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สารบัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อบ้ านทาวน์ โฮม
โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สิ ร์ดาภัทร์ กันตโชติเอกธนา และดร. พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
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การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรีตสํ าเร็จรูปของ
กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS AFFECTING
DECISIONS ON THE PURCHASE OF PRECAST CONCRETE FENCE IN
INDUSTRIAL MARKETS IN BANGKOK AND ITS VICINITY
ชุฏาธาร เทียมสวรรค์1 และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษานี้ มี วตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนองค์กรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรั้ว
คอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ(2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของ
กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยกําหนดขอบเขตด้านประชากร
คือ กลุ่ ม ตลาดอุ ตสาหกรรมที่มี ประสบการณ์ ในการใช้ร้ ัวคอนกรี ตสําเร็ จรู ป โดยกลุ่ มเป้ าหมาย
ประกอบด้วย โครงการอสังหาริ มทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม และบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่างอย่างแบบไม่ ใ ช้ความน่ า จะเป็ น (Nonprobability sampling) โดยวิธีการสุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่ งเป็ นการเลื อก
กลุ่ ม ตัว อย่า งโดยพิจ ารณาว่ากลุ่ มตัว อย่า งมี ล ัก ษณะที่ ส อดคล้อ งหรื อ เป็ นตัว แทนที่ ส ามารถจะ
ทําการศึกษาได้ และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐาน โดยค่าสถิติที่ใช้ คือ F-test และ วิเคราะห์การถดถอย (Regression
Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนองค์กรด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณที่ใช้ใน การ
ก่อสร้าง และด้านผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้ อ มีผลต่อการเลือกซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่ม
ตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของ
กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในระดับตํ่า โดยพบว่า การสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่มอุตสาหกรรมในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง สําหรับ การ
สื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้านการส่ งเสริ มการขาย และการประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลกับ การ
ตัดสินใจซื้อคอนกรี ตสําเร็จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คําสํ าคัญ : การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, การตัดสิ นใจซื้อ, รั้วคอนกรีตสํ าเร็จรูป

Abstract

The purpose of this study is (1) to investigate the organizational factors affecting the
decision to buy precast concrete fence in industrial markets in Bangkok and its vicinity and (2) to
study the integrated marketing factors affecting the decision to buy precast concrete fence in
industrial markets in Bangkok and its vicinity. Scope of populations is a group of experienced
industrial users using precast concrete fence and target audience are real estate projects, industrial
plants and construction companies. 400 sample selected by purposive sample method which is a
Non-probability sample. The sample selected was based on whether the samples were congruent or
representable or not and the tools used to collect the data were questionnaires. Data were analyzed
by percentage, mean, standard deviation and hypothesis was tested by using F-test and Regression
Analysis.
The study indicated that organizational factors in term of project type, construction budget
and the decision-making power affects the decision to buy precast concrete fence in industrial
markets in Bangkok and its vicinity differently with the significance level of 0.05 level. Therefore,
the hypothesis is accepted
Integrated marketing communication factors influence the decision to buy precast concrete
fence for industrial users in Bangkok and its vicinity in low level. It was found that the integrated
marketing communication had a significant effect on the decision to buy precast concrete fence in
industrial markets in Bangkok and its vicinity at the 0.05 level of significance in the integrated
marketing communication, sales by sales representative and direct marketing. Integrated marketing
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communication in term of promotion and public relations did not affect the decision to buy precast
concrete fence in industrial markets in Bangkok and its vicinity.
KEYWORDS : INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS, DECISION
MARKING, PRECAST CONCRETE FENCE
บทนํา
การสื่ อ สารการตลาดเชิ งบู รณาการ เป็ นการสื่ อ สารทางการตลาดที่ สามารถเข้าถึ ง กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคหรื อ ลู กค้าเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นการสร้างความสัม พันธ์อนั ดีกบั
ลูกค้า เพือ่ ให้ลูกค้ามีความรู ้สึกที่ดีต่อตราสินค้า และถือได้วา่ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญ ในการทํา ธุ รกิ จ เพื่อ เป็ นการสร้า งคุ ณค่ า เพิ่ม ในการซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก าร
(Kotler, 2004)
ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็ นวิธีการสื่อสารที่สามารถดึงดูดความ
สนใจจากลู กค้าเพื่อ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ และเป็ นลู กค้าระยาวในที่สุด นอกจากนี้ การสื่ อ สาร
การตลาดเชิงบูรณาการยังเป็ นการมุ่งหวังต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อโน้มน้าวพฤติกรรม
ของกลุ่ ม เป้ าหมายที่คาดว่าจะเป็ นลู กค้า ให้มาซื้ อ สิ นค้าและใช้สินค้า ซึ่ งประเด็นสําคัญของการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือการลงมือทํา และต้องมีความสอดคล้องและมีความต่อเนื่อง จนทํา
ให้เกิดการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย และเกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างตราสินค้ากับผูบ้ ริ โภค (จิลมิลกา เจริ ญทนัง, 2551)
การตลาดสมัยใหม่ น้ ัน ไม่ เพียงแต่จะต้อ งพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ หรื อ ช่ อ งทางการจัด
จําหน่ายที่ทาํ ให้ลูกค้าสามารถหาซื้อได้อย่างสะดวกสบายเท่านั้น แต่จะต้องรู ้จกั การจัดการระบบการ
สื่ อสารที่ดีดว้ ย เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารและสร้างความเข้าใจอันดีกบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจ
ต่างๆจึงให้ความสําคัญกับการจัดการการสื่อสารการตลาดให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ สําหรับ
แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในปั จจุบนั เพือ่ นํามาแก้ไข
ปั ญหาทางการตลาด รวมไปถึงธุรกิจรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป ที่ปัจจุบนั มีผบู ้ ริ โภคหันมาใช้ร้ ัวคอนกรี ต
สําเร็ จรู ปแทนการใช้ร้ ัวอิ ฐบล็อ กแบบดั้งเดิ มเป็ นจํานวนมาก ไม่ ว่าจะเป็ นโรงงานอุ ตสาหกรรม
โครงการบ้านจัดสรร หรื อ แม้แต่บา้ นพักอาศัยทัว่ ไป เนื่ อ งจากรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปนั้นมี ค วาม
แข็งแรง สามารถติดตั้งได้อ ย่างรวดเร็ วด้ว ยระบบสําเร็ จรู ปทุกชิ้ นส่ วน และยังสามารถควบคุ ม
งบประมาณในการก่ อ สร้ า งได้ เมื่ อ ตลาดมี ค วามต้อ งการเพิ่มมากขึ้น ทํา ให้ธุ ร กิ จ รั้ วคอนกรี ต
สําเร็จรู ปในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมามีการขยายตัว และเติบโต จากกําลังซื้อของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จึงทําให้มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก แต่เมื่อปี
2558 ตลาดรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ปชะลอตัวเนื่องจากภาวะทางการเมืองและความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจ ที่ทาํ ให้โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ที่ถือว่าเป็ นตลาดรั้วคอนกรี ต
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สําเร็จรู ปที่ใหญ่ที่สุด ชะลอตัว เมื่อทั้งสองตลาดนี้มีการชะลอ ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิ จรั้ว
คอนกรี ตสําเร็ จรู ป และในขณะเดียวกันคู่แข่งขันที่มีอยูใ่ นตลาดทั้งหมดต่างก็ตอ้ งช่วงชิงส่ วนแบ่ง
ตลาดให้ม ากที่สุด ส่ งผลให้การแข่งขันนั้นทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น คู่แข่งขันรายไหนที่มีการ
สื่ อสารการตลาดครอบคลุมทุกพื้นที่ ก็สามารถเป็ นผูน้ าํ ทางการตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาด
สู งที่สุด ในปั จจุบนั รั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปมีการแข่งขันในการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน รวมถึง
การแข่งขันทางด้านสิ นค้าและบริ การ ช่องทางการจัดจําหน่ าย เพื่อให้ขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น
การสร้างความแตกต่างหรื อความโดดเด่นให้กบั สิ นค้า เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถจดจําตราสิ นค้าได้
อย่างชัดเจน และเกิดความเชื่อมัน่ ในตราสินค้า และสามารถตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด
ดังนั้น การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จึงเป็ นเครื่ องมือทางการสื่อสารที่มีความสําคัญใน
การเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของธุรกิจ กับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยผ่านทางการสื่อสารในรู ปแบบ
ต่ า งๆ เนื่ อ งจากในยุค ปั จ จุ บ ัน พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคนั้น เปลี่ ย นแปลงไป โดยที่ ผูบ้ ริ โ ภคให้
ความสําคัญกับคุณภาพและราคาเป็ นสําคัญ รวมถึงการส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการตลาดที่ยง่ั ยืน การสร้างคุณค่าให้อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค ทําให้ผูบ้ ริ โภคมองเห็นถึ ง
ความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้า ดังนั้นธุ รกิ จรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปจึงต้องให้ความสําคัญกับการ
สื่อสารทางการตลาด เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการดึงดูด และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจซื้อสิ นค้า
และบริ การให้มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ปของกลุ่มตลาด
อุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รั้วคอนกรี ต
สําเร็จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนองค์กรด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณในการก่ อสร้าง และด้านผูท้ ี่มี
อํานาจในการตัดสิ นใจซื้ อรั้วที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
ของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
2. ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยพนักงาน และ ด้านการตลาดทางตรง ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
Independent Variable

ตัวแปรตาม
Dependent Variable

ปัจจัยส่ วนองค์กร
1. ประเภทโครงการ
2. งบประมาณในการก่อสร้าง
3. ผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสินใจซื้อ
ปั จ จั ย การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู รณา
การ
1. การโฆษณา
2. การส่งเสริ มการขาย
3. การประชาสัมพันธ์
4. การขายโดยพนักงานขาย
5. การตลาดทางตรง

การตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ป

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้ อ หา ประกอบด้ว ย ปั จ จัย ส่ ว นองค์ก ร ศึ ก ษาด้า นประเภทโครงการ ด้า น
งบประมาณในการก่อสร้าง และด้านผูม้ ีอาํ นาจใน การตัดสิ นใจซื้ อ การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขาย
โดยพนักงาน และด้านการตลาดทางตรง และการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่มตลาด
อุตสาหกรรม
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ขอบเขตประชากร ศึกษากลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม และบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ตั้งอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และเป็ นกลุ่มกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ ในการใช้ร้ ัวคอนกรี ต
สําเร็ จรู ป โดยกลุ่ มเป้ าหมาย ประกอบด้วย โครงการอสังหาริ มทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม และ
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การกําหนดขอบเขตประชากรที่ทาํ การศึกษา ดังนี้
- โครงการอสังหาริ ม ทรัพย์ จํานวน 80,000 โครงการ จากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ที่
เกิดขึ้นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.
2559 (โสภณ พรโชคชัย, 2559)
- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 783 โครงการ จากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ตั้งแต่เดื อ น มกราคม ถึ ง เดื อ น กันยายน พ.ศ. 2559
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559)
- บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง จํานวน 3,000 บริ ษทั จากจํานวนบริ ษทั รับเหมาทั้งหมดที่อยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (ไอคอน ศูนย์รวมข้อมูล, 2559)
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นองค์ก รที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รั้ วคอนกรี ต สํา เร็ จ รู ป ของกลุ่ ม ตลาด
อุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมาหานครและปริ มณฑล เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทาง
เพื่อ สร้างความสัมพัน ธ์ระหว่า งผูใ้ ช้ท างอุ ตสาหกรรมและธุ ร กิ จ รั้ วคอนกรี ตสํา เร็ จ รู ป เพื่อ
ก่อให้เกิดการซื้อขายที่เพิม่ มากขึ้น
2. ทราบถึงปั จจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
ของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อนําข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสร้างความจงรักภักดี ต่อ
ตราสินค้าของธุรกิจรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ป
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การสื่ อสารการตลาดเชิ งบู ร ณาการ คื อ การนํา องค์ประกอบทางการสื่ อ สารการตลาดมาใช้ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการ
ขาย การใช้เครื อ ข่ายการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ การตลาดแบบไวรัส และ การตลาดทางตรง
เพื่อ ให้ขอ้ มู ลข่าวสาร จูงใจ และให้ผูบ้ ริ โภคเป้ า หมายรับ รู ้ว่า สิ นค้านั้น ๆ มี คุณค่าเพิ่ม (Value
Added) ไปจากสินค้าของผูผ้ ลิตรายอื่นในตลาด
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เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2543) การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ จะใช้ทุกรู ปแบบของการ
ติดต่อ สื่ อ สารที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมาย และเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับ โดย
เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย
การขายโดยพนักงานขาย การใช่เครื อข่ายการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ การตลาดแบบไวรัส และ
การตลาดทางตรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง การสื่ อ สารข้อมูล เพื่อ แจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือน
ความจําเกี่ยวกับสินค้าและบริ การ ในรู ปแบบการจ่ายเงินของการสื่อสารที่ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวกับสิ นค้า
บริ การ องค์การ โดยระบุผูส้ นับสนุ น การจ่ายเงิน คือ การจ่ายเงินซื้ อพื้นที่การโฆษณา นอกจากนั้น
การโฆษณายังรวมถึง สื่อมวลชน (Mass Media) เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ซึ่งถือเป็ นการสื่อสารโดยไม่ ใช้
บุคคล และไม่สามารถรับการโต้ตอบ หรื อ ตอบสนองโดยทันทีทนั ใด การสื่อสารจึงเป็ นการสื่ อสาร
ทางเดียว (One-way Communication) ดังนั้นการโฆษณาจึงมีท้งั ข้อดีและข้อเสีย เราสามารถควบคุม
สื่ อ โฆษณาได้ม าก สามารถควบคุ ม กํา กับ ให้ เ ป็ นไปตามต้อ งการได้ และสามารถนํา มาใช้
ติดต่อ สื่ อ สารกับผูบ้ ริ โภคได้ทว่ั ประเทศ หรื อ การมุ่ งเน้นเฉพาะบางกลุ่ม ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นข้อดี ส่ วน
ข้อเสีย คือ งบประมาณสําหรับการผลิตสื่อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆนั้นมีงบประมาณสูง
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสื่อสารเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับกลุ่มสาธารณชน หรื อ ชุมชุน การประชาสัมพันธ์ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่ง
เป็ นจุดมุ่งหมายระยะยาว ซึ่ งรู ปแบบของการประชาสัมพันธ์อาจจะมีลกั ษณะเป็ นทางการหรื อ ไม่
เป็ นทางการ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เสริ ม สร้ า งความสัม พัน ธ์แ ละความเข้า ใจอัน ดี เพื่อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร สิ นค้าและบริ การ ข้อดีของการประชาสัมพันธ์ คือเสี ยค่าใช้จ่ายตํ่า เมื่อ
เทียบกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่น ๆ นอกจากนั้นข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ทางสื่ อมวลชน
ต่าง ๆ ยังมีความน่าเชื่อถือ ส่วนข้อเสีย คือไม่สามารถควบคุมได้
การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมในการจูงใจ เพื่อเป็ นการกระตุน้
ยอดขายให้เกิดขึ้น โดยการให้ส่วนลด ให้ของแถม หรื อ ชิงโชค เป็ นต้น การส่ งเสริ มการขายมี
จุดมุ่งหมายระยะสั้น ๆ เท่านั้น โดยการส่ งเสริ มการขายโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ การ
ส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค เป็ นการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อทันที การส่งเสริ มการขายที่
มุ่งสู่คนกลาง และการส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่พนักงาน
การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบตัวต่อตัว
เป็ นการสื่ อสารระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างสรรค์ความชอบสิ นค้า ความเชื่ อ มั่นในสิ นค้า และซื้ อ สิ นค้า การขายโดยพนักงานขายเป็ น
วิธีการสื่ อสารที่มีประสิทธิภาพในการกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย การใช้พนักงาน
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ขายเป็ นการเผชิ ญหน้ากันระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ และยังเป็ นการขายโดยวาจา ทําให้แต่ล ะฝ่ าย
สามารถสังเกตความต้องการ และพฤติกรรมของแต่ละฝ่ ายได้อย่างใกล้ชิด จุดเด่นของการขายโดย
พนักงานขาย คือการติดต่อสื่ อสารที่สามารถยืดหยุน่ ได้ สามารถปรับเปลี่ยนข่าวสารให้สอดคล้อง
กับความต้อ งการหรื อ ตามสถานการณ์ ของลู ก ค้าแต่ละราย และสามารถรับรู ้การตอบสนองได้
ในทันที
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing) การขาย
ทางแคตตาล็อค (Catalogue sales) การสั่งซื้ อทางไปรษณี ย ์ (Mail order) กรณี ที่ใช้การตลาดทางตรง
คือ เมื่อมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดีพอและทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร อยูท่ ี่ไหน ซึ่ งจะเป็ นการ
ประหยัดกว่าใช้สื่อ อื่ นๆ ใช้การตลาดทางตรงเมื่ อ ต้อ งการสร้างการตลาดที่มีความเป็ นส่ ว นตัว
(Personalized marketing) ต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายรู ้สึกว่าเป็ นการตลาดแบบส่ วนตัว เมื่อผูบ้ ริ โภค
ได้รับจดหมายแล้วจะรู ้สึกว่าเป็ นลูกค้าคนสําคัญ ทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดี ใช้การตลาดทางตรงเพื่อ
เป็ นกลยุทธ์ติดตามผล (Follow up strategy) เมื่อทราบจํานวนกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่คาดว่าจะซื้อ
อย่างแน่นอน แทนที่จะโฆษณาผ่านสื่อมวลชนหรื อสื่อสิ่งพิมพ์ แต่สามารถใช้การตลาดทางตรงแทน
โดยการใช้จดหมายส่ งยังผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย เพือ่ เป็ นการเตือนความจําและเร่ งรัดให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อ และใช้ ก ารทางตรงเพื่ อ เป็ นการเตื อ นความจํา (Remind) การใช้ ก ารตลาดทางตรงเพื่ อ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์กุ ล (2539 ; น.48 – 176) กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ (Consumer Decision
Process ) คือ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคเป็ นเพียงขั้นตอนขั้นหนึ่ งของปฏิกิริย าของ
ผูบ้ ริ โภคที่กระทําลงไป กล่าวคือ ก่อนที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่ งนั้น จะมี
อิทธิจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกเข้ามากระตุน้ เมื่อปั จจัยเหล่านี้ ถูกป้ อนเข้าสู่ ระบบหรื อ
กระบวนการคิด จึงทําให้เกิดเป็ นพฤติกรรมออกมา ซึ่ง จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 5ขั้นตอน ดังนี้
Need Recognition คือ การตระหนักถึ งความจําเป็ นหรื อความต้องการ ก่ อ นที่จะมี สินค้า
หรื อบริ การอะไรก็ตามมักจะเริ่ มต้นจากการรับรู ้ของผูซ้ ้ือ การรับรู ้ถึงความจําเป็ นหรื อความต้อ งการ
จะเกิ ดขึ้นจากแรงกระตุน้ ภายใน เช่ น ความหิ วกระหาย หรื อ แรงกระตุน้ จากภายนอก เช่ น การ
โฆษณา
Search คือ การแสวงหาข้อมูล เป็ นขั้นตอนที่เกิดต่อเนื่องมาจากการรับรู ้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใด การแสวงหาข้อมูลเป็ นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรื อ
บริ การที่ตนต้องการจะซื้อ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอาจจะได้จากงานโฆษณาร้านค้า บุคคลใกล้ชิด
สื่ อ ประเภทต่ า งๆ ระยะเวลาในการเก็ บ ข้อ มู ล อาจจะแตกต่ า งกัน ไปตามประเภทของสิ น ค้า
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ความคุ น้ เคยที่มีต่อ สิ นค้า อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ ผูซ้ ้ื อ จะมี ขอ้ มู ลสิ นค้าหลายๆยี่ห้อ เพื่อ ใช้
สําหรับเปรี ยบเทียบในขั้นตอนต่อไป
Pre-purchase Evaluation of Alternative คือ การประเมิ นผลทางเลื อ ก เป็ นขั้นตอนที่ผูซ้ ้ื อ
เปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับราคา คุณภาพ ชื่อเสี่ ยง ภาพลักษณ์ หรื อคุณสมบัติอื่นๆ ของสิ นค้า แต่ละ
ทางเลื อ กหลังจากการประเมิ นผลทางเลื อกแล้ว จะคงเหลื อ ทางเลื อกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ งจะเป็ น
ทางเลือกที่จะถูกดําเนินการต่อในขั้นต่อไป
Purchase คือ การตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับแหล่ง
ขาย เงื่อนไขการขาย การรับประกัน การบริ การหลังการขาย หากจําเป็ นและได้สินค้ามาครอบครอง
ในที่สุด
Post purchase behavior คือ การประเมินผลหลังการใช้ เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการใช้สินค้า
กับความคาดหวังที่มีต่อสิ นค้าชนิ ดนั้น หากผลการใช้สินค้าเป็ นไปตามความคาดหวัง ผูซ้ ้ื อจะเกิด
ความพึงพอใจ แต่ถ้าผลการใช้สินค้าไม่ เป็ นไปตามที่คาดหวัง ผูซ้ ้ื อ จะรู ้สึกไม่ พึงพอใจต่อสิ นค้า
ความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจจะส่ งผลต่อการซื้ อสิ นค้าในครั้งต่อไป รวมทั้งการเป็ นแหล่งข้อมูล
ให้กบั บุคคลอื่นด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รังสิ ยา พวงจิตร (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง “เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ และความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่ องสําอาง Oriental Princess ของ
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่าลักษณะส่วนบุคคล ทางด้านสถานภาพการสมรส
อาชี พ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งสํา อาง Oriental Princess แตกต่ า งกัน
เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของเครื่ องสําอาง Oriental Princess ด้านการโฆษณามี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อ เนื่ องจากโฆษณาเป็ นสื่ อที่กระจายออกไปได้รวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภค
เพศหญิงสามารถรับรู ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ และสามารถกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อได้บ่อยครั้งขึ้น และถ้ามี
การโฆษณาเพิ่มขึ้นจะช่วยทําให้ผบู ้ ริ โภคจดจําผลิตภัณฑ์ได้ และเชื่อว่าการโฆษณาที่สูง คุณค่าของ
ผลิ ตภัณฑ์จะต้อ งดี ทําให้ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงนํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัด สิ นใจซื้ อ เครื่ อ งสํา อาง
Oriental Princess ด้านการส่ งเสริ มการขาย เนื่ อ งจากมีการส่ งเสริ มการขายมาก ซึ่ งกระตุน้ ความ
สนใจ ให้ทดลองใช้ เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งมี แนวโน้ม ที่จะซื้ อสิ นค้าในครั้ง
ต่อ ไปในปริ มาณที่ม ากขึ้น ด้านกิ จกรรมเชิ งการตลาด จะทําให้ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมที่
ผูผ้ ลิตจัดขึ้น สร้างการรับรู ้ข่าวสารได้มากขึ้น และกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อที่เพิม่ ขึ้น ด้านการ
ใช้พนักงานขายและการบริ การพบว่า พนักงานขายจะให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนําเสนอ
โปรโมชั่น เพื่อ ดึ ง ดู ด ความสนใจจากผู ้บ ริ โ ภค เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความประทับ ใจจะส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อที่เพิม่ มากขึ้น
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หนึ่ งฤทัย เงาคํา (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การและปั จจัยทางการตลาดต่อ การตัด สิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยมในเขตกรุ ง เทพมหานคร” โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อิ ทธิ พลการสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการ
ปั จจัยทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยม เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนี ยม เพื่อศึกษาการสื่ อ สารตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย ม และเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ การศึกษา
รายได้ สถานภาพ งบประมาณ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แ ตกต่ างกัน แต่เพศ ประเภทของคอนโดมิ เนี ยมที่ ตอ้ งการ และเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน ผูท้ ี่ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการรับรู ้เรื่ องการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการในเรื่ องการส่ งเสริ มการขาย มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แต่การ
โฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การให้ข่ าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม และปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การขายมี ค วามสัมพัน ธ์ต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วันวิสา วงษาหล้า (2556) ทําการศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจ
พิซ ซ่ า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” จากการวิจ ยั พบว่า ปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการ
ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่ออินเตอร์เน็ต จดหมาย
ตรง การจัดกิจกรรมพิเศษหรื อการตลาดเชิงกิจกรรม การแนะนําจากพนักงานขาย มีความสัมพันธ์
กับการเลือกซื้ อพิซซ่ าและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ถ้าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ผ่านทางสื่อดังกล่าวมากขึ้น จะส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อพิซซ่ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี ข อง Kotler and Keller.(2009) ที่ ว่ า การสื่ อ สารการตลาดเป็ นเครื่ อ งมื อ สร้ า งความเป็ น
เอกลักษณ์ สร้างภาพลักษณ์ และตราสิ นค้า โดยเน้นการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ กระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ และตัดสิ นใจซื้ อ และนอกจากนั้นจากผลการวิจยั ยังพบว่าปั จจัยทางการตลาด
ถ้ามีมาก จะส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจเลือกซื้อพิซซ่าเพิม่ มากขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ที่มีท้ งั คําถามปลายปิ ด และปลายเปิ ด โดย
ให้ผตู ้ อบกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณ
ในการก่อสร้าง และด้านผูม้ ีอาํ นาจใน การตัดสินใจซื้อ มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด
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ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล ปั จจัยการสื่ อ สารการตลาดเชิ งบู รณาการที่มี ผลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ รั้ว คอนกรี ต
สําเร็จรู ป ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดย
พนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความคิดเห็ นเป็ น 5 ช่ วงเท่าๆ กันซึ่ งมี
ลําดับความเห็นดังนี้
5
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
4
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมาก
3
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปานกลาง
2
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อย
1
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด
การทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุ งแก้ไข
จํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่ อความหมายตรงความต้องการตลอดจนมี ความ
เหมาะสมหรื อไม่ มีความง่ายเพียงใดจากนั้นจึงนํามาทดความสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการหาความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha
(ศิริชยั พงษ์วชิ ยั , 2551) โดยใช้เกณฑ์สมั ประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ใน
ภาพรวม คือ Alpha = 0.871 ซึ่งค่าที่ได้มีความเชื่อถืออยูใ่ นระดับสูง
ผลการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยส่ วนองค์กรด้ านประเภทโครงการ
ประเภทโครงการ
จํานวน (โครงการ)
ร้อยละ
บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
ทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม
คอนโด
โรงงานอุตสาหกรรม
รวม

