ครอบคลุมมากข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

4. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น เพ่ือนํา

ผลการวิจยัมาพฒันาธุรกิจต่อไป 
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