114
58
180
21
27
400

28.50
14.50
45.00
5.30
6.80
100.00
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พบว่าประเภทโครงการที่ใช้ร้ ัวคอนกรี ตสําเร็ จรู ปส่วนใหญ่ คือ โครงการทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม
จํานวน 180 โครงการ (ร้อยละ 45.00) รองลงมา คือ โครงการบ้านเดี่ยว จํานวน 114 โครงการ (ร้อย
ละ 28.50) และบ้านแฝด จํานวน 58 โครงการ (14.50)
การศึกษาปัจจัยส่ วนองค์กรด้ านงบประมาณที่ใช้ ในการก่ อสร้ าง
งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง
จํานวน (โครงการ)
ร้อยละ
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,000,000 บาท
28
7.00
1,000,001 – 2,000,000 บาท
21
5.25
2,000,001 – 3,000,000 บาท
29
7.25
3,000,001 – 4,000,000 บาท
19
4.75
4,000,001 – 5,000,000 บาท
62
15.50
5,000,001 บาทขึ้นไป
241
60.25
รวม
400
100.00
พบว่างบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่มีมูลค่า 5,000,001 บาทขึ้นไป จํานวน 241
โครงการ (ร้อยละ 60.25) รองลงมามีมูลค่า 4,000,001-5,000,000 บาท จํานวน 62 โครงการ (ร้อยละ
15.50) และ มูลค่า 2,000,001-3,000,000 บาท จํานวน 29 โครงการ (ร้อยละ 7.25) ตามลําดับ
การศึกษาปัจจัยส่ วนองค์กรด้ านงบประมาณที่ใช้ ในการก่ อสร้ าง
ผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสินใจซื้อ
จํานวน (โครงการ) ร้อยละ
เจ้าของโครงการ
246
61.50
หัวหน้าโครงการ (Project Site)
35
8.75
ฝ่ ายจัดซื้อ
7
1.75
ผูอ้ อกแบบ
83
20.75
ผูร้ ับเหมา
29
7.25
รวม
400
100.00
พบว่าผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้ อส่ วนใหญ่ คือ เจ้าของโครงการ จํานวน 246 โครงการ
(ร้อยละ 61.50) รองลงมา คือ ผูอ้ อกแบบ จํานวน 83 โครงการ (ร้อยละ 20.75) และ หัวหน้าโครงการ
จํานวน 35 โครงการ (ร้อยละ 8.75)
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การศึกษาปัจจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้ านการโฆษณาที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
โฆษณา
ค่าเฉลี่ย
S.D. ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
โทรทัศน์
4.44
.661 มากที่สุด
วิทยุ
4.15
.700 มาก
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
4.22
.671 มากที่สุด
วารสาร
3.54
.092 มาก
โบวชัวร์
3.69
.158 มาก
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา
3.11
.903 ปานกลาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 3.78
.085 มาก
สื่อออนไลน์
3.84
.895 มาก
พบว่าปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ที่ สุ ด คื อ โทรทัศ น์ มี ผ ลในระดับ มากที่ สุ ด ( x = 4.44, SD = 0.661) รองลงมา คื อ หนัง สื อ พิม พ์
นิ ตยสาร วารสาร มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.22, SD = 0.671) และ วิทยุมีผลในระดับมาก ( x =
4.15, SD = 0.700) ตามลําดับ
การศึกษาปัจจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ ด้ านการส่ งเสริ มการขายที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อ
การส่งเสริ มการขาย
ค่าเฉลี่ย
S.D. ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
การลดราคา
4.55
.793
มากที่สุด
การแจกสินค้าตัวอย่าง
3.20
.048
ปานกลาง
การสาธิตวิธีการตัดตั้ง
3.63
.998
มาก
การสะสมคะแนนเพื่ อ แลกของ 3.32
.908
ปานกลาง
รางวัล
3.28
.962
ปานกลาง
การให้ของแถม
3.23
.906
ปานกลาง
การจัดชิงรางวัล
4.50
.732
มากที่สุด
การรับประกันสินค้า
3.67
.763
มาก
พบว่า ปั จจัยการสื่ อ สารการตลาดเชิ งบูรณาการ ด้านการส่ งเสริ มการขายที่มี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ การลดราคา มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, SD = 0.793) รองลงมา คือ
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การรับประกันสินค้า มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.50, SD = 0.732) และ การสาธิตวิธีการติดตั้ง มี
ผลในระดับมาก ( x = 3.63, SD = 0.998) ตามลําดับ
การศึกษาปัจจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้ านการประชาสั มพันธ์ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
การประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
การประชุมแถลงข่าว
2.92
.866 ปานกลาง
บทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร
3.41
.994 มาก
การจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
3.30
.149 ปานกลาง
การให้สมั ภาษณ์ของผูบ้ ริ หาร
2.92
.035 ปานกลาง
การโฆษณาเพือ่ การประชาสัมพันธ์
3.71
.116 มาก
การจัดงานแสดงสินค้า
3.52
.124 มาก
เว็บไซต์
3.74
.064 มาก
3.36
.049 ปานกลาง
พบว่าปั จจัย การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู รณาการ ด้านการประชาสัมพัน ธ์ ที่มี ผลต่อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ มากที่สุด คือ เว็บไซต์ มี ผลในระดับมาก ( x = 3.74, SD = 0.064) รองลงมา คือ การ
โฆษณาเพื่อ การประชาสัม พันธ์ มี ผลในระดับมาก ( x = 3.71, SD = 0.116) และการจัดงานแสดง
สินค้า มีผลในระดับมาก ( x = 3.52, SD = 0.124) ตามลําดับ
การศึ กษาปั จจัย การสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการ ด้ านการขายโดยพนั กงานขายที่มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อ
การขายโดยพนักงานขาย
ค่าเฉลี่ย S.D.
ร ะ ดั บ ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
ตัดสินใจ
กิริยาท่าทาง สุ ภาพเรี ยบร้อ ยและใส่ ใจ 4.10
.722
มาก
ในการให้บริ การ
รู ปร่ าง หน้าตา สะอาดเรี ยบร้อย
3.73
.797
มาก
การแต่งกายที่เหมาะสม
3.69
.780
มาก
นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
4.11
.827
มาก
ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม 4.11
.801
มาก
มีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้เกี่ ย วกับ 4.23
.721
มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์
การพูดจาไพเราะ สุภาพ
4.14
.764
มาก
4.01
.773
มาก
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พบว่าปั จจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานขาย ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีผลในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.23, SD = 0.721) รองลงมา คือ พนักงานพูดจาไพเราะ สุภาพ มีผลในระดับมาก ( x
= 4.14, SD = 0.764) และ พนักงานนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีผลในระดับมาก ( x = 4.11, SD =
0.827) ตามลําดับ
การศึกษาปัจจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้ านการการตลาดทางตรงที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อ
การตลาดทางตรง
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ร ะ ดั บ ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
ตัดสินใจ
พนักงานขายตรง
3.68
.058
มาก
แคตตาล็อคที่ส่งตรง
3.29
.832
ปานกลาง
การโฆษณาขายผ่านทางไปรษณี ย ์ 3.29
.871
ปานกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
การโฆษณาขายผ่านทางโทรทัศน์ 3.92
.918
มาก
ก า ร โ ฆ ษ ณ า ข า ย ผ่ า น ท า ง 3.85
.868
มาก
หนังสือพิมพ์
3.77
.907
มาก
การทํา online marketing
3.44
.918
มาก
การขายผ่านทางโทรศัพท์
3.60
.910
มาก
พบว่า ปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ ด้า นการตลาดทางตรง ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ มากที่สุด คือ การโฆษณาขายผ่านทางโทรทัศน์ มี ผลในระดับมาก ( x = 3.92, SD =
0.918) รองลงมา คื อ การโฆษณาขายผ่านทางหนัง สื อ พิมพ์ มี ผ ลในระดับมาก ( x = 3.85, SD =
0.868) และ การทํา online marketing มีผลในระดับมาก ( x = 3.77 , SD = 0.907) ตามลําดับ
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การศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อ ในขั้ น ตอนการตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป็ นหรื อ ความต้ อ งการ(Need
Recognition)
การตระหนักถึงความจําเป็ นหรื อ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ความต้องการ (Need Recognition)
ต้องการทํารั้วสําเร็จรู ปไว้สาํ หรับกันขโมย
3.87
.863
มาก
ต้องการทํารั้วสําเร็จรู ปไว้สาํ หรับกั้นแนวเขตที่ดิน 4.36
.669
มากที่สุด
ต้องการทํารั้วสําเร็จรู ปไว้เพือ่ ความสวยงาม
4.38
.661
มากที่สุด
ต้องการทํารั้วสําเร็จรู ปเพือ่ ความคงทนแข็งแรง 4.48
.579
มากที่สุด
4.27
.693
มากที่สุด
พบว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ จําแนกตามขั้นตอนการการตระหนักถึงความจําเป็ นหรื อ
ความต้องการ(Need Recognition) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ต้องการทํารั้วสําเร็ จ รู ป
เพือ่ ความคงทนแข็งแรง มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.48, SD = 0.579) รองลงมา คือ ต้องการทํารั้ว
สําเร็ จรู ปไว้เพื่อความสวนงาม มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.38, SD = 0.661) และ ต้องการทํารั้ว
สําเร็จรู ปไว้สาํ หรับกั้นแนวเขตที่ดิน มีในระดับมากที่สุด ( x = 4.36, SD = 0.669) ตามลําดับ
การศึกษาการตัดสิ นใจซื้อในขั้นตอนการแสวงหาข้ อมูล (Search)
การแสวงหาข้อมูล (Search)
ค่าเฉลี่ย S.D. ร ะ ดั บ ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
ตัดสินใจ
มีการสอบถามข้อมูลรั้วสําเร็จรู ปจากคนรอบข้าง 4.07
.796 มาก
มีการสอบถามข้อมูลจากร้านตัวแทนโดยตรง
3.89
.937 มาก
มี ก า ร ห า ข้ อ มู ล รั้ ว สํ า เ ร็ จ รู ป จ า ก แ ห ล่ ง 4.23
.661 มากที่สุด
ข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์
ก่อนทําการซื้ อมีการนึ กถึงประสบการณ์การซื้ อรั้ว 4.18
.731 มาก
สําเร็จรู ปในอดีตที่เคยซื้อมา
4.09
.781 มาก
พบว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อ จําแนกตามขั้นตอน การแสวงหาข้อมูล (Search) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ มีการหาข้อมูลรั้วสําเร็จรู ป จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต
และ หนังสือพิมพ์ มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.23, SD = 0.661) รองลงมา คือ ก่อนทําการซื้อมีการ
นึกถึงประสบการณ์การซื้อรั้วสําเร็จรู ปในอดีตที่เคยซื้อมา มีผลในระดับมาก ( x = 4.18, SD = 0.731)
และ มีการสอบถามข้อมูลรั้วสําเร็ จรู ปจากคนรอบข้าง มีผลในระดับมาก ( x = 4.07, SD = 0.796)
ตามลําดับ
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การศึ ก ษาการตั ด สิ นใจซื้ อ ในขั้ น ตอนการประเมิ น ทางเลื อ ก (Pre-purchase Evaluation of
Alternative)
การประเมิ น ทางเลื อ ก (Pre-purchase Evaluation of ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดั บ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
Alternative)
ตัดสินใจ
ความสวยงามของรู ปแบบรั้วสําเร็จรู ป
4.36
.725
มากที่สุด
ความแข็งแรง และคงทนของรั้วสําเร็จรู ป
4.44
.602
มากที่สุด
ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ร้ วั สําเร็จรู ป 4.48
.621
มากที่สุด
การส่งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา
4.32
.713
มากที่สุด
4.40
.665
มากที่สุด
พบว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ จําแนกตามขั้นตอน การประเมินทางเลือก (Pre-purchase
Evaluation of Alternative) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ชื่อเสี ยง และความน่ าเชื่อถือของ
แบรนด์ร้ ัวสําเร็ จรู ป มี ผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.48, SD = 0.621) รองลงมา คือ ความแข็งแรง
และคงทนของรั้วสําเร็ จรู ป มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.44, SD = 0.602) และ ความสวยงามของ
รู ปแบบรั้วสําเร็จรู ป มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.36, SD = 0.725) ตามลําดับ
การศึกษาการตัดสิ นใจซื้อในขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ (Purchase)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase)
ค่าเฉลี่ย
ตัดสินใจซื้อรั้วสําเร็จรู ปจากราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ตัดสินใจซื้อรั้วสําเร็จรู ปจากเงื่อนไขการชําระเงิน
ตัดสินใจซื้อรั้วสําเร็ จรู ปจากร้านตัวแทนที่สามารถเดินทาง
ไปซื้อได้อย่างสะดวก
ตัดสินใจซื้อรั้วสําเร็ จรู ปจากประสบการณ์การซื้อในอดีตที่
เคยซื้อมา

S.D.

4.71

.534

ระดั บ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจ
มากที่สุด

4.11

.807

มาก

3.88
.928
มาก
4.20
.723
มาก
4.22
.748
มากที่สุด
พบว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ จําแนกตามขั้นตอน การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตัดสินใจซื้อรั้วสําเร็จรู ปจากราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีผลในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.71, SD = 0.534) รองลงมา คือ ตัดสินใจซื้อรั้วสําเร็จรู ปจากประสบการณ์การซื้ อใน
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อดีตที่เคยซื้อมา มีผลในระดับมาก ( x = 4.20, SD = 0.723) และตัดสินใจซื้อรั้วสําเร็จรู ปจากเงื่อนไข
การชําระเงิน มีผลในระดับมาก ( x = 4.11, SD = 0.807) ตามลําดับ
การศึกษาการตัดสิ นใจซื้อในขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้อ (Purchase)
การประเมินผลหลังการใช้
ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
(Post purchase behavior)
มีความพึงพอใจกับรั้วสําเร็จรู ปที่ซ้ือไป
4.35
.651
มากทีที่สุด
ในอนาคตจะกลับมาซื้อรั้วสําเร็จรู ปแบรนด์เดิมอีก
4.27
.651
มากที่สุด
จะแนะนําให้คนรอบข้างใช้ร้ วั สําเร็จรู ป
4.27
.648
มากที่สุด
4.29
.650
มากที่สุด
พบว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ จําแนกตามขั้นตอน การประเมิ นผลหลังการใช้ (Post
purchase behavior) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจกับรั้วสําเร็ จรู ปที่ซ้ือไป
มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.35, SD = 0.651) และในอนาคตจะกลับมาซื้อรั้วสําเร็ จรู ปแบรนด์เดิม
มีผลในระดับมากที่สุด
( x = 4.27, SD = 0.651) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนองค์กรด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณ และด้านผูท้ ี่ มีอาํ นาจ
ในการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รั้ ว คอนกรี ตสําเร็ จ รู ป ของกลุ่ มตลาด
อุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนองค์ กรด้ านประเภทโครงการ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรั้ วคอนกรี ตสํ าเร็ จรู ปของกลุ่ม
ตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทโครงการ
N
Mean
F
Sig.
บ้านเดี่ยว
114
4.34
3.535
.008*
บ้านแฝด
58
4.17
ทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม
180
4.23
คอนโด
21
4.20
โรงานอุตสาหกรรม
26
2.27
Total
399
4.25
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปัจจัยส่ วนองค์ กรด้ านงบประมาณในการก่ อสร้ าง ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรั้ วคอนกรี ตสํ าเร็ จรู ป
ของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
งบประมาณในการก่อสร้าง
N
Mean
F
Sig.
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,000,000 บาท
28
3.50
3.707
.003*
1,000,001-2,000,000 บาท
21
3.74
2,000,001 – 3,000,000 บาท
29
3.87
3,000,001 – 4,000,000 บาท
19
3.24
4,000,001 – 5,000,000 บาท
62
3.69
5,000,001 บาทขึ้นไป
241
3.99
Total
400
3.84
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จั ย ส่ วนองค์ ก รด้ า นผู้ ที่ มี อํา นาจในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รั้ ว คอนกรี ต
สํ าเร็จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสินใจซื้อ
N
Mean
F
Sig.
เจ้าของโครงการ
246
4.30
6.013
.000*
หัวหน้าโครงการ(Project Site) 35
4.38
ฝ่ ายจัดซื้อ
7
4.28
ผูอ้ อกแบบ
83
4.11
ผูร้ ับเหมา
29
4.23
Total
400
4.25
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนองค์กรด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณ และด้านผูท้ ี่ มี
อํานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ ที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่มตลาด
อุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วน
องค์กรด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณ และด้านผูท้ ี่มีอาํ นาจในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการเลือกซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยพนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ รั้วคอนกรี ตสําเร็ จ รู ปของกลุ่ มตลาดอุ ตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
Ciefficients
Coefficients
B
Std.Error Beta
Tolerance VIF
Model
t
Sig
1 ( Constant)
2.961 .122
24.184 .000
การโฆษณา
.122 .034
.221
3.623 .000* .518
1.932
การส่งเสริ มการขาย .011 .035
.019
.312
.755
.516
1.937
การประชาสัมพันธ์
-.018 .030
-.043
-.597 .551
.376
2.658
การขายโดยพนักงาน .118 .033
.198
3.534 .000* .612
1.635
ขาย
การตลาดทางตรง
.103 .038
.202
2.706 .007* .343
2.916

Model R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1
.494a
.244
.234
.29071
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากสมมติฐานพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) = .494a แสดงว่าปั จจัยการสื่ อ สาร
การตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในระดับตํ่า ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ R2= 0.244 แสดงว่า
ปั จจัยการสื่ อ สารการตลาดเชิ งบูรณาการ มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ รั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่ม
ตลาดอุ ตสาหกรรมในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.4 ตัว แปรอิ สระ
สามารถอธิบายความผันแปรหรื อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 24.4 นอกจากนี้เป็ นผล
จากตัวแปรอื่นๆ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .29071 หมายความว่า มีความคาดเคลื่อ น
เกิดขึ้น เท่ากับ .29071
จากผลการวิเคราะห์จะพบค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ด้านการทางตลาดทางตรง มี ค่า 2.916 ซึ่ งไม่ เกิ น 10 ค่า Tolerance ที่มี ค่าน้อ ยที่สุดคือ ปั จจัยการ
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สื่ อ สารการตลาดเชิ งบูรณาการด้านการตลาดทางตรง มี ค่า .343 ซึ่ งมากกว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปร
อิสระไม่มีมีความสัมพันธ์กนั ทําให้ไม่เกิด Multicollinearity
จากการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้ว
คอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่ มตลาดอุ ตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้านการโฆษณา ด้าน
การขายโดยพนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง สําหรับปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณา
การด้านการส่ งเสริ ม การขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่ มีผลกับการตัดสิ นใจซื้ อ คอนกรี ต
สําเร็จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนองค์กรด้านประเภทโครงการ พบว่า ปั จจัยส่ วนองค์กรด้านประเภทโครงการที่
แตกต่ า งกันส่ งผลให้ก ารตัด สิ นใจซื้ อ รั้ ว คอนกรี ตสําเร็ จ รู ป ของกลุ่ ม ตลาดอุ ต สาหกรรมในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยโครงการ
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป แตกต่างจากปั จจัยส่ วนองค์กร
ด้านประเภทโครงการทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม โดยปั จจัยส่ วนองค์กรด้านประเภทโครงการบ้าน
เดี่ยวและบ้านแฝด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป น้อยกว่าประเภททาวน์เฮ้าส์และ
ทาวน์โฮม
ปั จ จัย ส่ ว นองค์ก รด้า นงบประมาณที่ ใ ช้ใ นการก่ อ สร้ า ง พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นองค์ก รด้า น
งบประมาณที่ใช้ในการก่อ สร้างที่แตกต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อ รั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป ของ
กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ 0.05 แต่ เ มื่ อ นํา มาวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บรายคู่ (Post Hoc) พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นองค์ก รด้าน
งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ปไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนองค์กรด้านผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสินใจซื้อ พบว่า ปั จจัยส่วนองค์กรด้านผูม้ ีอาํ นาจ
ในการตัดสิ นใจซื้ อ ที่แตกต่างกัน ส่ ง ผลให้การตัดสิ น ใจซื้ อ รั้ วคอนกรี ต สําเร็ จรู ปของกลุ่ ม ตลาด
อุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผูอ้ อกแบบ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ป แตกต่างจากเจ้าของโครงการและ
หัวหน้าโครงการ โดยผูอ้ อกแบบ มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ น้อยกว่าเจ้าของโครงการและหัวหน้า
โครงการ โดยที่หวั หน้าโครงการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู รณาการ ด้า นการโฆษณา มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ รั้ว
คอนกรี ตสําเร็จรู ปของกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ รังสิ ยา พวงจิตร (2555) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อ ง
เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ และความภักดี ต่อตรา
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สิ นค้าของเครื่ อ งสําอาง Oriental Princess ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของเครื่ องสําอาง Oriental Princess ด้านการโฆษณามี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อ เนื่ องจากโฆษณาเป็ นสื่ อที่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ ว และ
สามารถทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ และเชื่อว่าการโฆษณาที่สูง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ตอ้ งดี
ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ หนึ่ งฤทัย เงาคํา (2556) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ องอิทธิพลของการสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ปั จจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริ มการขาย ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ รั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของกลุ่ มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ ง
ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ รังสิ ยา พวงจิตร (2555) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ และความภักดีต่อตราสิ นค้าของเครื่ องสําอาง Oriental
Princess ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าเครื่ องมือการสื่ อ สารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้านการส่ งเสริ มการขาย เมื่อมีการส่ งเสริ มการขายมาก ก็จะสามารถกระตุน้ ความ
สนใจ และทําให้เกิดการทดลองใช้ ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มการขายที่เน้นมุ่งสู ้ผบู ้ ริ โภคและมีแนวโน้มที่
จะซื้อสินค้าครั้งต่อไปในปริ มาณที่เพิม่ มากขึ้น
ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ รั้ ว คอนกรี ต สํา เร็ จ ของกลุ่ ม ตลาดอุ ต สาหกรรมในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของหนึ่ งฤทัย เงาคํา (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อ งอิ ทธิ พลของการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบู ร ณาการและปั จ จัย ทางการตลาดต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าการสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ ด้า นการขายโดยพนัก งานขาย มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรี ตสําเร็จรู ปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของรังสิ ยา พวงจิตร (2555) ได้
ทําการศึกษาเรื่ องเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและความ
ภักดีต่อตราสินค้าของเครื่ องสําอาง Oriental Princess ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยพบว่าเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบูรณาการด้านการขายโดยพนักงานขายและการบริ การ
การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การนําเสนอโปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความประทับใจจะส่ งผลต่อ การพฤติกรรมการซื้ อ ที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ วันวิสา วงษาหล้า (2556) ทําการศึกษาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจ
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พิซซ่ าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าการแนะนําจากพนักงานขาย มี ความสัมพันธ์กับการเลื อ ก
ซื้อพิซซ่าและการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค หากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ผา่ นคําแนะนําจากพนักงานขาย
จะส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อเพิม่ มากขึ้น
การสื่ อ สารการตลาดเชิ งบู รณาการ ด้านการตลาดทางตรง มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ รั้ ว
คอนกรี ต สําเร็ จ รู ป ของกลุ่ ม ตลาดอุ ตสาหกรรมในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ หนึ่ งฤทัย เงาคํา (2556) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ องอิทธิพลของการสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาด
ทางตรงไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าข้อมูลส่ วนองค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกซื้ อรั้วคอนกรี ต
สําเร็ จรู ปแตกต่างกัน เนื่ องจากปั จจุบนั ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมหันมาเลือกใช้ร้ ัวสําเร็ จรู ปเพิม่ มากขึ้น
ในขณะเดียวกันผูผ้ ลิตรายใหม่ก็เพิม่ มากขึ้นด้วยเช่น การแข่งขันกันทางด้านราคามีความรุ นแรงมาก
ขึ้น ทําให้ผูใ้ ช้ทางอุ ตสาหกรรมมี ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูผ้ ลิ ตรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปควรให้
ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการให้กบั ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม โดยดูความเหมาะสมจาก
ประเภทของโครงการที่ตอ้ งการก่อสร้าง และให้ความสําคัญกับการทําการโฆษณา โดยเลือกใช้สื่อที่
มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย และมีการอบรมพนักงานขาย เพื่อให้เชี่ยวชาญ และมี
ความรู ้ เ กี่ ย วกับผลิ ต ภัณฑ์ เพื่อ สามารถให้ขอ้ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้กับผูบ้ ริ โ ภคได้อ ย่างถู ก ต้อ งและ
ครบถ้วน และสามารถให้คาํ ปรึ กษาแก่ผูบ้ ริ โภคได้ และให้ความสําคัญกับการทําการตลาดทางตรง
โดยเน้นการทําโฆษณาขายผ่านทางโทรทัศน์ การทําโฆษณาขายผ่านทางหนังสื อพิมพ์และการทํา
Online marketing ในส่ วนของการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปควรให้ความสําคัญกับขั้นตอน
การประเมินทางเลือ กมากที่สุด โดยจะตัดสิ นใจเกี่ ยวกับชื่อ เสี ยง และความน่ าเชื่อของแบรนด์ร้ ัว
คอนกรี ต สํา เร็ จ รู ป รองลงมาคื อ ความแข็ง แรงและความคงทนของรั้ วสํา เร็ จ รู ป ซึ่ งผู ้ใ ช้ท าง
อุตสาหกรรมให้ความสําคัญมาก
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาพบข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไปนี้
1. การศึกษาเรื่ อ งการสื่ อ สารการตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ต
สําเร็ จรู ปของผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาเรื่ องส่ วนประสม
ทางการตลาด ได้แ ก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่ และการส่ ง เสริ ม การขาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อ สาร โดยเชื่ อ มโยงความสัม พันธ์กับการสร้างคุ ณค่าตราสิ นค้า
เพือ่ ให้ทราบถึงความนิยมของผูบ้ ริ โภคในระยะเวลานั้น
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2. เนื่ องจากรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ปในปั จจุบนั เริ่ มได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น ทั้งนี้ ร้ ัวคอนกรี ตสําเร็ จรู ปยังเป็ นที่นิยมในพื้นที่
ต่ า งๆทั่ว ประเทศ ดัง นั้ น ครั้ งต่ อ ไปควรทํา การศึ ก ษาในพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ ทํา การศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ รั้ วคอนกรี ต สํา เร็ จ รู ป ของผูใ้ ช้ท างอุ ต สาหกรรมในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลกับพืน้ ที่อื่นๆ
3. ควรทําการศึกษารายละเอียดของการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซึ่ งประกอบด้วย การ
โฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย และการตลาด
ทางตรง ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรั้วคอนกรี ตสําเร็ จรู ป เนื่ องจากจะได้ทราบถึงผลกระทบ
ที่แท้จริ งของการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการในแต่ละประเภทที่ส่งผลต่อการตัดสิ น ใจ
ซื้อ และสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ทางด้านการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายขององค์กรได้
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บุคลิกภาพและค่ านิยมทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์ เนม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PERSONALITY AND VALUE AFFECTING CHOOSING DECISION OF
BRANDNAME BAG TOWARD CONSUMER IN BANGKOK
จิรารัตน์ ลิมป์ สุ คนธ์1 และ ดร.ปริ ญญ์ ศุกรี เขตร2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เ นมของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร (2) เพื่อ ศึ กษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เ นมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านค่านิ ยมกับการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการดําเนิ นงานผูว้ จิ ยั
ได้เริ่ มจาการวิเคราะห์และศึกษาผลของกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ Multiple
Regression Analysis
ผลการวิเคราะห์และศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 25-35
ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครแตกต่า งกัน ปั จจัยด้านบุคลิ กภาพมี ค วามสัมพันธ์กับ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยด้านค่านิยมมี
ความสัม พันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : บุคลิกภาพ, ค่านิยม, การตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนม

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract

This research studies with the objective (1) to study the personal characteristics, factors
that influence the decision to buy the consumer brand in Bangkok. (2) to study the relationship
between personality factors, with the decision to buy the consumer brand in Bangkok and (3) to
study the relationship between factor values with the decision to buy the consumer brand in
Bangkok. Operational research and analysis has started to study the effect of the sample is.
Consumers in Bangkok by using the questionnaire as a tool to collect data with a sample number of
400 people, a statistic that is used in the data analysis include percentage, average, standard
deviation, and Multiple Regression Analysis, in which F-test t-test the results of the analysis.
The study found that a sample of mostly females aged 25-35 years old marital status single,
highest level of Education Bachelor's degree level by the most professional staff private company.
20001-30000 per month, average income of baht from hypothesis testing found that the factor of
different personal characteristics affect the buying decisions for handbag brand of consumers vary
in Bangkok. Personality factors are associated with the decision to buy the consumer brand in
Bangkok and values are associated with the decision to buy the consumer brand in Bangkok
statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: personality, values, the decision to buy the Brand bag.
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1. บทนํา
โลกในยุคปั จจุบนั นี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในการพัฒนาความก้าวหน้าของด้าน
ต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวัน เช่นด้านเทคโนโลยีและด้านการอุปโภคบริ โภค
เนื่องด้วยความทันสมัยของสังคมและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วประกอบกับการเปิ ด
กว้างของวัฒนธรรมตะวันตกที่นาํ เอาค่านิ ยม วัฒนธรรมและแฟชัน่ เข้ามาอย่างมากมาย แต่หนึ่ งใน
ค่ า นิ ย มที่ เ ป็ นสิ่ ง สําคัญของสัง คมในปั จ จุ บ ัน นี้ คื อ การตัดสิ น ใจเลื อ กอุ ป โภคสิ น ค้า แบรนด์เนม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระเป๋ าแบรนด์เนมที่มีการสร้างเอกลักษณ์ เฉพาะรวมถึ งการสร้างคุ ณค่าเพื่อ
สะท้อนภาพความแตกต่างทางชนชั้น อาจกล่าวได้ ว่าถ้าบุคคลที่มีสถานะทางการเงินและรสนิยมดี
มักต้อ งการมี ชีวิตที่ทาํ ให้ผูอ้ ื่ นเห็ นถึ งความมัง่ คงของตนเอง เหตุน้ ี จึงทําให้เกิ ดค่านิ ยมในการใช้
สินค้าแบรนด์เนมในการสื่อถึงความเป็ นตัวตนของบุคลิกภาพ
การดํารงชีวติ ของคนไทยในสังคมปั จจุบนั นี้ ในการตัดสินใจเลือกอุปโภคสินค้าแบรนด์เนม
นั้นถือเป็ นสิ่งที่สาํ คัญจึงทําให้เกิดการพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบครอบในการเลือกซื้อสินค้า แบ
รนด์เนมเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่ งอาจเกิ ดจากค่านิ ยมความชอบ
ส่ วนตัวหรื อเกิดจากความเชื่อมัน่ ในแบรนด์และอีกหลายปั จจัยประกอบกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากอิทธิพล
การเปิ ดกว้างของตลาดแบรนด์เนมนั้นถือเป็ นการเปิ ดประตูให้กบั คนทัว่ ไปมากขึ้นจึงทําให้แต่ละแบ
รนด์ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้กบั ตัวสิ นค้าเพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่มีบุคลิกภาพและ
ค่านิ ยมที่แตกต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างมาก โดยสังเกตได้จากเทรนด์กระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก
วันนี้
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทําให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจยั เรื่ องบุคลิกภาพและ
ค่ า นิ ย มที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจากผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าหากสามารถทราบถึงบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคและเข้าถึงค่านิ ยมในแต่ละ
ด้านของผูบ้ ริ โภคแล้วผูป้ ระกอบการสามารถนําผลของการวิจยั ในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุ รกิจ
สินค้าที่ตอ้ งการสร้างแบรนด์กระเป๋ าให้เป็ นสิ นค้าชั้นนําได้ซ่ ึ งจะช่วยทําให้เกิดโอกาสทางการตลาด
ต่อ สิ นค้าประเภทกระเป๋ ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับธุ รกิ จสิ นค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋ าจากต่างประเทศได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์
เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคลิกภาพกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ า
แบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านค่านิยมกับการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ า แบ
รนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตของการวิจัย
การกําหนดขอบเขตของการวิจยั มีประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ประเภทและรู ปแบบวิธีการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยคําถามแบบปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) และคําถามแบบสเกล
การจัดประเภท (Selected Category Scale)
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนที่แน่ นอนดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953) โดยกําหนดระดับค่า
ความเชื่ อ มั่นร้อ ยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อ นร้อ ยละ 5 ซึ่ งสู ตรในการคํานวณที่ใช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้คือ
เมื่อ n
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P
แทน สัดส่วนของจํานวนประชากรที่ตอ้ งการจะสุ่ม 0.05
Z
แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
D
แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05
3) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจยั
การกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั อธิบายได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ (1) ปั จจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล (2) ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ และ
(3) ปั จจัยด้านค่านิยม
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4. กรอบแนวความคิด
การกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระจํานวน 3 กลุ่ม และกลุ่ม
ตัวแปรตามจํานวน 1 กลุ่มสามารถอธิบายตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดัง ต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent variable)

ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ - การศึกษาสูงสุด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านบุคลิกภาพ
- บุคลิกลักษณะส่วนตัว

การตัดสิ นใจเลือกซื้อกระเป๋า
แบรนด์ เนมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้ านค่านิยม
- การชอบเข้าสังคม
- ความต้องการประสบความสําเร็จ
- การยึดถือในหลักการ
- ความทะเยอทะยาน
5. สมมติฐานการวิจัย
การวิจยั เรื่ องบุคลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีการกําหนดสมมติฐาน ดังนี้
1) ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้
เฉลี่ ยต่อ เดื อ นแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2) ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ ได้แก่บุคลิกลักษณะส่ วนตัวมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือก
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) ปั จจัยด้านค่านิ ยม ได้แก่การชอบเข้าสังคม ความต้องการประสบความสําเร็ จ การยึดถือ
ในหลักการ และความทะเยอทะยานมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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6. นิยามคําศัพท์
เพื่อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจในความหมายที่ ต รงกัน ของการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขอกํา หนด
ความหมายและขอบเขตของศัพท์ต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
1) ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
2) บุคลิกภาพ หมายถึง บุคลิกลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่ช่วยส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ
กระเป๋ าแบรนด์เนม เช่น ดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลา กล้าแสดงออก ชอบเป็ นจุดสนใจ ชอบเป็ นผูน้ าํ
ชอบนําแฟชัน่ และชอบความหรู หรา เป็ นต้น
3) ค่านิ ยม หมายถึง ความนิ ยมชมชอบกระเป๋ าแบรนด์เนมมีท้ งั หมด 4 ด้านได้แก่ ด้านการ
ชอบเข้าสังคม ด้านความต้อ งการประสบความสําเร็ จ ด้านการยึดถื อ ในหลักการและด้านความ
ทะเยอทะยาน
4) การตัดสินใจเลือกซื้อของผูบ้ ริ โภค หมายถึง องค์ประกอบที่จะส่ งผลต่อกระบวนการใน
การเลื อ กที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลื อ กต่าง ๆ ที่มีอ ยู่ซ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้อ งตัดสิ นใจใน
ทางเลื อ กต่าง ๆ นั้น เช่ นกระเป๋ าแบรนด์เนมมี รูปทรงที่หลากหลาย กระเป๋ าแบรนด์เนมมี ความ
ทันสมัย กระเป๋ าแบรนด์เนมมีมาตรฐานอยู่ระดับสู งและมีความคุ ม้ ค่าของราคา และคุ ณภาพของ
สินค้า เป็ นต้น
5) กระเป๋ าแบรนด์เนม หมายถึ ง สิ นค้าที่มี Design และคุ ณภาพดี ท้ งั วัสดุ ตลอดจนวิธีการ
ผลิตถือเป็ นสินค้าระดับสากลเป็ นที่รู้จกั และยอมรับกันทัว่ โลก
7. ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1) นําผลวิจยั ที่ได้ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในเรื่ องบุคลิกภาพและค่านิ ยมที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) ทํา ให้ท ราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นบุ คลิ ก ภาพและปั จ จัย ด้านค่า นิ ย มที่ มีค วามสัม พัน ธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพือ่ สืบค้นสําหรับผูท้ ี่สนใจ
จะศึกษาเรื่ องนี้ในโอกาสครั้งต่อไป
8. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยทําการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสํารวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบุคลิ กภาพและ
ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ผู ้
ศึกษาได้จดั ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดลําดับเนื้ อ หาของแบบสอบถามให้
ครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close - Ended Question) จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็ นคําถามแบบหลายตัวเลือก
(Multiple Choices Question) แต่ละข้อคําถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูต้ อบแบบสอบถามในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งตามบุคลิกลักษณะ
ส่วนตัว โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close - Ended Question) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนแบบ Liker’s Scales มี ค าํ ตอบให้เ ลื อ กตอบเป็ น 5
ระดับ แบบสอบถามมีจาํ นวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อ
กระเป๋ าแบรนด์เนมของผูต้ อบแบบสอบถามในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อหลัก
ได้แก่ ด้านการชอบเข้าสังคม ด้านความต้องการประสบความสําเร็จ ด้านการยึดถือในหลักการ และ
ด้านความทะเยอทะยาน มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close - Ended Question) โดยใช้ระดับการ
วัด แบบอัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนแบบ Liker’s Scales มี ค ํา ตอบให้
เลือกตอบเป็ น 5 ระดับ แบบสอบถามมีจาํ นวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋ า
แบรนด์เนมของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 5 ข้อ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบสเกลการจัดประเภท
(Selected Category Scale) โดยให้ระดับการตัดสิ นใจและให้ค่าคะแนนความคิดเห็ นหรื อ Rating
Scale มีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน
9. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามแล้ว ผูศ้ ึ ก ษาก็ จ ะทํา การตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาทําการประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนดังนี้
1) นําแบบสอบถามไปทําการแจกกับกลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ให้ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นแบบสอบถามที่ให้กลุ่มเป้ าหมายทําการกรอกคําตอบด้วยตนเอง โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2) นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
แต่ละฉบับและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
3) นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กาํ หนดไว้ เพื่อประมวลผล
ข้อมูล โดยการนําข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในโปรแกรมสําเร็จรู ป เพือ่ ประมวลผลโดยให้ทาํ การ
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ประมวลผลตามสถิ ติต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ งในการทดสอบสมมติฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้ ใช้ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Level of Significance)
10. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมติฐานที่ 1
ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์
เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่ งจําแนก
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ได้ดังนี้ ด้านเพศทางเลื อ กมี การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ กระเป๋ า แบรนด์เนมที่
แตกต่างกับผูบ้ ริ โภคเพศชายและผูบ้ ริ โภคเพศหญิงด้านอายุ >46 ปี มีการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบ
รนด์เนมที่แตกต่างกับ ผูบ้ ริ โภคที่มี อ ายุ <25 ปี 25-35 ปี และ36-45 ปี ด้านสถานภาพหม้าย/หย่า /
แยกกันอยูม่ ีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมที่แตกต่างกับผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสดและ
สถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษาสูงสุดตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์
เนมที่แตกต่างกับผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี ด้านระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญา
ตรี มีการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมที่แตกต่างกับผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ด้านอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมที่แตกต่ างกับ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/พนักงานรัฐ และประกอบธุรกิจส่ วนตัว ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมที่แตกต่างกับ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นตํ่ากว่า/เท่ากับ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000
บาท 30,001-40,000 บาท และ 40,001-50,000 บาทอย่า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล และณักษ์ กุลิสร (2557) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูบ้ ริ โภควัยรุ่ นที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อกระเป๋ าเลียนแบบแบรนด์เนมที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
ปั จจัยด้านบุคลิ กภาพมี ค วามสัมพัน ธ์กับการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เ นมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปั จจัยด้านบุคลิกภาพซึ่ งประกอบด้วยบุคลิกภาพด้านดูแล
ตัวเองให้ดูดีตลอดเวลา กล้าแสดงออก ชอบเป็ นจุดสนใจ เน้นสิ นค้านําสมัย ชอบเป็ นผูน้ าํ ชอบนํา
แฟชัน่ และชอบความหรู หราในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั มากกับการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบ
รนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) ได้ทาํ การศึกษาบุคลิกภาพและค่านิยมที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในการเลือกซื้อกระเป๋ าหลุยส์วิตตองในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
บุคลิกภาพค่อนข้างรักสวยรักงาม ค่อนข้างกล้าแสดงออก ชอบเป็ นจุดสนใจปานกลาง ค่อนข้างชอบ
เป็ นผูน้ าํ และค่อนข้างชอบนําแฟชัน่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋ าหลุยส์วิตตอง
ของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3
ปั จจัยด้านค่านิยมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปั จจัยด้านค่านิ ยมซึ่ งประกอบด้วยด้านการเข้าสังคมด้าน
ความต้อ งการประสบความสํา เร็ จ ด้า นการยึด ถื อ ในหลัก การ และด้า นความทะเยอทะยานใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั มากกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรสิริ ทัศนาว
รากุ ล (2554) ได้ท าํ การศึ กษาค่า นิ ย มการบริ โ ภคสิ น ค้า แบรนด์เ นมที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การศูนย์การค้าสยามพารากอนของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าค่านิ ยมการ
บริ โภคสินค้าแบรนด์เนมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้บริ การศูนย์การค้าสยามพารากอน
11. ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
ด้านลักษณะส่ วนบุคคล ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์หรื อนําเข้ากระเป๋ าแบรนด์เนมชั้นนําที่มี
ชื่อเสี ยงและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อ งควรวางกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่มี อ ายุ
ระหว่าง 25-35 ปี มี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสู งสุ ดอยู่ในระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ด้านบุคลิกภาพ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์หรื อนําเข้ากระเป๋ าแบรนด์เนมชั้นนําที่มีชื่อเสี ยง
และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคที่จะส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมประกอบด้วยบุคลิกภาพด้านดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลา ด้าน
กล้าแสดงออก ด้านชอบเป็ นจุดสนใจ ด้านเน้นสิ นค้านําสมัย ด้านชอบเป็ นผูน้ าํ ด้านชอบนําแฟชัน่
และด้านชอบความหรู ห รา เนื่ อ งจากการวิจ ัย พบว่าปั จจัยบุคลิ กภาพในด้านต่าง ๆ เหล่ านี้ ของ
ผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กนั มากกับการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนม
ด้านค่านิยม ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์หรื อนําเข้ากระเป๋ าแบรนด์เนมชั้นนําที่มีชื่อเสี ยงและผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภคที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจ
เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมประกอบด้ว ยค่านิ ยมด้านการเข้าสังคม ด้านความต้อ งการประสบ
ความสําเร็ จ ด้านการยึดถือในหลักการ และด้านความทะเยอทะยาน เนื่ องจากการวิจยั พบว่าปั จจัย
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ค่านิยมในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กนั มากกับการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบ
รนด์เนม
ด้านการตัดสินใจ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์หรื อนําเข้ากระเป๋ าแบรนด์เนมชั้นนําที่มีชื่อ เสี ยง
และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่จะส่ งผลในการเลือกซื้อ
กระเป๋ าแบรนด์เนมประกอบด้วยรู ปทรงที่หลากหลาย มีความทันสมัย มีมาตรฐานระดับสู ง มีความ
คุม้ ค่าของราคาและคุณภาพของสินค้า มีตราสิ นค้าหรื อยีห่ ้อของกระเป๋ าแบรนด์เนมทําให้มน่ั ใจใน
คุณภาพ เนื่ องจากการวิจยั พบว่าการตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ของผูบ้ ริ โภคในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดที่จะส่งผลในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนม
ข้อเสนอสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
จากการศึกษาบุคลิกภาพและค่านิ ยมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนม
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเพือ่ ให้เกิดผลดียง่ิ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะให้มีการวิจยั ดังนี้
1. การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนม
2. การศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกระเป๋ าแบรนด์เนม
3. การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อการเป๋ าแบรนด์เนม
12. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษาเรื่ อง บุคลลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์
เนมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้
ผูท้ ี่สนใจจะประกอบธุ รกิจขายกระเป๋ าแบรนด์เนมหรื อ เพื่อนําไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนและประกอบกิจการพิจารณาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ควรให้ความสนใจในปั จจัย
ด้านต่าง ๆ คือด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านบุคลิกภาพ และด้านค่านิยม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคเพือ่ นําไปปรับปรุ งให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ต่ อ ไป เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษา พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ล ัก ษณะส่ ว นบุ คคลแตกต่ า งกันส่ ง ผลต่อ การ
ตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมแตกต่างกัน ปั จจัยด้านบุคลิ กภาพมี ค วามสัม พัน ธ์กับ การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยด้านค่านิ ยมมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภค จึงควรนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจ ดังนี้
1) ปั จจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับความแตกต่างที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนม โดยผูป้ รกอบการควรให้ความสําคัญกับกลุ่มที่เป็ นเพศ
หญิงที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โ ดย
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่และมีจาํ นวนมากที่สนใจต่อกระเป๋ าแบรนด์เนม
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2) ปั จจัยด้านบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนมของ
ผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับบุคลิ กภาพด้านดู แลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลา กล้า
แสดงออก ชอบเป็ นจุดสนใจ เน้นสินค้านําสมัย ชอบเป็ นผูน้ าํ ชอบนําแฟชัน่ และชอบความหรู หรา
เพือ่ ดึงดูดความสนใจองผูบ้ ริ โภค
3) ปั จ จัย ด้า นค่ า นิ ย มมี ค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เ นมของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งควรให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านค่านิยมที่แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการเข้าสังคม
ด้านความต้อ งการประสบความสําเร็ จ ด้านการยึดถื อ ในหลักการ และด้านความทะเยอทะยาน
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านค่านิ ยมในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กับ
ผูบ้ ริ โภค
13. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่ม เติมจากการศึกษานี้ และควรทําการศึกษาในโอกาสต่อไป คือ
การฝึ กอบรมบุคคล/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ หรื อ คุณภาพการให้บริ การในธุ รกิ จการขายกระเป๋ าแบ
รนด์เนม เพราะการที่ผบู ้ ริ โภคจะเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมนั้นจะมีองค์ประกอบ
ของภาพรวมในการบริ การหรื อ ดูแลเอาใจใส่ ของผูบ้ ริ โภคด้วย ซึ่ งผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อ จะสามารถ
เจาะลึกในประเด็นนี้ได้
2) เนื่องจากผูศ้ ึกษาทําการศึกษาแค่ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ทําให้ขอ้ มูลที่ได้อาจ
ยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นควรมีการศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจ เช่น จังหวัดในเขตปริ มณฑล อาจทํา
ให้ได้ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการชาวไทยต่ อ
สายการบินภายในประเทศของ บริษัท ไทยไลอ้ อนแอร์
MARKETING FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF DOMESTIC
PASSENGER OF THAI LION AIR COMPANY
ฐิติลกั ษณ์ ศรี คิรินทร์1 และ ดร.สุ มาลี สว่าง2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ 2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อ
สายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ ประชากรที่ใช้คือผูใ้ ช้บริ การชาวไทยมีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่เคยหรื อ กําลังใช้บริ การสายการบิน ใช้แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล ใช้สถิ ติพรรณนา ความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ ม านด้ว ย T-Test, F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีอายุ 18 - 25 ปี
สถานภาพโสด และระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในช่วงปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา มีรายได้
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลอย่างมากต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยในการใช้สายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ของผูใ้ ช้บริ การที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั
ไทยไลอ้อ นแอร์ และปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านการสร้ า งและนําเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพ, ด้านราคา และด้านบุคคล/พนักงาน มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาว
ไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 มีอาํ นาจในการทํานายร้อยละ 23.4
คําสํ าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ , สายการบินต้นทุนตํ่า , ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษา บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

38

Journal of Business Research and
Administration

Abstract

Research Objectives: 1.) To study the demographic factors that affect the satisfaction of
Thai passengers with domestic airlines Thai Lion Air. 2.) To study the marketing factors that affect
the satisfaction of Thai passengers with domestic airlines Thai Lion Air. The source of the research
comes from: Thai Passengers over 18 years old (Passengers who have used the service before or
are deciding to use the low-cost airline Thai Lion Air). The results of this research were derived
from online questionnaires. The data was using descriptive statistics such as Frequency statistics,
Percentage statistics, Average statistics, Standard deviation, Inferential statistics. And use T-Test,
F-Test, and Multiple Regression Analysis to analyze data. The research found that most respondents
were female between the ages of 18-25, Single status, and Educations level: High school students,
University students and those who are less than or equal to the current labor base rate ( THB
15,000/month). The results showed that Satisfaction of Thai passengers to domestic airlines Thai
Lion Air is high.
The results of hypothesis testing showed that the different sexes of The Demographic
Characteristics were statistically significant differences at the 0.05 level. And the different Physical
Evidence, Price, and People/Employee of The Marketing Mix (7P’s) correlated with the satisfaction
of domestic passengers of Thai Lion Air Company the statistical significance at the 0.05 level was
predicted to be 23.4%
Keywords : Service marketing mix , Low cost airlines , Satisfaction of the customer.
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บทนํา

การให้บริ การธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า (Low cost airlines) คือ สายการบินที่มุ่งเน้นการ
ลดต้นทุนด้านบริ การให้ต่าํ ลง โดยทัว่ ไปมีราคาค่าโดยสารที่ลดลงและความสะดวกสบายน้อ ยลง
เมื่อมีการจัดตั้งขึ้นจึงเกิดการสูญเสียของรายได้ไปอยูใ่ นส่วนของการลดราคาตัว๋ สายการบินอาจเรี ยก
ค่าบริ การจากบริ การเสริ ม ทําให้เป็ นที่นิยมปั จจุบนั ในการคมนาคมทางอากาศได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมาก มีมากมายหลายสายการบินที่ให้ผูใ้ ช้บริ การได้เลือกสรร ธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าของ
ไทยแม้จะยังมีจาํ นวนผูป้ ระกอบการไม่มาก แต่การแข่งขันเพือ่ แย่งชิงส่ วนแบ่งตลาดของธุรกิ จชนิ ด
นี้ ก็นับว่ามีค่อนข้างรุ นแรง ผูโ้ ดยสารที่หันมาใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศเป็ น
จํานวนมากขึ้นในปี 2559 มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารเพิ่มขึ้น 2 ล้านคนโดยประมาณจากปี 2558 (กรมท่า
อากาศยาน, 2559) ซึ่ งมีปัจจัยการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจากรัฐบาล รวมทั้งราคานํ้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัวในระดับตํ่า
ในประเทศไทยสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศ ประกอบด้วยผูใ้ ห้บริ การหลัก 3 สาย
การบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ทว่าตั้งแต่
ที่เข้ามาในตลาดสายการบินต้นทุนตํ่า ถือว่ามีการเคลื่อนไหวทางการตลาดมากกว่า เมื่อเทียบกับสาย
การบินอื่นที่อยูใ่ นระดับตลาดเดียวกัน ซึ่ งในปี 2557 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็ นผูน้ าํ ในตลาด
สายการบินต้นทุนตํ่า แต่ในปี 2558 มีการแข่งขันเพิม่ มากขึ้นจึงทําให้ผนู ้ าํ ในตลาดสายการบินต้นทุน
ตํ่าตกเป็ นของสายการบินนกแอร์แต่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่นอ้ ยลงเช่นกัน เกิดจากการเข้ามาของ
สายการบินต้นทุนตํ่าน้องใหม่ ที่สามารถแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดของ 2 สายการบินใหญ่ได้อีก
ด้วย ซึ่งสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นน้องใหม่ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดปี 2558 ที่มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 10% ด้วยความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น จึงส่ งผล
ให้ปัจจัยด้านราคาเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจมาก ทําให้เกิ ดภาวะการแข่งขันที่สูงระหว่างผู ้
ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า
ทั้งนี้ ธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่ามีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่ อย ๆ รวมทั้งมีการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวจากภาครัฐและปั จจัยด้านต้นทุนต่างๆที่มีแนวโน้มลดลง การที่จะประสบความสําเร็ จใน
ธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า โดยใช้เครื่ องมือหรื อกลยุทธ์ที่ใช้ในการต่อสู ้ และเติบโตอย่างยัง่ ยืนคือ
กลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน เพื่อสร้างความพึง พอใจ
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ จึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่แต่ละสายการบินใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และตอบสนอง
ความต้อ งการของใช้บริ การ โดยมี ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ (Product), ด้านราคา
(Price), ด้านการจัดจําหน่ าย (Place), ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion), ด้านบุคคล/พนักงาน
(People or Employee), ด้านกระบวนการ (Process), ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) เพือ่ กระตุน้ การตอบสนองของผูใ้ ช้บริ การให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริ การอีกด้วย
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งานวิจยั นี้ ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านว่าปั จจัยด้านใดมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ มากที่สุด
และน้อยที่สุด เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การได้ โดยนําเสนอข้อมูลที่
ได้จากผลการวิจ ัยมาเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุท ธ์และปรับ ปรุ ง พัฒนาส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านต่าง ๆ ทําให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจ ความประทับใจให้มากที่สุด รวมถึงการ
กลับมาใช้บริ การซํ้า เพื่อ ทําให้การดําเนิ นงานของธุ รกิ จเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตาม
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ และสร้างความโดดเด่นให้เหนือคู่แข่งในธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

41

Journal of Business Research and
Administration

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย
ต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์
2. เพื่อ ศึกษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์
กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
• เพศ
• อายุ
• สถานภาพ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย
ต่อสายการบินภายในประเทศของ
บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
• ผลิตภัณฑ์/บริ การ
• ราคา
• การจัดจําหน่าย
• การส่ งเสริ มการตลาด
• บุคคล/พนักงาน
• กระบวนการ
• การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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สมมติฐาน
1. ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การแตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด(7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ทีม่ ีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการ
บินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546)
กล่าวไว้วา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด และในธุรกิจบริ การจะมีปัจจัยเพิม่ ขึ้นมาอีก 3 ด้าน ได้แก่
ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ รวมเป็ นส่ วน
ประสมการตลาดบริ การ 7P’s
Payne (Payne อ้า งอิ ง ใน ชัย สมพล ชาวประเสริ ฐ , 2546) กล่ า วไว้ว่า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ (The Services Marketing Mix) มีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าทัว่ ไป กล่าวคือ ให้ความสําคัญกับพนักงานบริ การ กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ ซึ่ งทั้งสามส่ วนประสมเป็ นปั จจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ ดังนั้น ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ จึงประกอบด้วย 7P’s ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
การจัดจําหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล/พนักงาน (People or
Employee) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ใช้ในการวางแผนทางการตลาด เพือ่ ตอบสนองความต้องการและนําไปสู่ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ ต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อนําไป
วางแผนกลยุท ธ์แ ละปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารต่ อ ไป ดัง นั้น ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร จึ ง
ประกอบด้วย 7P’s ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้พงึ พอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรบุคคล ผลิ ตภัณฑ์สามารถขายได้เนื่ อ งจาก
ผลิ ตภัณฑ์ของธุ รกิ จบริ การ มี ลักษณะที่จบั ต้อ งไม่ ได้ สมชาติ กิ จยรรยง (2536) กล่ าวไว้ว่า การ
บริ การ หมายถึง เทคนิค กลยุทธ์ ทักษะและความแนบเนียนต่าง ๆ ที่จะทําให้ชนะใจลูกค้า ผูท้ ี่ติดต่อ
ธุรกิจ หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การ และอเนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) กล่าว
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ไว้ว่า การกระทําใดๆเพื่อช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดําเนิ นการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
โดยเป็ นการปฏิบตั ิติดว้ ยความเอาใจใส่ ซึ่งเป็ นความหมายของงานบริ การ
2. ด้านราคา (Price) หมายถึ ง สิ่ งที่บุคคลจ่ายสําหรับสั่งที่ไ ด้ม า ซึ่ งแสดงถึ งมู ล ค่าในรู ป
เงินตรา อาจหมายถึงจํานวนเงินหรื อสิ่งอื่นที่จาํ เป็ นต้องใช้ เพือ่ ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่ง
การตัดสิ นใจในราคาและปรับปรุ งราคาเพื่อให้เกิดมูลค่าในตัวสิ นค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ามากกว่า
ราคาของสินค้านั้น ๆ
3. ด้านการจัดจําหน่าย (Place) ซึ่งช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจการบิน เป็ นการจองตัว๋
โดยสารและการชําระเงิน ปั จจุบนั มีช่องทางที่สามารถจองซื้ อ ตัว๋ โดยสารได้หลากหลายช่อ งทาง
ได้แก่ เว็บไซต์ ศูนย์การบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์
เซอร์วิส ตัวแทนจําหน่ าย และจองกับบริ ษทั โดยตรง ส่ วนช่องทางการชําระเงินมีความหลากหลาย
โดยสามารถชําระด้วยเงินสด บัตรเครดิต ตูเ้ อทีเอ็ม และเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
4. ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) ต้อ งอาศัยการโฆษณาเป็ นการติ ดต่อ สื่ อ สาร
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ที่สามารถชักจูงใจ หรื อสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับลูกค้า เพือ่ ให้
เกิดการคล้อยตาม โดยการใช้พรี เซนเตอร์ สัญลักษณ์ สโลแกน หรื อการจําลองสถานการณ์ในการทํา
การโฆษณา เพื่อ ให้ลูกค้าได้รับรู ้และจดจําถึงผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น โดยผ่านสื่ อ ต่าง ๆ และผู ้
อุ ปถัมภ์รายการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ผ่านสื่ อ เช่ น หนังสื อ พิม พ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ าย
โฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ
5. ด้านบุคคล/พนักงาน (People or Employee) หมายถึ ง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การทั้งหมด ซึ่ งรวมถึง บุคลากรที่จาํ หน่าย และบุคลากรที่ให้บริ การหลังการขาย บุคลากรที่
ให้บริ การจําเป็ นต้องคุดเลือกให้การฝึ กฝนอบรม และมีสิ่งจูงใจ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
และเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
6. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริ การมีควาสําคัญมาก โดยต้องมี
พนักงานที่มีประสิทธิภาพและเครื่ องมือที่ทนั สมัน เพือ่ ให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่ งมอบบริ การ
ที่มีคุณภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคได้รับความสะดวกรวดเร็วและไม่ยงุ่ ยากและเป็ นที่พอใจใน
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นการอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อจัดส่ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้กบั
ลูกค้าเกิดความประทับใจ
7. ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) การแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของการบริ การ โดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ ได้แก่ อาคาร การสร้างสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรื อแผนกของพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่ องมือ
และเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ให้บริ การ เครื่ องคอมพิวเตอร์ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็ นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็ นเครื่ องมายแทนคุณภาพของการใช้บริ การ
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สรุ ปได้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7P’s เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ใช้ในการวางแผน
ทางการตลาด เพือ่ ตอบสนองความต้องการและนําไปสู่ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการ
บินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุ งการบริ การ
ต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (2002) พบว่า พฤติกรรม
ของมนุ ษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรื อแรงขับดัน (drive) เป็ นความต้องการที่กดดันจนมาก
พอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งความต้องการของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้น
จากสภาวะตึงเครี ยด เช่น ความหิวกระหายหรื อความลําบากบางอย่าง เป็ นความต้องการทางจิตวิทยา
(psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาใน
ช่ วงเวลานั้น ความต้อ งการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่ อ ได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครี ยด โดยทฤษฎี ที่ไ ด้รับความนิ ยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี ของอับราฮัม มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
ความสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริ การ ซึ่งธุรกิจบริ การ คือการให้ความสําคัญกับ
ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การนับว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ การ เป้าหมายสูงสุ ดของการบริ การ คือ การ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าเพื่อให้ลู กค้าชอบใจและติดใจกลับมาใช้บริ การอีกต่อไป การทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริ การจะทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างและรักษา
ความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริ การทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้กล่ าวไว้ว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ วงจรชี วิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น
ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการตลาด เนื่ องจากเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้า
ทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอื่นๆ
จะหมดไปหรื อลดความสําคัญ
Swenson (1992) ได้อ ธิ บ ายไว้ว่า การศึ ก ษาลัก ษะทางประชากรศาสตร์ ที่ ลึ กซึ้ งและให้
ความสํา คัญ นั้น สามารถเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความต้อ งการในการกํา หนดกลุ่ ม เป้ า หมายที่มี
ส่วนประกอบที่เหมือนกัน สามารถแยกจากตลาดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผูบ้ ริ โภคที่มีความแตกต่าง
กัน เพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถเน้นเฉพาะตลาดที่มีความเหมาะสมกับสิ นค้าหรื อบริ การของธุรกิ จ
นั้น ๆ แทนการผลิตเพื่อ ตอบสนองตลาดรวมทั้งหมดอย่างในอดี ต ซึ่ งเรี ยกว่า การแบ่งส่ วนตลาด
(Market Segmentation)
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

45

Journal of Business Research and
Administration

ศิริวรรณ เสรรี รัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ
รายได้ อาชี พ การศึกษา ศาสนา ขนาดครอบครัว ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ เป็ นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นิยมใช้มากทีสุด เหตุหนึ่งคือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น
การดําเนินการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยมีอายุต้งั แต่
18 ปี ขึ้นไปที่เคยหรื อกําลังใช้บริ การสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่ งไม่
ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 ตัวอย่าง
โดยคํานวณจากสูตรของ W.G. Cochran กําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549) ผูว้ ิจยั ใช้จาํ นวน 400 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดของแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (Nonprobability
sampling) เก็บข้อมูลโดยการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online questionnaire) โดยมีคาํ ถามคัดกรองเบื้องต้นสําหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยใช้
บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีคาํ ถามคัดกรองเบื้องต้นสําหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่เคย
ใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และแบ่งแบบสอบถามเป็ น 4 ส่วน ดังนี้ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จํานวน 28 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ (Product) จํานวน 4 ข้อ , ด้านราคา (Price) จํานวน 4 ข้อ , ด้านการจัดจําหน่ าย
(Place) จํานวน 4 ข้อ, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จํานวน 4 ข้อ, ด้านบุคคล/พนักงาน
(People or Employee)จํานวน 4 ข้อ, ด้านกระบวนการ (Process) จํานวน 4 ข้อ, และด้านการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จํานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปั จจัยความพึงพอใจต่อการใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จํานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
โดยการใช้มาตรวัดแบบ Likert's Scale ที่มีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ แปลความหมายจากค่าเฉลี่ย 5
ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
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ซึ่ งทําการทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือด้วย Pre-Test กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด
และนํามาทดสอบความเชื่ อ มั่นของแบบสอบถาม วิธีของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยใช้
เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมอยูท่ ี่ 0.872 และคําถาม
รายด้านไม่ต่าํ กว่า 0.7 (ศิริชยั พงษ์วชิ ยั , 2552)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การอธิบายลักษณะทัว่
ๆ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยการนําเสนอเป็ นตาราง ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ในการทดสอบ
สมมติฐาน รวมถึงตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์มากกว่า 3 ตัวแปร และลักษณะข้อมูล เป็ นการให้น้ าํ หนัก
คะแนน ผูว้ ิจยั จึงใช้สถิติ T-Test, One way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และทําการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั
ไทยไลอ้อนแอร์ โดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression Analysis โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
ผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปที่เคยหรื อ
กําลังใช้บริ การสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ จํานวน 400 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 321 คน (ร้อยละ 80.25) โดยมีอายุ 18 - 25 ปี จํานวน
266 คน (ร้อ ยละ 66.50) สถานภาพโสด จํานวน 339 คน (ร้อ ยละ 84.75) และระดับการศึ ก ษา
ส่วนมากอยูใ่ นช่วงปริ ญญาตรี จํานวน 276 คน (ร้อยละ 69.00) ซึ่งเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จํานวน
252 คน (ร้อยละ 63.00) มีรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 218 คน (ร้อยละ 54.50)
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไล
อ้อนแอร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.11 ดังตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาโดยรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ดังนี้
1. ด้า นผลิ ต ภัณฑ์/บริ การ (Product) โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.92 เมื่ อ
พิจารณาข้อย่อยพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ ความน่ าเชื่อถือ และชื่อเสี ยงของสายการ
บิน
2. ด้านราคา (Price) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.06 เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ แจ้งอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน
3. ด้านการจัดจําหน่าย (Place) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.30 เมื่อพิจารณาข้อ
ย่อยพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ ช่องทางการชําระเงินหลากหลายช่อ งทาง เช่น เคา
เตอร์เซอวิส, ATM
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4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.11 เมื่อ
พิจารณาข้อย่อยพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ มี Website ให้บริ การข้อมูลอย่างครบถ้วน
5. ด้านบุคคล/พนักงาน (People or Employee) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.13
เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ มีการทักทาย และการแจ้งรายละเอี ยด
การบินของพนักงานบนเครื่ องหรื อนักบิน
6. ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.13 เมื่อพิจารณาข้อ
ย่อยพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ เคาท์เตอร์เช็คอินในท่าอากาศยาน ตั้งอยูใ่ นที่ที่หาง่าย
และเห็นชัดเจน
7. ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.09 เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ ห้องโดยสารภายใน
เครื่ องบินมีความสะอาด และเลขที่นงั่ ชัดเจน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทย
ต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ

ค่าเฉลี่ย

ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
0.59
0.67
0.65
0.63
0.61
0.62

ระดับ

ด้านด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product)
3.92
มาก
ด้านราคา (Price)
4.06
มาก
ด้านการจัดจําหน่าย (Place)
4.30
มากที่สุด
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.11
มาก
ด้านด้านบุคคล/พนักงาน (People or Employee)
4.13
มาก
ด้านกระบวนการ (Process)
4.13
มาก
ด้ า นการนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical
4.09
0.68
มาก
Evidence)
รวม
4.11
0.42
มาก
ด้ านความพึงพอใจ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มี ความพึง พอใจต่อ การใช้บริ ก ารสายการบิ น
ไทยไลอ้อ นแอร์ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.03 เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การยืนยันที่จะกลับมาใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 4.07
รองลงมา คือ ผูใ้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจจากการมาใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.06 และน้อยที่สุด คือ ผูใ้ ช้บริ การจะแนะนําต่อให้ผูใ้ ช้บริ การท่านอื่น มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.97 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริ การสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ความพึงพอใจต่อ การใช้บริ การสายการบินไทยไล
ส่ ว นเบี่ ย งเบน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
อ้อนแอร์
มาตรฐาน
ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาใช้บ ริ การสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์
4.06
0.65
มาก
ท่านได้รับการบริ การตามที่คาดหวังเอาไว้
4.04
0.70
มาก
ท่านยืนยันที่จะกลับมาใช้บริ การสายการบินไทยไล
อ้อนแอร์
4.07
0.71
มาก
ท่านจะแนะนําต่อให้ผใู ้ ช้บริ การท่านอื่น
3.97
0.75
มาก
ท่านได้รับการบริ การตรงตามเวลาที่กาํ หนด เช่น
เครื่ องขึ้น - ลงตามเวลาที่กาํ หนด
4.02
0.74
มาก
รวม
4.03
0.63
มาก
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1. ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั
ไทยไลอ้อนแอร์แตกต่างกัน โดย เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย
ต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพล ธัญญาวินิชกุล (2553) พบว่า เพศที่ต่างกันมีระดับ
ความพึงพอใจต่อการบริ การที่แตกต่างกันซึ่ งแสดงให้เห็นว่า เพศที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมพื้นฐาน
ทางจิตวิทยาที่ต่างกัน มีกระบวนการรับรู ้ กระบวนการคิดและตัดสิ นใจในแต่ละส่ วนที่แตกต่างกัน
แต่แตกต่างกับงานวิจยั ของ พชรดา ดามาพงศ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การของสายการ
บินตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อ
ระดับการรับรู ้คุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยมีคุณภาพไม่
ต่างกัน จึงส่ งผลให้ผูใ้ ช้บริ การทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคาดหวังกับด้านคุณภาพไม่มากนัก
ด้วยการรับรู ้ดา้ นคุณภาพจึงส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเสมอ ซึ่งสอดคล้องแนวความคิด
ของ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547) ที่กล่าวไว้ว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า คือ คุณภาพ
การบริ การ (Service Quality) เป็ นความคาดหวังของลูกค้าขั้นพื้นฐานที่ธุรกิจจะต้องตอบสนองให้
ได้ตามเกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ในการวัดคุณภาพการบริ การ ดังนั้นการรับรู ้ดา้ นคุณภาพจึงส่งผลไปยังความ
พึงพอใจในการบริ การอีกด้วย
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ผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์
มีการยอมรับทั้งหมด 3 ด้าน ซึ่งอภิปรายผลตามค่านํ้าหนัก ดังนี้
1. ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ มากที่สุด
เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ งที่ลู กค้าพบเจอเป็ นสิ่ งแรกในการเข้ามาใช้บริ การซึ่ งสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
นําเสนอแก่ลูกค้าด้วยการตกแต่งเคาน์เตอร์ เครื่ องแบบของพนักงานต้อนรับที่เป็ นเอกลักษณ์ เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยพบว่า ห้อ งโดยสารภายในเครื่ อ งบินมี ความสะอาด และเลขที่นั่งชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากมีการทําความสะอาดเครื่ องบินทุกครั้งหลังผูโ้ ดยสารใช้งานในแต่ละครั้ง
รวมถึงขยะภายในเครื่ องบินระหว่างบิน พนักงานต้อนรับภายในเครื่ องเป็ นผูท้ าํ ความสะอาด เพื่อ
เพิม่ ความมัน่ ใจในการใช้บริ การของลูกค้า อีกทั้งเลขที่ระบุมีความชัดเจนและมองเห็นง่าย รวมถึงข้อ
ย่อยในส่วนของเครื่ องบินที่มีความทันสมัย และมีอุปกรณ์พร้อมในการให้บริ การ อีกทั้งในสิ่งอํานวย
ความสะดวกบนเครื่ องบิน เช่น นิตยสาร คู่มือความปลอดภัย ที่มีความสําคัญในระดับมากตามลําดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แม้นโชติ ศรี พรหมนิล (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้านการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การการบินของบริ ษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน) ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพล
ต่อ ลู กค้าในการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การการบิ นของบริ ษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน) ในเขต
อําเภอเมื อ ง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งพิจารณาข้อ ย่อ ยพบว่ามีเอกสารบอกการใช้อุ ปกรณ์ ภายในห้อง
โดยสารชัดเจน และเข้าใจง่าย, มีสภาพทัว่ ไปในห้องโดยสารสะอาด มีระเบียบที่ลูกค้าให้ความสําคัญ
มากที่สุดเป็ นลําดับต้น ๆ
2. ด้านราคา (Price) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการ
บินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ รองลงมา ซึ่งเป็ นสิ่งที่ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกใช้บริ การสายการบิน เป็ นจํานวนเงินซึ่ งให้ได้มาของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เนื่ องด้วยสายการ
บินต้นทุนตํ่าการแข่งขันด้านราคาสู ง เมื่ อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า แจ้งอัตราค่าโดยสารและ
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจากบริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ มีการแจ้งค่า
โดยสาร และค่ า ธรรมเนี ย มภายในเว็บ ไซต์ รวมถึ ง แจ้ง รายละเอี ย ดในการชํา ระเงิ น และไม่ มี
ค่าบริ การเสริ มอื่นๆ เพิม่ จากที่แจ้งไว้ จึงทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ต่อราคาที่สายการบินได้แจ้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริ ศรา อิสริ ยานนท์ (2548) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ต่อการบริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า พบว่า ปั จจัยด้านราคามี ผลต่อความพึงพอใจเนื่ อ งจากค่า
โดยสารของสายการบินต้นทุนตํ่าไม่มีค่าใช้จ่ายพ่วง เช่น ค่ามื้ออาหาร ค่าห้องรับรอง ไม่มีค่าบริ การ
พิเศษ
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3. ด้า นบุ ค คล/พนัก งาน (People or Employee) มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อนแอร์ เนื่องจากเป็ นสายการ
บินต้นทุนตํ่าในการให้บริ การของพนักงานอาจจะไม่เทียบเท่ากับสายการบินแบบเต็มรู ปแบบ เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า มีการทักทาย และการแจ้งรายละเอียดการบินของพนักงานบนเครื่ องหรื อ
นักบิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากมีการอบรมและทดสอบความชาญอย่างต่อเนื่อง มักมีการทักทาย
ของนักบินทุกรอบของการให้บริ การ รวมถึ งการแนะนําตัวของนักบินและผูช้ ่ วยเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ เพือ่ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการอธิบายการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในเครื่ องเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพล ธัญญาวินิชกุล (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง ความ
พึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อ การบริ การของสายการบินภายในประเทศ พบว่า ปั จจัยด้าน
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ กล่าวคือพนักงานที่มีความพร้อมในการ
ให้บริ การจะสามารถสร้างความประทับใจให้กบั ผูโ้ ดยสารได้อย่างดี
ดังที่กล่ าวมาข้างต้นเป็ นเพียงความพึงพอใจของกลุ่ม ตัวอย่างซึ่ งให้ความสําคัญกับส่ วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 3 ด้านเป็ นส่ วนมาก แต่การบริ การที่ดีน้ ันต้อ งประกอบด้วยปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านประกอบกันถึงจะส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นควรพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริ การให้เป็ นไปตามปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การโดยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและทําให้
เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ชาวไทยต่อ สายการบิน ภายในประเทศของ บริ ษทั ไทยไลอ้อ นแอร์ สามารถนํามากําหนดเป็ น
ข้อ เสนอแนะเชิ งปฏิบตั ิการกับแผนธุ รกิ จสายการบินในการวางกลยุทธ์ในด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ตอ้ งนํามาพัฒนาและปรับปรุ ง ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ควรส่ งเสริ มและรักษา ห้อง
โดยสารภายในเครื่ องบินมีความสะอาด และเลขที่น่งั ชัดเจน ควรมีการตรวจสอบและรักษาความ
สะอาดทุกครั้งที่ลงจอดอย่างละเอียดและไม่ควรมองข้ามความสะอาดภายในเครื่ องบินและที่นั่งของ
ผูโ้ ดยสาร
2. ด้านราคา (Price) ควรส่ งเสริ มและรักษาแจ้งอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
อย่างชัดเจน รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขณะใช้บริ การ เนื่ องจากเป็ นสายการบินต้นทุนตํ่า ใน
ด้านของราคาจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ เมื่อมีการแสดงราคาทีช่ ดั เจนและ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมจึงส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจที่ใช้บริ การ
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3. ด้านบุคคล/พนักงาน (People or Employee) ควรส่ งเสริ มและรักษาการทักทาย และการ
แจ้งรายละเอียดการบินของพนักงานบนเครื่ องหรื อนักบิน เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามให้น้ าํ หนัก
ทางด้านนี้ มากที่สุดและส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงาน และเมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้น้ าํ หนักน้อยที่สุด คือ พนักงานภาคพื้น มีมารยาท
หรื อความยินดีในการให้บริ การ ซึ่งพนักงานเป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจการบริ การขับเคลื่อนไป
ได้ จึงจําเป็ นต้องมีการจัดอบรมทุกด้านในการให้บริ การ ฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงานภาคพื้น
เพื่อพร้อมรับมือกับปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้แก่
พนักงาน เมื่อพนักงานมีใจรักและภักดีในงานบริ การของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์แล้วก็พร้อมที่
จะอุทิศทั้งกายและใจในการทํางานเพือ่ ความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูท้ ี่สนใจนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปขยายเพือ่ เป็ นประเด็นการศึกษาในโอกาสต่อไป ดังนี้
1. ศึกษาเชิ งคุ ณภาพโดยการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลู กค้าเพื่อ ให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกเพิม่ เติม
2. ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง คุณภาพการให้บริ การ เป็ นต้น ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจเพิม่ เติมในอนาคต
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อิทธิพลของคุณค่ าตราสิ นค้ า และการสื่ อสารทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่ อความตั้งใจซื้ อสิ นค้ า
เครื่ องแต่ งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผู้บริโภคทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
(LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
FACTORS INFLUENCING THE CONSUMER BUYING INTENTION OF
UNIQLO BRAND TO SEXUAL DIVERSITY (LGBT) IN BANGKOK
รุ่ งโรจน์ ศิระเปรมปรี ยากร1 และ ดร.สุ มาลี สว่าง2

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

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อ ศึกษาคุ ณค่าตราสิ นค้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อ ความตั้งใจซื้ อ สิ นค้า
เครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านการสื่ อสารทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ตั้งใจซื้ อ สิ นค้าเครื่ อ งแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBT) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้การวิจยั เชิงสํารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้เป็ นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร อายุต้ งั แต่ 20 - 50
ปี จํานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20 - 25 ปี ระดับการศึกษา
เกินกว่าครึ่ งจบปริ ญญาตรี โดยเป็ นนักเรี ยน นิ สิตหรื อนักศึกษา มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ นอยู่ที่
15,001 - 30,000 บาท ในด้านคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญใน
ระดับมาก และในด้านการสื่ อสารทางการตลาดผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญอยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษา บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต

1
2
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ และระดับ
รายได้ มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกาย ยูนิโคล่ (UNIQLO), 2) คุณค่าตราสินค้า ด้านการ
ตระหนั ก รู ้ ต ราสิ น ค้า , ด้า นการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพตราสิ น ค้า และด้า นความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า มี
ความสัม พันธ์ต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้าเครื่ อ งแต่ง กายยูนิโ คล่ (UNIQLO), 3) ปั จ จัย ทางด้านการ
สื่ อสารทางการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ และ การส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01
คําสํ าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, สื่อสารทางการตลาด, ยูนิโคล่, ผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ
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Abstract

The objective of this research was to study 1) The demographic characteristics affecting
purchase intention for UNIQLO to sexual diversity (LGBT) in Bangkok Metropolis. 2) Brand
Equity relating to consumer buying intention of to sexual diversity (LGBT) in Bangkok Metropolis.
3) Integrated marketing communication factors relating to consumer buying intention of to sexual
diversity (LGBT) in Bangkok Metropolis. This study was a quantitative research and utilized survey
design. The sample was 400 sexual diversity (LGBT) consumers aged between 20-50 years living
in Bangkok.
The results of this research found that the respondents mostly were those aged between 20
and 25 years; more than 50% of them graduated with bachelor’s degree; they mostly were students;
those with average monthly income of 15,001-30,000 baht. The respondents rated brand equity at
high level and marketing communications at high level too.
The results of the hypothesis testing indicated that: 1) Demographic characteristics including age
occupation and income level influenced the consumer buying intention of UNIQLO, 2) Brand
equity including brand awareness perceived quality and brand loyalty have relationship with the
consumer buying intention of UNIQLO and 3) Integrated marketing communication factors
including public relations and Sales Promotion have relationship with the consumer buying
intention of UNIQLO at the statistical significance level of 0.01
Keywords: Brand Equity, Integrated marketing communication, UNIQLO, Sexual Diversity
(LGBT)
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1. บทนํา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่ องนุ่งห่มในอดีตถือเป็ นอุตสาหกรรมที่ทาํ รายได้ให้กบั ประเทศ
เป็ นอันดับต้น ๆ ของการส่งออกทั้งหมด แต่ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอ และ
เครื่ องนุ่งห่มของไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แต่ทว่าสิ่งที่น่าจับตา
มองคือ การนําเข้าสิ่งทอที่มีมูลค่าถึง 4,498.67 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.03 โดยการนําเข้า
เป็ นกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ และกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรู ปเพิม่ ขึ้นร้อยละ 14.64 คิดเป็ นมูลค่า 963.19 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เนื่ องจากมีความต้องการของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าภายในประเทศที่เพิม่ มากขึ้น (สถาบัน
พัฒนาอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ, 2559) โดยในปี 2559 อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ และเครื่ อ งนุ่ งห่ มประเภท
เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปภายในประเทศมีมูลค่าประมาณ 3.1 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.7 ต่อปี เป็ น
อัตราการขยายตัวที่นอ้ ย และสวนทางกับอัตราการเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภค
จากการศึกษาภาพรวมของธุรกิจแฟชัน่ ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทําให้แบรนด์
เสื้ อผ้าจากต่างประเทศเข้ามาทําตลาดเครื่ องแต่งกายอย่างจริ งจัง สิ นค้าประเภทฟาสต์แฟชัน่ และ
บริ ดจ์ไลน์มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อ เนื่ อง และรวดเร็ ว แบรนด์ยนู ิ โคล่ เป็ นหนึ่ งในตราสิ นค้า
ประเภทเครื่ องแต่งกาย ที่มีตน้ กําเนิ ดจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริ ษทั UNIQLO Co., Ltd. ในเครื อของ
บริ ษทั ฟาสต์ รี เทลลิ่ง หรื อเอ็ฟอาร์ (Fast Retailing Co.– FR) ที่มีสาขารวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 สาขาใน
17 ประเทศทัว่ โลก และในประเทศไทยมีจาํ นวนร้านค้า ณ ปั จจุบนั ทั้งหมด 34 สาขาทั้งในกรุ งเทพฯ
และต่างจังหวัด ทําให้ยนู ิโคล่ ได้รับการโหวตให้เป็ นแบรนด์แฟชัน่ รี เทลอันดับ 1 ในไทย (YouGov
Brand Index Brand Advocacy Ranking, 2016)
การแข่งขันที่รุนแรงส่ งผลให้แต่ละแบรนด์ตอ้ งหาแนวทางในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม
เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ ๆ ที่จะผลักดันให้สินค้าตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย กลุ่ม
พิงค์ดอลลาร์ (Pink Dollar) หรื อกลุ่มเม็ดเงินสี ชมพู เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่
นักการตลาดได้ให้ความสนใจ โดยมีผลสํารวจล่าสุ ดของบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการตลาดจากซานฟ
รานซิ สโก Community Marketing เมื่อปี 2556 พบว่าทัว่ โลกมีกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศอาศัยอยูก่ ว่า 400 ล้านคน และมีการใช้เงินกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็ นกลุ่มตลาดใหม่ที่
มีความน่ าสนใจ และในประเทศไทยพบว่าเป็ นหนึ่ งในประเทศที่มีการโหวตว่าเกย์มีความสุ ขมาก
ที่สุดในทวีปเอเชีย อยูใ่ นอันดับที่ 16 ของโลก เป็ นตัวเลขที่สูงกว่าสหรัฐอเมริ กาจากการสํารวจดัชนี
ความสุ ขเกย์จากเว็บไซต์ และแอพพลิ เคชัน่ หาคู่ Planet Romeo (The gay happiness index, 2558)
แสดงให้เห็นถึงความเปิ ดกว้างมากขึ้นในสังคมไทย ทําให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่สาํ คัญ
ในสื่ อสาธารณะจนกลายเป็ นบุคคลที่สงั คมให้การยอมรับ เช่น ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงใน
ฐานะนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ (เปิ ดม่านชีวติ เกย์, 2549), อรนภา กฤษฎี สาวประเภทสองคนแรกๆ
ที่โด่งดังในภาพลักษณ์ผหู ้ ญิงจริ ง ๆ ในสังคมไทย (วัยสาวสวยมั้ย?, 2560), ตรี ชฎา เพชรรัตน์ สาว
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ประเภทสองที่สวยที่สุดในโลก ในฐานะนักแสดงที่มีผลงานทั้งใน และต่างประเทศ (ปอย ตรี ชฎา
สวยสุ ดโลก 1 ในจักรวาล, 2558) และปฏิญญา ควรตระกูล เป็ นที่รู้จกั ในฐานะเจ้าของธุรกิจพันล้าน
และเป็ น LGBT ที่ประกาศแต่งงานกับนักแสดงสาว (พี่ไม่เคยคิดจะไปเอาชนะผูช้ าย, 2557) เป็ นต้น
ด้วยวิถีการดําเนิ นชี วิตที่โดดเด่น ทั้งการดูแลรู ปร่ าง หน้าตา เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้เกิดขึ้น และ
ส่ งผลต่อการเกิดทัศนคติที่ดีจากทั้งผูห้ ญิง และผูช้ าย ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากสังคม ใน
ตัวตนของความเสรี ทางเพศ และรสนิ ยม คนกลุ่มนี้ จะเอาใจใส่ กบั การดูแลตัวเองตั้งแต่เสื้ อผ้า หน้า
ผม กระเป๋ า รองเท้า นํ้าหอม และเครื่ องสําอางที่จะผ่านการคัดสรรอย่างดี จึงทําให้เกิดเป็ นการศึกษา
อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ อ งแต่ง
กายยูนิโคล่ ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่มี ความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ ที่จะได้
เข้าถึงข้อมูลอันเป็ นประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้กบั การวางแผนธุรกิจ หรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิ
โคล่ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาคุณค่าตราสิ นค้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องแต่งกายยูนิ
โคล่ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านการสื่ อสารทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้ง ใจซื้ อ
สินค้าเครื่ องแต่งกาย
ยูนิโคล่ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3. กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
ประชากรศาสตร์

1.อายุ
2.ระดับการศึกษา
3.อาชีพ
4.ระดับรายได้

คุณค่ าตราสินค้ า
1.ด้ านการตระหนักรู้ตราสินค้ า
2.ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพตราสินค้ า
3.ด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ า
4.ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ความตั ้งใจซื ้อสินค้ าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่
ของกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

การสื่อสารทางการตลาด
1.การโฆษณา
2.การประชาสัมพันธ์
3.การขายโดยใช้ บคุ คล
4.การส่งเสริมการขาย

Figure 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกาย
ยูนิโคล่ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.2 คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.3 ปั จจัยทางด้านการสื่ อสารทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ อง
แต่งกายยูนิโคล่ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ใ ช้แ หล่ ง ข้อ มู ล ที่ ประกอบด้ว ย แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
source) โดยการศึกษาข้อมูลจากบทความทางวิชาการ ตําราเรี ยน วิทยานิพนธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากการวิจยั ที่ตีพิมพ์ในนิ ตยสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ใน
อินเทอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) เป็ นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เชิงสํารวจ
(Survey research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
5.1 การเลื อ กประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย การวิจ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษากลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่มี ความ
หลากหลายทางเพศ โดยมีอายุต้งั แต่ 20 - 50 ปี อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นกลุ่มที่ไม่ทราบ
จํานวนที่แน่ นอน ดังนั้นจึงใช้การหาขนาดกลุ่ มตัวอย่างจากการคํานวณด้วยสู ตร W.G. Cochran
(1951) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ± 5% ได้ขนาดตัวอย่าง
384 คน ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มตัวอย่างเป็ น 400 คนเพื่อลดโอกาสที่แบบสอบถามบางส่ วนไม่สมบูรณ์ หรื อ
เกิดความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล
5.2 การเลือกพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดย
เรี ยงลําดับดังนี้
1) การสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้ทาํ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร (สํานักผังเมือง กรุ งเทพมหานคร ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการการ
พัฒนาเมืองผังเมืองกรุ งเทพฯ, 2547) โดยเลือกพื้นที่กลุ่มพาณิ ชยกรรมของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ น
เขตศูนย์กลางธุรกิจ และเป็ นเขตเศรษฐกิจใหม่ คือ กลุ่มลุมพินี ที่ประกอบด้วยเขตปทุมวัน, เขตบาง
รัก, เขตสาทร และวัฒนา ส่ วนในกลุ่มวิภาวดีประกอบด้วยเขตจตุจกั ร, เขตบางซื่ อ, เขต พญาไท,
เขตดินแดง, เขตห้วยขวาง และเขตราชเทวี เมื่อทําการศึกษาทั้งสองกลุ่ม โดยการค้นหาข้อมูลที่ต้ งั
แหล่งสถานบันเทิงเฉพาะของผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเป็ นข้อมูลที่สามารถเข้าถึง
ได้อย่างเปิ ดเผย มีการเผยแพร่ ผา่ นสื่อมวลชน ประกอบกับเป็ นที่ต้งั ของศูนย์การค้า ห้างสรรพสิ นค้า
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และมีจาํ นวนสาขาของยูนิโคล่อยูจ่ าํ นวนมาก จึงสรุ ปได้ท้ งั หมด 5 เขตคือ เขตปทุมวัน, เขตบางรัก,
เขตวัฒนา, เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง
2) การสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอย่างที่จะทํา
การสํารวจจาก 5 เขต จํานวน 360 คนคิดเป็ น 90% ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใน
พื้นที่เขตปทุมวัน และเขตวัฒนา จะมีเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพิม่ เติมโดยการจะใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) จํานวน 40 คน แบ่งเป็ นเขตปทุมวัน 20 คน และ เขต
วัฒนา 20 คน คิดเป็ น 10% ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากเขตดังกล่าว มีจาํ นวนสาขาของ
ยูนิ โ คล่ จ าํ นวนมากแต่ ไ ม่ มีแ หล่ ง สถานบัน เทิง หรื อ สถานที่ เ ที่ ย วเฉพาะกลุ่ ม ที่เ ป็ นที่รู้ จ ัก อย่าง
แพร่ หลาย
จึงจําเป็ นจะต้องขอความร่ วมมือผูต้ อบแบบสอบถามโดยผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะกลุ่มประชากรที่มี
ความหลากหลายทางเพศ คื อ Blued, Hornet, Jack'd, Only Women และ Lesbian Chat & Dating
Spicy
3) การเก็ บ ข้อ มู ล โดยการสุ่ ม ตัว อย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) คื อ การ
เดินทางไปเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการนําแบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้จดั เก็บข้อมูลทั้ง 5
เขต ตามที่กาํ หนดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 จนครบจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 360 คน และเก็บผ่านแอปพลิเคชัน
จํานวน 40 คน ประกอบด้วย
3.1) เขตปทุมวัน จํานวน 60 คน (ห้างสรรพสิ นค้า Siam Paragon, Central World), ออนไลน์ 20
คน ผ่านแอปพลิเคชัน Blued, Hornet, Jack'd, Only Women และ Lesbian Chat & Dating Spicy
3.2) เขตบางรัก จํานวน 80 คน (สถานบันเทิงเฉพาะกลุ่ม Telephone pub & restaurant, DJ Station)
3.3) เขตวัฒนา จํานวน 60 คน (สถานบันเทิง DEMO, Nunglen & Escobar), ออนไลน์ 20 คน ผ่าน
แอปพลิเคชัน Blued, Hornet, Jack'd, Only Women และ Lesbian Chat & Dating Spicy
3.4) เขตห้ ว ยขวาง จํา นวน 80 คน (สถานบัน เทิ ง เฉพาะกลุ่ ม Fake Club the Next Gen, APP
ARENA)
3.5) เขตดิ นแดง จํานวน 80 คน (สถานบันเทิงเฉพาะกลุ่ ม Sorry I'm Gay, Train Night Market
Ratchada)
5.3 เครื่ อ งมื อ และรู ป แบบของคํา ถามที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณซึ่ งใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามกรอกคําตอบด้วยตัว เอง
(Self-administration) ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคํา ถามแบบปลายปิ ด (Close-ended
question) มีระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 4 ข้อ ประกอบไปด้วย
อายุ, การศึกษา, อาชีพ และระดับรายได้
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2) ปั จจัยด้านอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า คําถามที่ใช้เป็ นแบบปลายปิ ด ระดับการวัดข้อมูล
แบบ
อันตรภาคชั้น (Interval scale) จํานวน 21 ข้อ โดยจะแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านการ
ตระหนักรู ้ตราสินค้า จํานวน 5 ข้อ, ด้านการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า จํานวน 6 ข้อ, ด้านการเชื่อมโยง
ตราสินค้า จํานวน 5 ข้อ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า จํานวน 5 ข้อ
3) ปั จจัยด้านการสื่ อสารทางการตลาด เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด ระดับการวัดข้อมูลแบบ
อันตรภาคชั้น จํานวน 21 ข้อ ประกอบไปด้วย การโฆษณา จํานวน 6 ข้อ, การประชาสัมพันธ์ จํานวน
6 ข้อ, การขายโดยใช้บุคคล จํานวน 6 ข้อ และการส่งเสริ มการขาย จํานวน 5 ข้อ
4) คําถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ โดยได้ทาํ การกําหนดคําถาม
ทั้งหมด 4 ข้อ เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด มีระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
5) ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended question) ที่เปิ ดโอกาสให้
ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย และการทดสอบความเชื่ อ มั่นของเครื่ อ งมื อ ใช้วิธีการให้
คะแนนแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ในระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น คําถามที่ใช้เป็ นเชิง
นิ ยมหรื อ มี ความหมายในเชิ งบวก (Positive) โดยมี การแปลความหมายค่าเฉลี่ยออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด, คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก, คะแนน
เฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย, คะแนนเฉลี่ย 1.00 –
1.80 หมายถึง น้อยที่สุด ในการทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ได้ทาํ การทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด และได้นาํ ผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความน่ าเชื่อถือ ด้วยวิธีการทดสอบ
แบบ Cronbach's alpha Coefficient (α-Coefficient) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากกว่า 0.7 ซึ่งเป็ น
เกณฑ์ที่ได้รับความนิยม Sekaran (2000, p.288)
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Table 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
1. การรับรู ้คุณค่าตราสินค้า (Brand equity)
1.1. ด้านการตระหนักรู ้ตราสินค้า (Brand Awareness)
1.2. ด้านการรับรู ้คุณภาพตราสินค้า (Perceived Quality)
1.3. ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association)
1.4. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
2. การสื่อสารทางการตลาด
2.1. การโฆษณา (Advertising)
2.2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
2.3. การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling)
2.4. การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
3. ความตั้งใจซื้อ
Total

Cronbach's Alpha
0.948
0.813
0.905
0.858
0.851
0.935
0.804
0.835
0.934
0.905
0.810
0.964

N of Items
21
5
6
5
5
23
6
6
6
5
4
48

5.5 การประมวลผลข้อมูล และสถิติที่ใช้แบ่งออกเป็ น 1) สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่า
การแจกแจงความถี่ (Frequency), การแสดงค่าร้อ ยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ ย (Means:x) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.), 2) สถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาณ (Inferential analysis) ที่
ใช้ประกอบไปด้วยการหาค่าความแปรปรวนทางเดี ยว (one-way Analysis of Variance: ANOVA
หรื อ F-Test), การเปรี ย บเที ย บรายคู่ (Least Significant Difference) และการถดถอยพหุ คู ณ หรื อ
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
6. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด และทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550, น. 57-59)
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ, เพศ, ขนาดครอบครัว, สถานภาพครอบครัว,
รายได้, อาชีพ และการศึกษา ซึ่ งเหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด โดยลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่มีความสําคัญ และด้วยสถิติที่วดั ได้จึงเป็ นตัวที่สามารถกําหนดตลาด
เป้ า หมาย ในขณะที่ ล ัก ษณะด้า นจิ ต วิท ยา และสัง คมวัฒ นธรรม ช่ ว ยอธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และ
ความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม เป้ า หมายเท่ า นั้น ดัง นั้น ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ ส ามารถเข้า ถึ ง และมี
ประสิทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น
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แนวคิด และทฤษฎีคุณค่ าตราสิ นค้ า Kotler & Keller (2009, pp. 278-280) กล่ าวว่า คุ ณค่า
ตราสิ น ค้า เป็ นคุ ณ ค่ า เพิ่ม ของผลิ ตภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร โดยจะสะท้อ นวิธี คิ ด ความรู ้ สึ ก หรื อ การ
แสดงออกของผูบ้ ริ โภค โดยให้ความสําคัญกับตราสินค้า เช่นเดียวกับราคา ส่วนแบ่งการตลาด และ
ความสามารถในการทํากําไร คุณค่าตราสิ นค้าเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่ งมีคุณค่าด้าน
จิตใจ และด้านการเงินต่อบริ ษทั
Aaker, D. A. (1991, p. 17) กล่าวว่า องค์กรสามารถสร้างคุณค่าตราสิ นค้าได้โดยอาศัยองค์ประกอบ
5 ประการ คือ 1) ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับชื่อและสัญลักษณ์ของตราสินค้า (Awareness of the brand
name and symbol), 2) ความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand association), 3) การรับรู ้ในคุณภาพของตรา
สิ น ค้า (Perceived quality), 4) ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า (Brand loyalty), 5) สิ น ทรั พ ย์อื่ น ของตรา
สินค้า (Other proprietary brand assets)
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารทางการตลาด Belch and Belch (1998, p. 103) ได้ให้ความหมาย
ของการส่งเสริ มการขายว่า เป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่จดั ทําขึ้น เพือ่ เสนอคุณค่าหรื อสิ่งจูงใจ
พิเศษ (extra value or incentives) สําหรับผลิตภัณฑ์ให้กบั พนักงานขาย ผูจ้ ดั จําหน่ าย หรื อผูบ้ ริ โภค
ขั้นสุดท้าย เพือ่ ให้สามารถกระตุน้ การขายให้เร็วยิง่ ขึ้น
Kotler (1997, p. 98) กล่าวไว้วา่ ในการที่จะติดต่อสื่อสารเพือ่ ให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามความต้อ งการจําเป็ นจะต้องใช้เครื่ องมือสื่ อสารหลาย ๆ อย่างร่ วมกัน ซึ่ ง
เรี ยกว่า ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (marketing communications mix) หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า ส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด (promotion mix) ซึ่งประกอบด้วยเครื่ องมือสื่อสารหลักสําคัญ
5 อย่าง 1) การโฆษณา (Advertising), 2) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าว (public relations
and publicity), 3) การขายโดยใช้ บุ ค คล (Personal Selling), 4) การส่ งเสริ มการขาย (Sales
Promotion), 5) การตลาดเจาะตรง (direct marketing)
แนวคิด ทฤษฎี ค วามตั้ ง ใจซื้ อ ความตั้ง ใจซื้ อ เป็ นหนึ่ ง ในกระบวนการที่ จ ะนํา ไปสู่ การ
ตัดสินใจซื้อโดย Hanna and Wozniak ( 2001, p. 294) ได้อธิบายไว้วา่ กระบวนการของการตัดสินใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภคนั้นจะประกอบไปด้วย 1) ขั้นตอนของการตระหนักถึงปั ญหา (Problem recognition)
คื อ ความรู ้ สึก ที่ไ ม่ ส มดุ ล ระหว่า งสิ่ ง ที่เ ป็ นอยู่ กับ ความรู ้ สึก ต้อ งการ จึ ง เกิ ด การแสวงหาวิธีการ
ตอบสนองเพื่อ สร้ างสภาพความสมดุ ล ใหม่ , 2) การค้น หาข้อ มู ลก่ อ นซื้ อ (Pre-Purchase Search)
ประกอบด้ว ยการค้น หาข้อ มู ล จากภายใน (Internal search) โดยผู ้บ ริ โ ภคจะดึ ง ความทรงจํา
(Memory) ทั้งในด้านบวก และด้านลบที่ออกมาก่อนที่จะทําการค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External
search) เพิม่ เติม, 3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เป็ นกระบวนการเชิง
เปรี ยบเทียบ ถึงคุณสมบัติของสินค้าหรื อบริ การ เพือ่ ตอบสนองความต้องการอันเกิดจากปั ญหาและ
แรงจู ง ใจ, 4) ขั้น ตอนของการตัดสิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) เป็ นผลมาจากการประเมิ นจาก
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ทางเลือกของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะอยู่ในรู ปแบบของความตั้งใจซื้ อ (Intention to Buy, Buying intention,
Purchase intention) โดยผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลื อ กผลิ ตภัณฑ์ที่ตนชอบมากที่สุด, 5) ขั้นตอนการ
ประเมิ นผลหลังการตัดสิ นใจซื้ อ (Post-Purchase evaluation) เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นหลัง จาก
ความต้องการถูกตอบสนองทั้งในรู ปแบบของสิ นค้า หรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคจะประเมินผลความเกี่ยว
พันธ์โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบร่ วมกับความคาดหวัง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta
Principles, 2007, p. 6) ได้กาํ หนด และให้ความหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ โดยกําหนด
คําศัพท์ที่ไ ด้รับการยอมรับทางกฎหมายทัว่ ไป 2 คําคือ วิถี ทางเพศ (Sexual orientation) หมายถึง
ความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับแรงดึงดูดา้ นอารมณ์ ความเสน่ หา เพศ และความสัมพันธ์ทางเพศ
กับบุคคลซึ่ งมีเพศภาวะที่แตกต่างกัน หรื อเหมือนกัน หรื อมีมากกว่าหนึ่ งเพศภาวะ และ
อัต
ลักษณ์ทางเพศ (Gender identity) หมายถึง ประสบการณ์ ความรู ้สึกภายในที่ประกอบขึ้นอย่างลึกซึ้ ง
ของบุคคลมีความเกี่ยวเนื่องกับเพศภาวะซึ่ งอาจตรง หรื อไม่ตรงกับเพศโดยกําเนิด รวมทั้งความรู ้สึก
ทางสรี ระ (ซึ่ งหากสามารถเลือกได้อาจเกี่ยวข้องกับการลักษณ์ และการทํางานทางกายภาพด้วยวิธี
ทางการแพทย์ การผ่าตัด หรื อวิธีการอื่น ๆ ) รวมทั้งการแสดงออกอื่น ๆ ทางเพศสภาวะ หมายรวมถึง
การแต่งกาย คําพูด กิริยา และท่าทาง
การอธิ บ ายด้ว ยหลัก จิ ต เวชศาสตร์ นัก จิ ต เวชศาสตร์ เ ชื่ อ ว่า สัญ ชาตญาณทางเพศ เป็ น
“หน้าที่” ตามธรรมชาติของมนุษย์ หน้าที่น้ ีจะแสดงออกผ่าน “วัตถุทางเพศ” และ “ความต้องการทาง
เพศ” ทําให้เกิดการแบ่งแยกเรื่ องราวทางวัตถุออกจากเรื่ องของความรู ้สึก (Arnold I. Davidson, 1987,
pp.16-48) เป็ นการแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติ หรื ออาการเจ็บป่ วย
ทางจิต แต่เป็ นพฤติกรรม และความรู ้สึกที่ถู กกลั่นกรองออกมาอย่างถู กต้อ ง เป็ นรู ปธรรม โดย
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ งอเมริ กา และสมาคมจิตแพทย์แห่ งสหรัฐอเมริ กา (APA) รวมไปถึง
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้การรับรองว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต ได้มี
การถอดถอนการรั ก เพศเดี ย วกัน (homosexuality) ออกจากบัญ ชี ก ารจํา แนกโรค ICD-10 (The
International Classification of Diseases (ICD), 1992), (Desk Reference to the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorder (DSM), 1973) เพือ่ เป็ นการยืนยันถือความเสรี ทางเพศ
7. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คนนั้นส่วน
ใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20 - 25 ปี จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 ระดับการศึกษาเกินกว่าครึ่ งจบ
ปริ ญ ญาตรี จํา นวน 312 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78 อาชี พ ส่ ว นใหญ่ จ ะยัง คงเป็ นนัก เรี ย น นิ สิ ต หรื อ
นักศึกษา จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 15,001 30,000 บาท จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.23
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องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่
ที่ 3.79 เมื่อทําการพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่าด้านการตระหนักรู ้ตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่
ที่ 3.91 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการรับรู ้คุณภาพตราสินค้า
มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.88 และในด้านความภักดี ต่อ ตราสิ น ค้า นั้น มี ค่า เฉลี่ ย ตํ่าสุ ดอยู่ที่ 3.52 แต่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามยังคงให้ความสําคัญในระดับมากเช่นกัน
องค์ป ระกอบปั จ จัย ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาด ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.66 เมื่อทําการพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วจะเห็นได้ว่า
การขายโดยใช้บุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.06 มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ การส่งเสริ ม
การขาย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.66 มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การโฆษณา
3.66 ซึ่งมีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความตั้งใจซื้ออยู่
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.63 โดยเมื่ อ ทําการพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
เครื่ อ งแต่งกายยูนิโคล่ โดยการไปซื้ อ สิ นค้าด้วยตัวเองที่สาขาใกล้บา้ น อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.21 รองลงมาคือ แนวโน้มในการเกิดความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องแต่งกาย ยูนิโคล่ใน
อีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ความ
ตั้งใจซื้ อ สิ นค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ผ่านยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ www.uniqlo.com/th/store ซึ่ งให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.24
8. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ประกอบด้วย ด้านอายุ, ด้านระดับการศึกษา, ด้านอาชีพ และด้านระดับ
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ โดยมี 3 ด้านที่ยอมรับสมมติฐาน
คือ
1) ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ ของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 เมื่ อ ทํา การเปรี ย บเที ย บรายคู่ แ บบ Least -Significant Difference (LSD) พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุ 20 - 25 ปี มีความตั้งใจซื้อสูงกว่า อายุ 26 - 31 ปี และผูต้ อบแบบสอบถามที่
มีอายุ 20 - 25 ปี มีความตั้งใจซื้ อสู งกว่า อายุ 44 - 50 ปี ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ วีระนุ ช รายระยับ
(2556) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตในกลุ่มวัยรุ่ น พบว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของวัยรุ่ นในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเตอร์เน็ต โดยอายุที่แตกต่าง
กันจะมีผลต่อความตั้งใจซื้อโดยมีมุมมองด้านประเภทของเสื้อผ้า ราคาเสื้อผ้าที่เลือกซื้อ จํานวนครั้ง
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ในการซื้ อต่อเดือน และเสื้ อผ้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสี ยงมักจะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการ
เลือกซื้อที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นช่วงอายุที่มีความแตกต่างกันย่อมที่จะเรี ยนรู ้ และผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาไม่เหมือนกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากในกระบวนการของการรับรู ้
นั้นจะส่งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยผ่านการเลือกสรร และแปรความหมายจากการบริ โภค และ
สิ่งที่ได้สมั ผัส เกิดการตัดสินหรื อตีความจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา
2) ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่
ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อทําการการเปรี ยบเทียบรายคู่แบบ Least -Significant Difference (LSD)
แล้วพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน, นิ สิต, นักศึกษา มีความตั้งใจซื้อ สู งกว่าผูท้ ี่ประกอบ
อาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิ จ, พนักงานเอกชน, ลู กจ้างเอกชน รวมไปถึ งผูท้ ี่ประกอบอาชี พธุ ร กิ จ
ส่ วนตัว, เจ้าของกิ จการ ส่ วนในผูต้ อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชี พเป็ นข้าราชการ, พนักงาน
ราชการ, ลู กจ้างของรัฐ นั้นมี ความตั้งใจซื้ อ สู งกว่า ผูท้ ี่ประกอบอาชี พพนักงานเอกชน, ลู กจ้าง
เอกชน สอดคล้องกับ ทิพานันท์ สุขมุ าลชาติ (2558) ที่ทาํ การศึกษาเรื่ อง การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าของหญิงรักหญิง โดยจากการศึกษาพบว่าอาชีพของหญิงรัก
หญิงที่มีความแตกต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลเพื่อซื้ อเสื้อผ้าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งกระบวนการของการแสวงหาข้อมูลนั้นเป็ นหนึ่ งในขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้ อ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความตั้งใจซื้อ
3) ด้านระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้ อสินค้า
เครื่ อ งแต่งกายยูนิโคล่ ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่มี ความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่แล้วพบว่า ในระดับรายได้ที่
ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีความตั้งใจซื้อสูงกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป, ในระดับรายได้ 15,001 30,000 บาท มี ความตั้งใจซื้ อ สู งกว่า ระดับรายได้ 30,001 - 45,000 บาท และสู งกว่าผูท้ ี่มีรายได้
60,000 บาทขึ้นไป, ในส่ วนของระดับรายได้ 30,001 - 45,000 บาท นั้นจะมีความตั้งใจซื้ อที่ต่าํ กว่า
ระดับรายได้ 45,001 - 60,000 บาท แต่ก็ยงั มี ความตั้งใจซื้ อ สู งกว่าผูท้ ี่มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป
สอดคล้ อ งกั บ ธนวรรณ ดวงมณี (2557) ที่ ไ ด้ ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อง การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง
ความสัมพันธ์ของตราสิ นค้าแฟชัน่ ไทย และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า มูลค่าของการ
ตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าแฟชั่นไทยในแต่ละครั้ งของผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามแตกต่างกัน โดยใน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงจะมีมูลค่าการซื้อสินค้าแฟชัน่ ไทยในแต่ละครั้งสูงขึ้นด้วย
พฤติกรรมการซื้ อ หรื อการตัดสิ นใจซื้ อนั้นมูลค่าสิ นค้า หรื อความสามารถในการจ่ายย่อม
แปรผันตามระดับรายได้ เช่น รายได้สูงความสามารถในการจ่ายต่อครั้งสู ง ในทางกลับกันรายได้ต่าํ
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ความสามารถในการจ่ า ยต่ อ ครั้ ง ก็ ต่ าํ ตาม แต่ ใ นบริ บ ทของความตั้ง ใจซื้ อ ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนั้น ความต้องการในมูลค่าสิ นค้า หรื อความสามารถในการจ่าย
ไม่ได้แปรผันตามระดับรายได้เสมอไป เนื่ องมาจากการซื้อสิ นค้าแฟชัน่ แต่ละครั้งอาจจะมีปัจจัยอื่น
ร่ วมด้วยซึ่งอาจจะทําให้ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ต่าํ แต่มีความตั้งใจซื้อสูงกว่าผูท้ ี่มีรายได้
สูง
Table 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุ ณค่าตราสิ นค้า มี ความสัมพันธ์ต่อ ความตั้งใจซื้ อ
สินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Std.
คุณค่าตราสินค้า
B
t
Sig.
Tolerance VIF
β
Error
Constant
0.542 0.152
3.565 0.000**
ตระหนักรู ้ตราสินค้า 0.096 0.048 0.089 1.987 0.048* 0.480
2.085
รั บ รู ้ คุ ณ ภ า พ ต ร า
0.233 0.059 0.220 3.961 0.000** 0.308
3.243
สินค้า
เชื่อมโยงตราสินค้า - 0.065 0.055 - 0.057 - 1.190 0.235
0.422
2.368
ค วา ม ภั ก ดี ต่ อ ตรา
0.584 0.045 0.594 12.838 0.000** 0.446
2.244
สินค้า
R = 0.790 / R2 =0.623 / Adj. R2 = 0.620 / SEE =0.396 / F = 163.533 / Sig. = 0.000** DurbinWatson = 1.758
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01,
จาก Table 2 พบว่า คุณค่าตราสิ นค้า นั้นมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องแต่ง
กายูนิโคล่ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณในระดับสู ง (R = 0.790) มีอาํ นาจการ
พยากรณ์ ร้ อ ยละ 62.0 (Adj. R2= 0.620) มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเท่ า กั บ 0.396 (SEE =0.396) มี ค่ า
Tolerance เท่ากับ 0.308 ถึ ง 0.480 มี ค่า VIF เท่ากับ 2.085 ถึ ง 3.243 จึงไม่ เกิ ดปั ญหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งตัว แปร (Multicollinearity) และ Durbin-Watson มี ค่ า เท่ า กับ 1.758 จึ ง สรุ ป ได้ว่ า ความ
คลาดเคลื่อนเป็ นอิสระจากกัน (Durbin, J., and G. S. Watson, 1950, p 409-428) สามารถเรี ยงลําดับ
ความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้า ต่อความตั้งใจซื้อจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดงั นี้
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1) ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์มากที่สุดต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องแต่ง
กายยูนิโคล่ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.594 (β =
0.594) เกิดจากการที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความคุน้ เคยต่อตราสินค้า ยูนิโคล่ โดยอาจจะได้รับจาก
การบอกเล่าประสบการณ์ หรื อการบอกต่อสิ่ งที่ดี ๆ จากผูท้ ี่เคยตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าเครื่ อ งแต่ง
กายแบรนด์ยูนิโ คล่ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับการศึ กษาของ ศุ ภ มัท นี ชู ม ณี (2558) ที่ ท าํ การศึก ษาเรื่ อ ง
อิ ทธิ พลของคุ ณค่าตราสิ นค้า และส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อสิ นค้า
แฟชัน่ ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์กรุ งเทพ พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจซื้อสินค้าแฟชัน่ ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์กรุ งเทพอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
2) ด้านการรับรู ้คุณภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่งกายยูนิ
โคล่ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.220 (β = 0.220)
เป็ นการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคถึงคุณภาพที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการ หรื อสามารถที่จะ
ตอบสนองได้เหนือกว่าตราสิ นค้าอื่น ๆ ซึ่ งจะเป็ นการพิจารณาจากวัตถุประสงค์ หรื อคุณสมบัติใน
การใช้งานของสิ นค้านั้น ๆ สะท้อนให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมองถึงประโยชน์พ้ืนฐาน ความ
คุม้ ค่าในการใช้งาน มากกว่าการคํานึงความทันสมัยของการออกแบบ หรื อการสร้างทัศนะคติในเชิง
ของความเป็ นผูน้ าํ เทรนด์แฟชัน่
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ธิ ติวรรณ ฮัศวธี ระธรรม (2556) ที่ศึกษาเรื่ อ ง ทัศนคติ และพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสินค้าร่ วมในตราสินค้าแฟชัน่ พบว่ากระบวนการของการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า
แปรผลโดยตรงกับความเข้ากันได้ของทัศนคติ และสิ นค้า โดยความเข้ากันได้ของตราสิ นค้าจะ
กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในการประกันคุ ณภาพโดยเกิ ดจากการรับรู ้ที่สูงกว่าปกติ ทําให้ทศั นคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความเข้ากันได้ (product fit) พัฒนาในทางที่ดีข้ ึน แนวโน้มความเข้ากันในแง่บวกมี
ผลต่อความตั้งใจซื้อ และอาจจะมีการพัฒนาจนเกิดความภักดีต่อสินค้าร่ วมในอนาคต
3) ด้านการตระหนักรู ้ตราสินค้า มีความสัมพันธ์นอ้ ยที่สุดต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครื่ องแต่ง
กายยูนิโคล่ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.089 (β =
0.089) เป็ นผลมาจากการที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั โลโก้ แบรนด์ของยูนิโคล่ เมื่อพบเห็น
จึงสามารถที่จะจดจําตราสิ นค้าได้ ด้วยอัตลักษณ์ของแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัด
ร้านที่มีเอกลักษณ์ของประเทศต้นกําเนิดอย่างประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับการรับสื่อการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของยูนิโคล่ จึงส่ งผลให้เกิดการตระหนักรู ้ตราสิ นค้า สอดคล้อง
กับ สุธินี ฉัตรธารากุล (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคใช้
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ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชัน่ ดีไซเนอร์ไทย พบว่า การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า การกําหนด
บุคลิ กภาพของตราสิ น ค้า ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (วัฒนธรรม, ชนชั้นทางสังคม) และปั จจัย ทาง
จิตวิทยา (แรงจูงใจ, การรับรู ้, ความเชื่อและทัศนคติ) เป็ นกระบวนการที่ส่งผลต่อการสร้างให้เกิ ด
การตระหนักรู ้ตราสินค้า พัฒนาต่อยอดไปสู่การตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชัน่ ดีไซเนอร์ไทย และใช้
กระบวนการทางด้า นการสื่ อ สารทางการตลาดในการที่ จะบริ หารความสัม พัน ธ์ของลู กค้า เพื่อ
กระตุน้ การซื้อตราสินค้าอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นความภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด
Table 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความ
ตั้งใจซื้ อ สิ นค้าเครื่ อ ง แต่งกายยูนิโคล่ ของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่มีค วามหลากหลายทางเพศ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
Std.
B
t
Sig.
Tolerance VIF
β
การตลาด
Error
Constant
1.481
0.156
9.494 0.000**
การโฆษณา
0.006
0.041 0.006 0.152 0.880
0.741
1.349
การประชาสัมพันธ์ 0.684
0.043 0.717 15.984 0.000** 0.650
1.539
ก า ร ข า ย โ ด ย ใ ช้
0.049
0.048 0.059 1.030 0.304
0.393
2.545
บุคคล
การส่ งเสริ ม ก า ร
0.113
0.051 0.123 2.226 0.027* 0.426
2.347
ขาย
R = 0.695 / R2 =0.483 / Adj. R2 = 0.478 / SEE =0.464 / F = 92.164 / Sig. = 0.000** / DurbinWatson = 1.861
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จาก Table 3 พบว่า ปั จจัยทางด้านการสื่ อสารทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ
ซื้ อ สิ น ค้า เครื่ อ งแต่ ง กาย ยู นิ โ คล่ ข องกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณใน
ระดับสูง (R = 0.695) มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 47.8 (Adj. R2= 0.478) มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
0.464 (SEE =0.464) มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.393 ถึง 0.741 มีค่า VIF เท่ากับ 1.349 ถึง 2.545 จึงไม่
เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.861 จึงสรุ ปได้ว่าความ
คลาดเคลื่อนเป็ นอิสระจากกันสามารถเรี ยงลําดับความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุดได้ดงั นี้
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1) การประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์มากที่สุดต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ อ งแต่งกายยูนิ
โคล่ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.717 (β =
0.717) ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกที่จะให้ความสําคัญกับบทความให้ความรู ้ทางอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์
มากเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ตามด้ว ยการสร้ า งความเชื่ อ มั่น โดยการให้ ข ้อ มู ล โดยผู ้บ ริ ห าร และให้
ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สู งกว่าการเปิ ดตัวสิ นค้าผ่านบุคคลที่มีชื่อเสี ยง สอดคล้อง
กับ สุ ธินี ฉัตรธารากุล (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การสื่ อสารตราสิ นค้า และปั จจัยที่ผูบ้ ริ โภคใช้
ในการตัด สิ น ใจซื้ อ ตราสิ น ค้า แฟชั่น ดี ไ ซเนอร์ ไ ทย พบว่า ตราสิ น ค้า แฟชั่น ดี ไ ซเนอร์ ไ ทย ที่
ประกอบด้วย มิลิน (Milin), วิคธีร์รัฐ (Vickteerut), เลิฟเบิร์ด (Lovebird) โดยทั้ง 3 ตราสิ นค้ามีการ
เน้นการประชาสัมพันธ์ดว้ ยรู ปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชน เพือ่ เป็ นการการเผยแพร่ ข่าวหรื อ
บทความที่เขียนเกี่ยวกับตราสินค้า
2) การส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเครื่ องแต่งกายยูนิโคล่ ของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.123 (β = 0.123) เนื่องด้วย
ในการให้บริ การของยูนิโคล่ มีท้งั แบบออนไลน์สโตร์ และแบบหน้าร้าน ซึ่ งปั ญหาที่อาจจะตามมา
จากการขายโดยผ่านออนไลน์คือการเลือกขนาดที่ไม่พอดีตวั ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลยมอง
ว่า บริ การรับเปลี่ ยน – คืนสิ นค้า เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การลดราคาพิเศษ
สอดคล้อ งกับ ธนวรรณ ดวงมณี (2557) ที่ ไ ด้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง
ความสัมพันธ์ของตราสิ นค้าแฟชัน่ ไทย และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัยด้านการ
สื่ อสาร (Communication) ของการสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชัน่ ไทยผ่าน
ช่องทางออฟไลน์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยนโยบายการเปลี่ ยน คืนสิ นค้า ส่ งผลให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าแบรนด์ไทยผ่านการ
สื่อสารแบบออฟไลน์ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.54 มีความสําคัญในระดับมาก
9. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปประยุกต์ ใช้
จากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น
ฐานลูกค้าหลัก (Primary Catchment) ที่มีความตั้งใจซื้ อสู งจะอยูช่ ่วงอายุ 20-25 ปี ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยน / นิ สิตหรื อนักศึกษา และมีรายได้ต่าํ กว่า 15,000 จนถึงระดับรายได้ 30,000 บาท ส่ วนฐาน
ลูกค้ารอง (Secondary Catchment) คือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ อายุต้งั แต่ 26-50 ปี
ระดับรายได้ 40,001 ถึง 60,000 บาทขึ้นไป การกําหนดกลยุทธ์จะมองเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) การผลักดัน
ความตั้งใจซื้อในกลุ่มฐานลูกค้าหลัก ให้ตดั สินใจซื้อด้วยเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาด และคง
มาตรฐานความเหนียวแน่นของความสัมพันธ์ดา้ นคุณค่าตราสินค้า และ 2) กระตุน้ การรับรู ้ สร้างมิติ
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ความเชื่อมโยงคุณค่าตราสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของฐานลูกค้ารอง เพื่อเป็ นการขยาย
ฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น ระดับรายได้ที่สูงขึ้นมูลค่าในการซื้อแต่ละครั้งก็ยอ่ มที่จะสูงตาม
การรักษาระดับความสัมพันธ์ และการกระตุน้ การรับรู ้คุณค่าตราสินค้า จากการวิจยั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
ความหลากหลายทางเพศ มีความตระหนักรู ้ตราสินค้ามากที่สุด สามารถที่จะจดจํา และเรี ยนรู ้ความ
แตกต่างระหว่าตราสินค้ากับตราสินค้าคู่แข่งได้ จึงควรที่จะรักษาระดับของการตระหนักรู ้ไว้ในกลุ่ม
ฐานลูกค้าหลัก และทําการสร้างความคุน้ เคยให้กบั ฐานลูกค้ารองมากขึ้น โดยการพัฒนากลไกการ
รับรู ้ในตัวตราสินค้าโดยใช้ตวั ช่วย (Aided recall) มากระตุน้ ระดับความทรงจําให้เกิดความเชื่อมโยง
ที่แข็งแกร่ งกับตราสินค้า ผ่านมุมมองของความสอดคล้องในด้านการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า ที่กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศมองว่ามีความสัมพันธ์รองลงมาจากความตระหนักรู ้ตราสิ นค้า
โดยมี ก ารพิจ ารณาร่ ว มกับ การวิเ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดเพื่อ หาแนวทางที่
เหมาะสมในการนําเสนอข้อ มู ล ได้อ ย่า งเกิ ด ประโยชน์ที่ สุด ด้วยกลไกทางด้านการสื่ อ สารทาง
การตลาด ที่มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อ คือการประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย โดย
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ เลือกที่จะเปิ ดรับสื่ อที่เป็ นเนื้ อหาสาระ ผ่านบทความที่
เป็ นความรู ้ และถูกถ่ายทอดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ผูป้ ระกอบการจึงควรที่จะคํานึ งถึงบริ บทใน
ส่ วนนี้ และสร้างเนื้ อหาที่สนับสนุ น และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เช่น การทําบล็อก
แนะนําการแต่งกาย การอัพเดทข่าวสารในวงการแฟชัน่ การให้ความรู ้ในเรื่ องของเสื้อผ้าเครื่ อ งแต่ง
กาย เป็ นต้น ด้านการส่งเสริ มการขาย กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ความสําคัญมาก
ที่สุดกับ บริ การรับเปลี่ยน – คืนสิ นค้า มากกว่าการลดราคาสิ นค้า แสดงให้เห็ นถึ งความต้องการ
ความมัน่ ใจในการบริ การว่าสามารถทีจ่ ะแก้ปัญหาได้เมื่อได้รับสินค้ามาแล้วเกิดมีความไม่พอดี หรื อ
สิ น ค้า มี ค วามชํา รุ ด แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามการลดราคาก็ ย ัง เป็ นสี สั น ของการส่ ง เสริ ม การขายที่
ผูป้ ระกอบการไม่ควรมองข้าม
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ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้ นทุนตํ่า
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
SERVICE QUALITY FACTORS AFFECTING PASSENGER SATISFACTION
IN THE LOW COST AIRLINE, THAI AIRASIA X
ภัทร พิมลยรรยง1 และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (2) เพื่อศึกษา
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เอ็ ก ซ์ โดยคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู ้วิ จ ัย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิ ติเชิ งอนุ ม าน ได้แก่ t-Test, One-Way Anova
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 207 คน (ร้อยละ 51.75) มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 287 คน (ร้อยละ 71.75) ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน/ลู ก จ้าง
บริ ษทั เอกชน จํานวน 165 คน (ร้อยละ 41.25) และมีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท
จํานวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) ผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสําคัญมากทุกปั จจัย เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านการ
ตอบสนอง โดยมี (ค่าเฉลี่ย 3.83) ซึ่ งมีค่าสู งที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ (ค่าเฉลี่ย 3.82)
ด้านความเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ ย 3.78) ด้านสิ่ งที่จบั ต้อ งได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.76) และด้านความน่ าเชื่อถือ
(ค่าเฉลี่ย 3.70) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการ
บินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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2) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ พบว่า ปั จจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
สายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้แก่ ด้านสิ่งที่จบั ต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากและไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ (r = 0.814) รองลงมา ได้แก่
ด้านความมัน่ ใจ (r = 0.783) ด้านสิ่งที่จบั ต้องได้ (r = 0.779) ด้านความน่าเชื่อถือ (r = 0.779) และ
ด้านการตอบสนอง (r = 0.762) ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : คุณภาพการให้บริ การ, ความพึงพอใจในการใช้บริ การ, สายการบินต้นทุนตํ่า
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Abstract

The objective of this independent research was twofold, first to study demographic factors
affecting passenger satisfaction in the low cost airline service, Thai AirAsia X, second to study
service quality factors affecting passenger satisfaction in the low cost airline, Thai AirAsia X.
Purposive sampling technique was used to draw a sample group of 400 passengers from the Thai
AirAsia X passengers. The questionnaire was used to collect data from the sample group. In
analyzing data, the researcher used both descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics
included frequency, percentage, means, and standard deviation. Inferential statistics include T-test,
One-Way Anova, and Pearson Correlation Analysis.
Research results showed characteristics of survey respondents as follows: 207 were female
(51.75%), 287 completed a bachelor degree (71.75%), 165 worked in the private sector (41.25%);
144 received monthly salary between 15,001-30,000 Baht (36%). Regarding service quality factors
affecting passenger satisfaction in the low cost airline, Thai AirAsia X, the overall findings showed
that the respondents gave “very important” rating in all factors. When considered individual
aspects, it was found that responsiveness had the highest mean (3.83). Other high level means
included assurance (3.82), empathy (3.78), tangibility (3.76), and reliability (3.70) respectively.
The hypothesis testing showed the following results:
1) Demographic factors, it was found that age differences affected passenger satisfaction
in the low cost airline service, Thai AirAsia X, the statistically significant differences between the
comparing groups was 0.05.
2) Service quality factors, it was found that the five factors: tangibility, reliability,
responsiveness, assurance, and empathy affected passenger satisfaction in the low cost airline, Thai
AirAsia X, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05. The
relationship between each factor and passenger satisfaction was at a high level and in the same
direction. The relationships could be shown according to the r value as follows: empathy (r=0.814),
assurance (r=0.7830), tangibility (r=0.779), reliability (r=0.779), and responsiveness (r=0.762)
respectively.
Key Words : Service Quality, Satisfaction Of Service , Low Cost Airline
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บทนํา

ในปั จจุบนั การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็ วเนื่องจากเราสามารถเลือกวิธีการเดินทาง
ได้หลายรู ปแบบขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าจะเดิ นทางไปที่ใด ในสมัยก่ อ นการเดิ นทางทาง
อากาศด้วยเครื่ องบินพาณิ ชย์เป็ นการเดินทางสําหรับผูม้ ีฐานะที่ร่ าํ รวยหรื อนักธุรกิจที่ตอ้ งการความ
สะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง แต่ในปั จจุบนั รู ปแบบการให้บริ การในการเดินทางทาง
อากาศได้เปลี่ยนไปเมื่อมีธุรกิจสายการบินราคาประหยัดหรื อสายการบินต้นทุนตํ่าเกิดขึ้น ต้นกําเนิด
สายการบินราคาประหยัดหรื อสายการบินต้นทุนตํ่านั้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยสายการบิน
เซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ ในช่วงปี พ.ศ. 2513 จากนั้นรู ปแบบการดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด
หรื อสายการบินต้นทุนตํ่า ได้รับการถ่ายทอดไปยังทวีปยุโรปในปี พ.ศ. 2534 โดยครั้งนั้นได้เปลี่ ยน
ลักษณะการให้บริ การแบบดั้งเดิมของสายการบินสัญชาติไอริ ชอย่าง ไรอันแอร์ เป็ นสายการบินราคา
ประหยัด จากนั้นแนวคิดได้ถูกนําไปปรับใช้อย่างแพร่ หลายจนกระทัง่ ปั จจุบนั ในทวีปยุโรปมีสาย
การบินราคาประหยัดรายใหญ่เป็ นจํานวนหลายสายการบิน เช่น อีซี่เจ็ท (อังกฤษ),นอร์วีเจียนแอร์
ชัตเติ้ล (นอร์เวย์),วิซซ์แอร์ (ฮังการี ),ฯลฯ สายการบินราคาประหยัดในสหภาพยุโรปจะมีลกั ษณะ
พิเศษเพราะอยูใ่ นระบบตลาดเดียวของสหภาพ กล่าวคือสามารถไปตั้งศูนย์กลางการบินในประเทศ
สมาชิ กสหภาพยุโรปได้โดยไม่ ตอ้ งร่ วมทุนตั้งสายการบินกับประเทศที่ไ ปตั้งศูนย์กลางการบิ น
(สํานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2551) ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีสายการบินราคาประหยัด
หรื อสายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทย คือ นกแอร์,ไทยแอร์เอเชีย,ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์,ไทยไลอ้อน
แอร์,นกสกู๊ต,ไทยเวียดเจ็ทแอร์,ฯลฯ เมื่อพิจารณาจากฐานการบินหลักของสายการบินราคาประหยัด
หรื อสายการบินต้นทุนตํ่า เกือบทั้งหมดที่ให้บริ การนั้นอยูท่ ี่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่า
มีการเพิม่ ขึ้นของจํานวนผูโ้ ดยสารอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด มหาชน.
2559)
เห็นได้ว่าธุรกิจสายการบินราคาประหยัดหรื อสายการบินต้นทุนตํ่า มีแนวโน้มการเติบโต
ค่อนข้างมาก ในขณะเดียวกันการแข่งขันในด้านส่วนแบ่งทางการตลาดก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น
เพือ่ รักษาไว้ซ่ ึงส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิม่ ส่ วนแบ่งทางการตลาดรวมถึงการขยายโอกาสใน
การเปิ ดเส้นทางใหม่ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จําเป็ นต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของ
ผูโ้ ดยสาร การพัฒนาการบริ การอย่างต่อเนื่ องเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผโู ้ ดยสารและการสร้าง
ความภักดี ของผูโ้ ดยสารที่มี ต่อ สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย เอ็ก ซ์ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะศึกษาปั จ จัย
คุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทย
แอร์เอเชียเอ็กซ์
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบิน
ต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบิน
ต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ขอบเขตของการวิจัย
1) การวิจยั นี้ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การในด้านสิ่ งที่จบั ต้องได้ (Tangibles) ด้านความน่ าเชื่อถือ
(Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านความเชื่อมัน่ (Assurance) และด้านความเอา
ใจใส่ (Empathy)
2) ประชากรคือผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยใช้ขอ้ มูลทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2559 มี ผูโ้ ดยสารจํานวน 1,261,144 คน (สรุ ปผลการดําเนิ นงานบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด มหาชน ,2559) กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาได้แก่ ผูโ้ ดยสารสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็ก ซ์
จํานวน 400 คน
3) เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผูโ้ ดยสารสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ คือช่วงเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
4) สถานที่ในการเก็บข้อมูลผูโ้ ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ คือ อาคารผูโ้ ดยสาร
ระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ
คํานิยามศัพท์
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคลของประชากร ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง มโนทัศน์และปฏิบตั ิการในการประเมินของผูร้ ับบริ ก าร
โดยทําการเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ การที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริ การที่รับรู ้จริ ง
(perception service) จากผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งหากผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การที่สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การหรื อสร้างการบริ การที่มีระดับสู งกว่าที่ผูร้ ับบริ การได้คาดหวัง จะส่ งผลให้
การบริ การดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริ การซึ่ งจะทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจจากบริ การที่
ได้รับเป็ นอย่างมาก โดยคุ ณภาพในการให้บริ การแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ ด้านสิ่ งที่จบั ต้อ งได้
(Tangibles) คือการให้บริ การที่เป็ นรู ปธรรม ด้านความน่ าเชื่อถือ (Reliability) คือการบริ การที่ไว้ใจ
ได้ถูกต้องแม่นยํา ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) คือความมุ่งมัน่ เต็มใจในการให้บริ การ ด้าน
ความเชื่อมัน่ (Assurance) คือการให้บริ การด้วยความรู ค้ วามชํานาญและสร้างความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้า
และด้านความเอาใจใส่ (Empathy) คือความเอาใจใส่ในการให้บริ การ
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ความพึง พอใจของผูโ้ ดยสาร หมายถึ ง ภาวะการแสดงออกที่ เ กิ ด จากการประเมิ น ใน
ประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การซึ่ งอาจขยายความให้ชัดเจนได้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึ ง ภาวะการแสดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก ในทางบวกที่ เ กิ ด จากการประเมิ น เปรี ย บเที ย บ
ประสบการณ์การได้รับบริ การที่ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังหรื อดี เกินกว่าความคาดหวังของลู กค้า
ในทางตรงกันข้าม ความไม่พงึ พอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางลบที่เกิดจาก
การประเมินเปรี ยบเทียบประสบการณ์การได้รับบริ การที่ต่าํ กว่าความคาดหวังของผูโ้ ดยสาร
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
สายการบินต้นทุนตํ่า
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ
1) ด้านสิ่งที่จบั ต้องได้
2) ด้านความน่าเชื่อถือ
3) ด้านการตอบสนอง
4) ด้านความมัน่ ใจ
5) ด้านความเอาใจใส่
รู ปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ที่แตกต่างกัน
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2) คุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) เพื่อ เป็ นแนวทางในการศึ กษาถึ ง ความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การต่ อ ธุ รกิ จ ภาคบริ การ
ประเภทอื่น ๆ
2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานกลุ่มผูโ้ ดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดย
นําข้อมูลที่ได้มานั้นเป็ นแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการบริ การของสายการบินไทยแอร์
เอเชียเอ็กซ์ แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะสั้น
การศึกษานี้ จะทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อสายการบินไทยแอร์
เอเชียเอ็กซ์ เพื่อนําไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการบริ การของสายการบินไทยแอร์เอเชี ย เอ็กซ์
และเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร
ระยะยาว
นําผลจากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์องค์กร เช่น
การพัฒนาบุคลากร การกําหนดราคาตัว๋ โดยสาร ช่องทางในการจัดจําหน่ ายตัว๋ โดยสาร การทําการ
โฆษณา การบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย เป็ นต้น เพื่อทําให้ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจสู งสุ ด
และยินดีที่จะกลับมาใช้บริ การของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในครั้งต่อ ๆ ไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
Parasuraman, et al. (1988) จากการวิจยั ของ Parasuraman และคณะคือ จากเกณฑ์ที่สําคัญ
ทั้ง 10 เกณฑ์ดังกล่ าวที่ลูกค้าใช้ประเมิ นคุ ณภาพของการบริ การนั้นมี เพียง 2 เกณฑ์ ได้แก่ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ (Credibility) และสิ่ ง ที่ จ ับ ต้อ งได้ (Tangibles) ลู ก ค้า สามารถที่ จ ะประเมิ น คุ ณ ภาพได้
ล่วงหน้าก่อนการซื้อ ส่วนเกณฑ์อื่นๆอีก 6 เกณฑ์ ได้แก่ ความไว้วางใจ (Reliability) การสนองตอบ
ลู กค้า (Responsiveness) ความสะดวก (Access) การสื่ อ สาร (Communication) ความเข้าใจลู ก ค้า
(Understanding the customer) ความสุภาพและความเป็ นมิตร (Courtesy) ล้วนแต่จดั เป็ น Experience
Quality ทั้งสิ้น หมายความว่าลูกค้าจะไม่สามารถประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เหล่านี้ได้เลย จนกว่าจะ
ซื้ อ หรื อ บริ โภคแล้วเท่านั้น และอี ก 2 เกณฑ์ที่เหลื อ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และ
ความสามารถ (Competence) จะจัดเป็ น Credence Quality หมายความว่า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถที่
จะประเมินตามเกณฑ์คุณภาพดังกล่าวได้ในทันที แม้วา่ จะซื้อสินค้าหรื อบริ โภคการบริ การไปแล้วก็
ตาม ในการวิจยั ครั้งต่อมา คณะผูว้ จิ ยั ข้างต้นพบว่ามีระดับของความสัมพันธ์ (Degree of correlation)
กันเองระหว่างตัวแปรดังกล่าวค่อนข้างสู ง จึงปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของการให้บริ การ
ใหม่ ให้เหลือเกณฑ์ท้งั หมด 5 เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

82

Journal of Business Research and
Administration

1) ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริ การในระดับ
หนึ่งที่ตอ้ งการ อย่างถูกต้อง (Accurate Performance) และไว้วางใจได้ (Dependable)
2) ความมั่นใจ (Assurance) ให้บริ การมี ความรู ้ และทักษะที่จาํ เป็ นในการบริ การ มี ความ
สุภาพและเป็ นมิตรกับลูกค้า มีความซื่อสัตย์และสามารถสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้า ได้และมีความ
มัน่ คงปลอดภัย
3) สิ่งที่จบั ต้องได้ (Tangibles) สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อม
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
4) ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อง่าย ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารและเข้าใจลูกค้า
5) การตอบสนองลู กค้า (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้บริ การทันทีและให้ ความ
ช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
เป็ นเกณฑ์สําคัญที่ลูกค้าใช้ในการประเมิ นคุ ณภาพการให้บริ การนั้นเกื อ บทั้ง หมดล้ว น
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ให้บริ การลูกค้าทั้งสิ้ น ดังนั้นกิจการจึงต้องตระหนักถึง
ความสําคัญของพนักงานที่ให้บริ การลูกค้าซึ่ งจะมี ผลโดยตรงต่อ การรับรู ้ของลู กค้าในเรื่ อ งของ
คุณภาพการให้ บริ การของกิจการ และในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ ผูว้ ิจยั จึงได้ใ ช้
ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่ งที่จบั ต้องได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Shelly (1975) ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุ ปได้ว่าความพึงพอใจเป็ น
ความรู ้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู ้สึกในทางบวกและความรู ้สึกในทางลบ ความรู ้สึกทางบวก
เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิดความรู ้สึกที่แตกต่างจากความรู ้สึกทางลบอื่น ๆ กล่าวคือเป็ น
ความรู ้สึกระบบย้อนกลับ ความสามารถทําให้เกิดความสุขหรื อความรู ้สึกทางบวกเพิม่ ขึ้นได้อีก
อนงค์ เอื้อวัฒนา (2542:38) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกที่แสดงออกมาใน
ด้านบวกหรื อลบมีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการ ซึ่งความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิ ดขึ้น
เมื่อบุคคลได้รับหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ตอ้ งการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นได้รับการตอบสนอง
จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น พอสรุ ปความหมายของความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึก
หรื อทัศนคติที่ดี หรื อการแสดงออกของบุคคลซึ่ งเป็ นไปในทางบวกอันเกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของมนุษย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ
ก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น คือลักษณะที่ชอบ เห็นด้วย พอใจแต่ถา้ ความต้องการของตนไม่ได้
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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รับการตอบสนอง ซึ่ งเป็ นไปในทางลบ ความรู ้สึกไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ชอบ ไม่
เห็นด้วย ไม่พอใจ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ทําการศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การของสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001-35000 บาทและให้ระดับความคิดเห็นของปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมากและมีความพึงพอใจด้านการเข้าใจและรู ้จกั ผูร้ ับบริ การมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
น่ าเชื่ อ ถื อไว้วางใจ และด้านการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อผูร้ ับบริ การ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในอําเภอสวนผึ้ง จังหวดราชบุรีที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วน
ของปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ทุกด้าน
และเป็ นไปทิศทางเดียวกัน
ฉงจิ่ง หลี่ (2556) ทําการศึกษาเรื่ องคุณภาพการบริ การของบริ ษทั นําเที่ยวประเทศจีนที่มีผล
ต่อ ความไว้วางใจในบริ ษทั นําเที่ยวและความตั้งใจในการใช้บริ การซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อ ายุระหว่าง 21-30 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เคยท่องเที่ยวประเทศ
จีนเพราะบุคคลใกล้ชิดแนะนํา ซึ่ งนิ ยมเดิ นทางไปกับบริ ษทั วีคเอนท์ทวั ร์ จาํ กัด เพราะมี กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การขายที่ น่าสนใจ ผูต้ อบแบบสอบถามรั บ รู ้ถึ งคุ ณภาพการบริ ก ารของบริ ษ ัทนําเที่ยว
ประเทศจีนในระดับมาก โดยพบว่าเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ ผูบ้ ริ โภคก็รับรู ้ในระดับมาก ได้แก่
คุณภาพการบริ การด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) การให้ความมัน่ ใจแก่ผูร้ ับบริ การ
(Assurance) ด้านสิ่ งที่สัมพันธ์ได้ (Tangibles) ด้านความรวดเร็ ว (Responsiveness) และด้านการเอา
ใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล (Empathy) ตามลําดับ โดยมีความไว้วางใจบริ ษทั นําเที่ยวประเทศจีนใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า ผูบ้ ริ โภคได้ให้ความไว้วางใจในระดับมากในทุก
รายองค์ประกอบ ได้แก่ดา้ นศักยภาพ ด้านความไว้วางใจ ด้านการสื่ อสารและความไว้วางใจ ด้าน
คํามัน่ สัญญา ตามลําดับ และความตั้งใจในการใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวประเทศจีนซํ้าในระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริ การประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมั ผัสได้ (Tangibles)
ความเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจได้ (Reliability) ความรวดเร็ ว (Responsiveness) การรั บ ประกั น
(Assurance) และการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า (Empathy) ส่ งผลต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้าและความไว้วางใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความไว้วางใจในบริ ษทั นําเที่ยว
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ประเทศจีนส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
รัฐนันท์ พุกภักดี (2557) ทําการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อสาย
การบินไทย ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป มี
พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารสายการบิ น 4-6 ครั้ ง/ปี เดิ น ทางเพื่อ ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ โดยใช้เ ส้น ทางบิ น
ภายในประเทศและมีราคาเฉลี่ยของบัตรโดยสารต่อเที่ยวบินน้อยกว่า 10,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า (1) ผูใ้ ช้บริ การสายการบินที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(2) พฤติกรรมการใช้บ ริ การสายการบิน ที่แ ตกต่ างกันมี ระดับความพึง พอใจแตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญ 0.05 (3) คุณภาพการให้บริ การประกอบด้วย ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ความเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ (Reliability) ความรวดเร็ ว (Responsiveness) การรับประกัน (Assurance) และการ
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) ส่ งผลต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้าและความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความไว้วางใจในบริ ษทั นําเที่ยวประเทศจีนส่ งผล
ทางบวกต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พีระยุทธ คุม้ ศักดิ์ (2555) ทําการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อคุณภาพการ
บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษามี ความพึงพอใจโดยรวม โดยมี ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คือ ปั จจัยด้า น
ลักษณะทางการภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่
และด้านบุคคล อยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูโ้ ดยสารที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน
และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของสายบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แต่ผูโ้ ดยสารที่มีอายุและสถานภาพที่ต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศไม่ต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพ
การให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เอ็กซ์
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มี
ผูโ้ ดยสารจํานวน 1,261,144 คน (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2559)
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กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้การกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรคํานวณของ Yamane (1967) ผลที่ได้เท่ากับจํานวน 400 คน ผูว้ จิ ยั ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และมีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ
การทดสอบค่าความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้ Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบ
โดยรวมมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล
เบื้ อ งต้น ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยนํา เสนอเป็ นตารางแจกแจงค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ ใช้อ ธิ บ าย
ข้อมูลเบื้องต้น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ ต้ งั ไว้ ได้แ ก่ t-Test เพื่อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งค่ า ของตัว แปร 2 กลุ่ ม , (One-Way
Analysis of Variance) เพื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลที่มากกว่า 2
กลุ่ม และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Pearson Correlations Analysis โดยมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
ผลจากการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ส รุ ป ได้ว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 207 คน (ร้อยละ
51.75) มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จํานวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน
287 คน (ร้อยละ 71.75) ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จํานวน 165 คน (ร้อยละ
41.25) และรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 144 คน (ร้อยละ 36.00)
คุณภาพการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านการตอบสนอง เป็ นอันดับแรก (X� = 3.83) ซึ่งอยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความมัน่ ใจ (X� = 3.82) ด้านความเอาใจใส่ (X� = 3.78) ด้านสิ่งที่จบั ต้อง
ได้ (X� = 3.76) และด้านความน่าเชื่อถือ (X� = 3.70) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
2.1) ด้านสิ่งที่จบั ต้องได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านพนักงานแต่งตัว
เหมาะสม เรี ยบร้อ ย (X� = 3.95) เครื่ อ งบินใหม่ มี ความทันสมัย ภายในมี ที่นั่งและสิ่ งอํานวยความ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

86

Journal of Business Research and
Administration

สะดวกที่สะอาด เหมาะสม (X� = 3.78) สิ่ งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆมีความทันสมัย
ปลอดภัยและเหมาะสม (X� = 3.70) และเป็ นสายการบินต้นทุนตํ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย (X� = 3.62)
ตามลําดับ
2.2) ด้านความน่ าเชื่อถือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้าน ผูโ้ ดยสารรู ้สึก
ปลอดภัยเมื่อใช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (X� = 3.86) สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
บินออกจากต้นทางและถึ งจุดหมายปลายทางตรงเวลาสมํ่าเสมอ (X� = 3.78) สายการบินไทยแอร์
เอเชียเอ็กซ์ แก้ไขปั ญหาและการชดเชยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี (X� = 3.63) และ
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีวิธีการแก้ใขปั ญหาสัมภาระที่ชาํ รุ ดและสู ญหาย ที่เหมาะสม (X� =
3.54) ตามลําดับ
2.3) ด้านการตอบสนอง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามสําคัญ ด้านพนัก งานที่
ให้บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย เอ็ ก ซ์ มี ก ารสาธิ ต วิธี ก ารปฏิ บ ัติเ มื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น และให้คาํ แนะนําผูโ้ ดยสารได้เป็ นอย่างดี (X� = 3.95) ระบบการซื้ อตัว๋ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ ตอบสนองต่อ
การใช้ชีวติ ในปั จจุบนั (X� = 3.87) พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เต็มใจให้บริ การเพื่อ
ตอบสนองต่อ ความต้องการพิเศษของผูโ้ ดยสาร (รถเข็น, อาหาร, สัมภาระที่ตอ้ งดู แลเป็ นพิเศษ,
ฯลฯ) (X� = 3.78) และเมื่อท่านประสบปั ญหาขณะที่ท่านอยู่ที่สนามบิน ท่านได้รับความช่วยเหลื อ
จากพนักงานภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เสมอ (X� = 3.70) ตามลําดับ
2.4) ด้านความมัน่ ใจ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านพนักงานของสาย
การบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้รับการฝึ กอบรมมาอย่างดี มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
(X� = 3.90) พนัก งานของสายการบิ นไทยแอร์ เ อเชี ย เอ็ กซ์ ส ามารถให้บ ริ ก ารได้ทุ กครั้ งเมื่ อ ท่าน
ต้องการการ (X� = 3.81) สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีมาตรฐานในการให้บริ การสู ง (X� = 3.80)
และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ทําให้ผโู ้ ดยสารรู ้สึกมัน่ ใจในความปลอดภัยในการเดินทาง และ
พยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด (X� = 3.77) ตามลําดับ
2.5) ด้านความเอาใจใส่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านสายการบินไทย
แอร์เอเชียเอ็กซ์ มีการจัดวิลแชร์และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผพู ้ กิ าร (X� = 3.88) พนักงาน
ของสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเมื่อ ผูโ้ ดยสารประสบปั ญหาหรื อ
ต้อ งการคําแนะนํา (X� = 3.84) ผูโ้ ดยสารที่มีบญ
ั ชี ลงทะเบียนในเว็ปไซต์ของสายการบินไทยแอร์
เอเชียเอ็กซ์ (ลงทะเบียนฟรี ) จะได้รับแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน่ และสิ ทธิพิเศษก่อนบุคคลทัว่ ไป (X� =
3.84) และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ทําให้ท่านรู ้สึกว่าท่านเป็ นคนพิเศษ (X� = 3.55) ตามลําดับ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้ นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
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ความพึงพอใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บริ การอิเล็กทรอนิกส์ (Online
Booking , Self Check-In) ของสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย เอ็ ก ซ์ (X� = 3.89) การให้ บ ริ ก ารของ
บุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (นักบิน พนักงานบริ การบนเครื่ องบิน พนักงานบริ การ
ภาคพื้นดิน ฯลฯ) (X� = 3.84) เครื่ องบิน อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (X� = 3.80) ค่าบริ การเหมาะสมกับเส้นทางและบริ การที่ได้รับ (X� = 3.79) ความ
ตรงต่อ เวลาของเที่ยวบินขาออก,ขาเข้า (X� = 3.72) และสายการบินสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดีและ
ชดเชยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (X� = 3.69) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
คุณภาพการบริ การ
สถิติ
Sig
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

t-Test

0.625

F-Test

0.001

F-Test

0.160

F-Test

0.197

F-Test

0.053

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 สรุ ปการทดสอบสมมติฐานปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สาย
การบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
คุณภาพการให้บริ การ
r
Sig.
ทิศทาง
ด้านสิ่งที่จบั ต้องได้
0.779*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านความน่าเชื่อถือ
0.779*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านการตอบสนอง
0.762*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านความมัน่ ใจ
0.783*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านความเอาใจใส่
0.816*
0.000
ทิศทางเดียวกัน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสาย
การบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้าน
สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอา
ใจใส่ โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากและไปในทิศทางเดียวกัน
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านความเอาใจใส่ (r = 0.814) รองลงมา ด้านความ
มั่นใจ (r = 0.783) ด้านสิ่ งที่จบั ต้องได้ (r = 0.779) ด้านความน่ าเชื่ อถือ (r = 0.779) และด้านการ
ตอบสนอง (r = 0.762) ตามลําดับ
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผล
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มู ลลักษณ์ ด้านประชากรศาสตร์ สรุ ปได้ว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 207 คน (ร้อยละ
51.75) มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จํานวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน
287 คน (ร้อยละ 71.75) ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จํานวน 165 คน (ร้อยละ
41.25) และรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) คุณภาพการ
ให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
เอ็กซ์ จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญด้านการตอบสนอง เป็ นอันดับแรก (X� = 3.83) ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน
ความมัน่ ใจ (X� = 3.82) ด้านความเอาใจใส่ (X� = 3.78) ด้านสิ่งที่จบั ต้องได้ (X� = 3.76) และด้านความ
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น่ าเชื่อถือ (X� = 3.70) ตามลําดับ และความพึงพอใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่า สายการ
บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.79)
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า
สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านสิ่ งที่จบั ต้อ งได้
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ โดยมีความสัมพันธ์
อยูใ่ นระดับมากและไปในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ที่แตกต่างกัน ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลความพึงพอใจ ได้แก่ อายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐนันท์ พุกภักดี
(2557) ทําการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย ผลการวิจยั
พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แต่แตกต่างกับงานวิจยั ของ พีระยุทธ คุม้ ศักดิ์ (2555) ทําการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
ที่มีต่อคุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศ อายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศไม่ต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการให้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบิน
ต้นทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่จบั ต้องได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากและไปในทิศทางเดียวกันทุก ๆ ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ด้านสิ่ งที่จบั ต้องได้ มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการ
บินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นสิ่ งแรกที่ผูโ้ ดยสารได้รับการ
บริ การจากสายบิน ซึ่งผูโ้ ดยสารจะประเมินสิ่งที่สามารถสังเกตและจับต้องได้เป็ นสิ่งแรกว่าสิ่งที่สาย
การบินจัดไว้บริ การผูโ้ ดยสารมีเพียงพอและมีคุณภาพทําให้ผูโ้ ดยสารเกิดความพึงพอใจได้มากน้อย
เพียงใด โดยเมื่ อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยจะพบว่าผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ ด้านพนักงาน
แต่งตัวเหมาะสม เรี ยบร้อย มากที่สุด เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ผูโ้ ดยสารจะประเมินเป็ นสิ่ งแรกผ่านการ
มองเห็น จึงเป็ นสิ่งที่สาํ คัญในการให้บริ การ
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2) ด้านความน่ าเชื่อถือ มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการ
บินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เป็ นสิ่ งที่สําคัญในการให้บริ การ
ผูโ้ ดยสาร ซึ่ งความน่ าเชื่อถือนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูโ้ ดยสารกลับมาใช้บริ การซํ้า
หรื อไม่ ซึ่งถ้าสายการสามารถรักษาคุณภาพการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินออกและถึง
ที่หมายตรงเวลา ค่าบริ การตรงตามที่แจ้งไว้ เป็ นต้น ก็จะสามารถทําให้ผูโ้ ดยสารเกิดความพึงพอใจ
ได้ โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในด้านความรู ้สึกปลอดภัย
เมื่อใช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มากที่สุด เนื่ องจากความปลอดภัยเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด
ในการเดินทาง ดังนั้น สายการบินจะต้องดูแลความปลอดภัยให้ผโู ้ ดยสารอย่างดีที่สุด
3) ด้านการตอบสนอง ส่ งมีต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการ
บินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การตอบสนองผูโ้ ดยสารเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นต่อการให้บริ การ สายการบินต้องตอบสนองผูโ้ ดยสารเมื่อผูโ้ ดยสารมีความต้องการหรื อขอ
ความช่วยเหลือได้อย่างทันที เพือ่ ทําให้ผโู ้ ดยสารเกิดความพึงพอใจในการให้บริ การของสายการบิน
ได้ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านพนักงานที่ให้บริ การบน
เครื่ องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีการสาธิตวิธีการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ
ให้คาํ แนะนําผูโ้ ดยสารได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากความเข้าใจและการปฏิบตั ิในเรื่ อง
ความปลอดภัยในการเดินทางเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผูโ้ ดยสารจําเป็ นต้องรู ้ข้นั ตอน ข้อ
ปฏิบตั ิ สัญญาณเตือนและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่ ความปลอดภัยที่สุดในการเดินทาง
4) ด้านความมัน่ ใจ มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นสิ่งที่สร้างความมัน่ ใจในการเลือกใช้
บริ การสายการบิน เนื่ องจากในสายตาของผูโ้ ดยสารนั้นมองว่าการค่าบริ การในการเดิ นทางที่ถูก
จนเกินไปอาจไม่ได้รับการบริ การที่ดีหรื ออาจจะไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง สิ่งที่สายการบิน
ต้นทุนตํ่า ต้องนําเสนอเพือ่ ทําให้ผโู ้ ดยสารเกิดความมัน่ ใจ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านพนักงานของสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ได้รับการฝึ กอบรมมา
อย่างดี มี ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด เนื่ อ งจากการที่พนักงานมี
ความรู ้ ความสามารถ สามารถตอบคําถามผูโ้ ดยสารได้ มีเทคนิคและประสบการณ์ในการให้บริ การ
อย่างดีจะทําให้สายการบินต้นทุนตํ่าดูมีมาตรฐานสู งในการให้บริ การ ทําให้ผูโ้ ดยสารเกิดความพึง
พอใจได้ในทีส่ ุด
5) ด้านความเอาใจใส่ ที่ผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า สายการบิน
ไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 การดู แลเอาใจใส่ ผูโ้ ดยสารเป็ นสิ่ งที่
สําคัญที่สุดในการให้บริ การ เนื่ องจากการดูแลเอาใส่ ผูโ้ ดยสารจะทําให้เกิดความพึงพอใจอย่างมาก
เพราะถ้าสายการบินให้บริ การด้วยความเอาใจใส่ ทราบถึงความต้องการของผูโ้ ดยสารได้ดีจะทําให้
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ผูโ้ ดยสารเกิดความรู ้สึกพิเศษในการบริ การนั้น เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่
ให้ความสําคัญด้านสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีการจัดวิลแชร์และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
ให้แก่ผพู ้ กิ าร เนื่องจากสายการบินต้นทุนตํ่านั้นจะลดการให้บริ การแก่ผูโ้ ดยสารบางส่วนออก ทําให้
ผูโ้ ดยสารเกิดความลังเลหรื อไม่เข้าใจในการซื้ อบริ การได้ ทางสายการบินต้นทุนตํ่าต้องดูแลเอาใจ
ใส่ ผโู ้ ดยสารอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะผูพ้ ิการที่ตอ้ งการการดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่มากกว่าผูโ้ ดยสาร
ทั่ว ไป จึ ง ต้อ งใส่ ใ จผูโ้ ดยสารกลุ่ ม นี่ เ ป็ นพิเ ศษ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของฉงจิ่ ง หลี่ (2556)
ทําการศึกษาเรื่ องคุณภาพการบริ การของบริ ษทั นําเที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อความไว้วางใจในบริ ษทั
นําเที่ยวและความตั้งใจในการใช้บริ การซํ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการ
ให้บริ การประกอบด้วย ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability)
ความรวดเร็ ว (Responsiveness) การรับประกัน (Assurance) และการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า (Empathy)
ส่งผลต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้าและความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และความไว้วางใจในบริ ษทั นําเที่ยวประเทศจีนส่ งผลทางบวกต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของพรประภา ไชยอนุกูล
(2557) ทําการศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การของสถานที่ท่อ งเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ
ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ทุกด้านและเป็ นไปทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้
1) ด้านสิ่ งที่จบั ต้องได้ ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านพนักงานแต่งตัวเหมาะสม
เรี ยบร้อย ดังนั้นควรมีการออกแบบเครื่ องแต่งกายของพนักงานให้สวยงาม สอดคล้องกับหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิ มีความปลอดภัย และกระฉับกระเฉงในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมไปถึงความสวยงามและความ
สะอาดของเครื่ องบิน มี การสื่ อ สารให้ผูโ้ ดยสารรับรู ้ถึ งความเอาใจใส่ เรื่ อ งรู ปลักษณ์ แบบใหม่ที่
สวยงาม สะอาด และมีคุณภาพในการบริ การของสายการบิน
2) ด้านความน่ าเชื่อถือ เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านการที่
ผูโ้ ดยสารรู ้สึกปลอดภัยเมื่อ ใช้บริ การสายการบินไทยแอร์เอเชี ยเอ็กซ์ จึงควรรักษามาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของสายการบิน ทั้งในส่วนของภาคพื้นและบนเครื่ องบิน เพือ่ ผ่านการตรวจสอบจาก
สํานักงานการบินพลเรื อ นแห่ งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ทําให้
ผูโ้ ดยสารรู ้สึกปลอดภัย และผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับวิธีการแก้ไขปั ญ หา
สัมภาระที่ชาํ รุ ดและสู ญหาย ดังนั้นควรมีการแจ้งผูโ้ ดยสารเรื่ องการรับประกันเกี่ยวกับสัมภาระไว้
อย่า งชัด เจนและดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาสั ม ภาระที่ ช ํา รุ ดและสู ญ หายให้ ผู ้โ ดยสารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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3) ด้านการตอบสนอง เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการได้รับ
ความช่วยเหลือจากพนักงานภาคพื้นของสายการบิน จึงควรมีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่ อ ง
ตลอดจนมีการทดสอบและการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบทั้งภายในสายการบินและผูต้ รวจสอบจาก
ภายนอก
4) ด้านความมัน่ ใจ เนื่ อ งจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการทําให้
ผูโ้ ดยสารรู ้สึกมัน่ ใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด จึงควรมี
การฝึ กอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อ เนื่ อง รวมถึ งการบํารุ งรักษา
เครื่ องบินและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการทําการบินอย่างดีที่สุด มีการทดสอบ
และตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบทั้งภายในสายการบินและผูต้ รวจสอบจากภายนอก
5) ด้านความเอาใจใส่ สายการบินควรมีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่ อง มีการทดสอบ
และตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบทั้งภายในสายการบินและผูต้ รวจสอบจากภายนอก รวมถึ งมี การ
เตรี ยมความพร้อมด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารและอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผูพ้ กิ าร
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรทําการศึกษาเพิ่ม เติมในส่ วนอื่ น ๆ เช่ น ปั จจัยทางด้านการตลาด ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการบริ การที่แตกต่างจากสาย
การบินต้นทุนตํ่าอื่น ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารให้ได้มากที่สุด
2) ควรทําการศึกษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค หรื อ
ประเทศ ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อสายการบินต้นทุนตํ่า เพือ่ นําไปวางแผนและกําหนดกล
ยุทธ์ทางธุรกิจในภูมิภาคหรื อประเทศนั้น ๆ
3) ควรทําการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการดําเนิ นธุรกิจของสายการ
บินต้นทุนตํ่า สายการบินอื่นๆเพื่อ นําข้อมูล ที่ได้มาปรับปรุ งและสร้างคุณภาพในการให้บริ การที่
เหนือกว่าสารการบินอื่นในทุก ๆ ด้าน
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
ร้ านอาหารญีป่ นโอโตยะของผู
้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ุ่
Marketing Mix Factors Affecting the Decision to select Otoya Japanese
Restaurant in Bangkok Metropolitan Area
อรุ ณี หนูผ้งึ 1 และ ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกสร2

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

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาวิจ ยั เรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่มี ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ ใช้สถิติเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้
บริ การที่ ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะซึ่ งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยคํานวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ได้จาํ นวน 400 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ค่าสถิติที่ใช้ใน
การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า สถิ ติ แ จกแจงความถี่ (Frequencies) ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) ใช้สถิติ T-test ค่าสถิติ
ความแปรปรวนทางเดี ยว Anova (One – Way Analysis of Variance) การวิเคราะห์ถ ดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํา นวน 218 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.5 อายุร ะหว่า ง 21-30 ปี จํา นวน 129 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.3
สถานภาพโสด จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 อาชีพเป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 154
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ระดับการศึกษามัธยมหรื อ ปวช.จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 มี
รายได้อยูร่ ะหว่าง 9,000 – 15,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 ประเภทอาหารญี่ปุ่น
เป็ นอาหารปิ้ งย่าง จํานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 เลือกรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้า
จํานวน 371 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 92.8 ช่ วงเวลาที่รับประทานอาหารที่เวลา 13.01 น. – 16.00 น.
จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 จํานวนเงินที่ใช้ในการรับประทานอาหารอยูท่ ี่นอ้ ยกว่า 500
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

1
2
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บาทต่อคน จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 ความถี่ในการรับประทานอาหารอยูท่ ี่ 1 – 3 ครั้ง
ต่อเดือน จํานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.2
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมการตลาด พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก 3 ด้านคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ค่าเฉลี่ยความสําคัญในระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด 2
ข้อ ได้แก่ อาหารมีรสชาติอร่ อยและอาหารมีความสด สะอาด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ อาหาร
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และรายการอาหารมีหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ อยูใ่ นระดับ
มาก 3 2 มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือก
รับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จํานวนเงินที่ใช้ต่อคน และความถี่ในการรับประทาน ที่ต่างกัน
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน และ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการ
ส่งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
คําสํ าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, ร้านอาหารญี่ปุ่น
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Abstract

This study analyzed marketing mix factors affecting to select Ootoya Japanese Restaurant of
customers in Bangkok. The purpose was to study marketing mix factor that influenced the decision
of Ootoya Japanese restaurant in Bangkok. This research used quantitative statistics. The samples
were the customers who came to the Ootoya Japanese Restaurant. The questionnaire was used as a
tool to collect sample data. The sample size was 400. The data statistics were frequency, percentage,
mean, standard deviation (SD), T-test, One-Way Analysis of Variance and statistics for hypothesis
of Multiple Regression Analysis (MRA).
The analysis of personal data revealed that most of them was female (128 person or 54.5%), aged
21-30 years (32.3%), single (59.5%), student (38.5%), secondary or vocational education (51.5%),
income 9,000-15,000 bath (42.3%), Japanese food (48.8%), Dining at the mall (92.8%). The amount
of money spent on eating less than 500 baht per person (238 people, or 59.5%), Eating at 1-3 times
per month representing 60.2 per cent.
The analysis of information on marketing mix was found at the highest level. There were 3 aspects:
price, distribution channels and promotion which was the lowest mean, respectively.
The results of the data analysis on decision factors of Ootoya Japanese restaurant found that
Products was at the highest level, the food was delicious and the food was fresh and clean with the
highest average followed by high nutritional value and food items are diverse enough to meet the
needs, respectively.
The hypothesis test found that age, sex, occupation, education level, marital status and average
income, Japanese food Places, Amount of money per person, The frequency of eating affected to
select Ootoya Japanese restaurant in Bangkok. Moreover, the marketing mix consists of product,
price, location, and promotion influenced the select Ootoya Japanese restaurant in Bangkok.
Keywords: Marketing Mix, Decision, Japanese Restaurant
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บทนํา

อาหารเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยสี่ ที่เป็ นพื้นฐานการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์เรา
ต้องการกินอาหารตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต ดังนั้นเรื่ องอาหารจึงเป็ นเรื่ องที่คนเราทุกคนให้
ความสําคัญและสนใจ ยิง่ ถ้าอาหารเหล่านั้นเป็ นอาหารที่สะอาด มีคุณประโยชน์ต่อสุ ขภาพร่ างกาย
และ ที่สําคัญยังมี รสชาติที่ดีด้วย ก็จะได้ความนิ ยมในการเลื อ กรับประทานอาหารนั้นๆ มากขึ้น
อาหารมี ให้ เลื อ กมากมายให้รับประทานขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบของแต่ล ะบุคคล ไม่ ว่าจะเป็ น
อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น และยังมีอาหารอีกมากมาย ซึ่งมีรสชาติและมีความเป็ นเอกลักษณ์
โดดเด่นแตกต่างกันออกไป
อาหารญี่ปุ่นเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่กาํ ลังได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่แพ้อาหารจากชนชาติอื่น
อันเนื่องด้วยความที่อาหารญี่ปุ่นเป็ นอาหารที่เน้นในเรื่ องความสดใหม่ของวัตถุดิบที่นาํ มาประกอบ
อาหาร และยังต้อ งมี สรรพคุ ณที่มีประโยชน์ต่อ ร่ างกาย เพื่อ อาหารที่อ อกมาจะได้มีรสชาติดี ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับปั จจุบนั ที่ผูบ้ ริ โภคหันมาดู แลใส่ ใจในเรื่ อ งของสุ ขภาพกันมากขึ้น ปั จจุบนั กิ จการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีการปรับปรุ งเมนูอาหารให้หลากหลายและมีรสชาติที่ผบู ้ ริ โภคชาวไทยชื่นชอบ
รวมถึ ง มี ก ารใช้ก ลยุท ธ์ ท างการตลาดเข้า มาช่ ว ยในการประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น เพื่ อ
ตอบสนองให้ สอดคล้อ งกับความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคให้ม ากที่ สุ ด จึงมี ร้านอาหารญี่ปุ่ นเปิ ด
ให้บริ การในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก และมี อ ัตราที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ องเพื่อ
รองรั บ ความต้ อ งการของผู ้บ ริ โภคในปั จจุ บ ั น และผู ้ป ระกอบการมุ่ ง ขยายสาขาไปใน
ห้างสรรพสิ นค้า ทําให้เกิดความสะดวกในการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นเพิม่ ขึ้น อีกทั้งมีปัจจัยเกื้อหนุนที่
ทําให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ได้แก่ คนไทยเป็ นคนห่ วงสุขภาพมากขึ้นและให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของอาหารมากกว่าปั จจัยด้านราคา และระดับราคาของอาหารญี่ปุ่นลดลง ทําให้เกิดความถี่
ในการบริ โภคเพิม่ ขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขันกับในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริ การ กลยุทธ์ดา้ นราคา ด้าน
สถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เนื่ องจากธุรกิจร้านอาหารเป็ นธุ รกิ จบริ การจําเป็ นจะต้อ ง
ควบคุมคุณภาพพนักงานที่ให้บริ การ เช่น พนักงานต้นฉบับ พนักงานเสิ ร์ฟ พ่อครัว แคชเชียร์ ฯลฯ
และต้อ งสร้างความพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการรับฟั งคําแนะนําและข้อเสนอแนะของลูกค้า การ
สํารวจข้อมูลลูกค้า และการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะทําให้ได้รับข้อมูลเหล่านี้ เพือ่
การแก้ไ ขปรั บปรุ งบริ การให้ดี ข้ ึน (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ 2543, น.118) และเช่ น เดี ยวกับ
ภัต ตาคารอาหารโอโตยะ ที่ เ ป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ แ ละเป็ นผูน้ ําในตลาดอาหารญี่ปุ่นที่มี
ร้านอาหารกระจายตัวอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้ น 50 สาขา
โดยมี คอนเซ็ ปร้านว่า อร่ อ ยเหมื อนฝี มือแม่ทาํ ให้กิน ยิ่งทําให้หลงรักเข้าไปใหญ่ เซี ยนการตลาด
ระดับโลกบอกว่า สินค้าจะเพิม่ มูลค่าและประสบความสําเร็จได้ก็เพราะว่า มันมีเรื่ องราว (Story) โอ
โตยะก็เป็ นหนึ่งในนั้น ภาพรวมของร้านอาหารญี่ปนโอโตยะ
ุ่
ภาพรวมยอดขายในปี 2557 คาดว่าจะ
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เติบโตค่อนข้างดีที่ร้อยละ 21 ส่ วนหนึ่ งเพราะมีการทําการตลาดผ่านโฆษณาและกิจกรรมการตลาด
เป็ นครั้งแรก จากที่ผ่านมาไม่เคยทํา และคาดหวังทั้งปี จะพยายามทํายอดขายให้ได้ 1.2 พันล้านบาท
จากสาขาทั้งหมดในปลายปี นี้ที่ 50 สาขา โดยในปี นี้มีการขยายสาขา 10-12 สาขา ในห้างสรรพสินค้า
และช็อปปิ้ งมอลล์
ผูว้ ิจยั มีความสนใจในการศึกษาร้านอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะร้านอาหารโอโตยะ ผูบ้ ริ โภค
ได้รับความรู ้สึกถึงการรับประทานอาหารฝี มือคุณแม่ เนื่องจากเป็ นร้านอาหารญีป่ ุ่ นแท้ดงั่ เดิม แต่ใน
ปั จจุบนั ร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมายทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ
ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้กบั ร้านอื่นๆ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการบริ โภคมากยิง่ ขึ้น
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ให้
มากยิง่ ขึ้น ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ บริ การร้ านอาหารญี่ปนโอโตยะของผู
้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อนําผลการศึกษา
ุ่
เป็ นข้อ มู ลในการพัฒนาร้านอาหารญี่ปุ่นของผูป้ ระกอบการได้ หรื อ ผูท้ ี่สนใจจะประกอบกิจการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นให้ประสบความสําเร็จในตลาดร้านอาหารที่มีการแข่งขันสูง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูบ้ ริ โ ภคและพฤติ ก รรม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือก
รับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จํานวนเงินที่ใช้ต่อคน และความถี่ในการรับประทาน ที่ต่างกัน
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริ มการตลาดขอผูบ้ ริ โภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอ
โตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน
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สถานที่ ที่ เ ลื อ กรั บ ประทาน ช่ ว งเวลาที่ รั บ ประทาน จํา นวนเงิ น ที่ ใ ช้ต่ อ คน และความถี่ ใ นการ
รับประทาน
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
การส่งเสริ มการตลาด
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
การดําเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่าง
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ผู ้วิ จ ั ย ได้ ศึ ก ษาจากประชาชนผู ้บ ริ โภคร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นโอโตยะ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด และการตัดสินใจเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรม
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพสมรส
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน
8. สถานที่ที่เลือกรับประทาน
9. ช่วงเวลาที่รับประทาน
10. จํานวนเงินที่ใช้ต่อคน
11. ความถี่ในการรับประทาน

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของ
ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รู ปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่น (โอโตยะ)
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. สามารถนํา ไปใช้ใ นการปรั บ กลยุท ธ์ก ารวางแผนการตลาดของผูป้ ระกอบการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ดียงิ่ ขึ้น
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3. เพือ่ ให้ทราบถึงส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดและธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ร้านอาหารญี่ปุ่น
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. อาหารญี่ปุ่น หมายถึง อาหารประจําชาติญี่ปุ่นที่จาํ หน่ายในร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ซึ่ ง
ประกอบด้วยอาหารหลากหลายรู ปแบบ เช่น อาหารชุด อาหารทอด ซาชิมิ ข้าวปั้ น ราเมน เป็ นต้น
2. ร้ า นอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ หมายถึ ง สถานที่ ป ระกอบกิ จ การขายอาหารญี่ ปุ่นรวมทั้ง
เครื่ องดื่มประเภทต่างๆ ในชื่อว่า “โอโตยะ” ซึ่ งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปบริ โภคได้ เฉพาะสาขาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3. ผู้บริโภค หมายถึง ลูกค้าที่เป็ นผูท้ ี่ใช้หรื อเคยใช้บริ การในร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4. พฤติกรรมของผู้ บริ โภค หมายถึ ง ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่เลื อ ก
รับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จํานวนเงินที่ใช้ต่อคน และความถี่ในการรับประทาน
5. ส่ วนประสมการตลาด หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ในการดําเนิ นทางการตลาดของร้านอาหาร
ญี่ปุ่นโอโตยะ ประกอบด้วย
1) ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ หมายถึง รายการอาหาร ความสดรสชาติ คุณภาพและ
ความสะอาดของอาหาร ความมี ชื่อ เสี ยงของร้านอาหาร ความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การ
ความสุ ภาพของพนักงาน การแนะนํารายการอาหาร การจัดคิวรอ ความรวดเร็ วในการชําระเงิน
ความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร
2) ด้ านราคา หมายถึง ราคาของอาหารที่เหมาะสมและคุม้ ค่า ความหลากหลายของ
ราคาอาหารแต่ละชนิด ราคาอาหารที่เป็ นมาตรฐาน และการแสดงราคาอย่างชัดเจน
3) ด้ านการจัดจําหน่ าย หมายถึง ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อสถานที่ต้งั สะดวกในการ
จอดรถจํานวนสาขา ป้ ายชื่ อ ร้านที่สามารถมองเห็ นได้ชัดเจน บรรยากาศภายในร้าน การมี ที่นั่ง
เพียงพอ การจัดแยกที่นงั่ เฉพาะส่ วนสําหรับผูท้ ี่สูบบุหรี่ ความสะอาดภายในร้านและการมีหอ้ งนํ้าที่
สะอาด
4) ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การจัดกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาใช้บริ การในร้านอาหาร ได้แก่ การโฆษณานําเสนอและส่งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์และบริ การในรู ปแบบที่ตอ้ งการ การประชาสัมพันธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรหรื อ ผลิ ตภัณฑ์ โดยการเผยแพร่ ข่ าวสารที่ดี การใช้พนักงานขายโดยการให้บ ริ ก ารของ

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

102

Journal of Business Research and
Administration

พนักงานให้บริ การ การจัดรายการส่ งเสริ มการขาย การจูงใจโดยเสนอคุณค่าพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการ
ขาย
6. การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก าร หมายถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญีป่ ุ่ นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2538, น.41) กล่ า วว่ า การแบ่ ง ส่ วนตลาดตามตั ว แปรด้ า น
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาํ คัญ และสถิติที่วดั ได้ของประชากรและช่ วยใน
การกําหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ล ักษณะด้านจิตวิท ยาและสังคมวัฒ นธรรมช่ ว ยอธิ บ ายถึ ง
ความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิภาพต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ งผูบ้ ริ โ ภคทําการค้นหา การซื้ อ การใช้ก าร
ประเมิ นผล การใช้สอยผลิ ตภัณฑ์ และ การบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
(Schiffman and Kanuk, 1994, pp.5) หรื อหมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทํา
ของผูบ้ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วกับ การซื้ อ และการใช้สิ น ค้า นัก การตลาดจํา เป็ นต้อ งศึ ก ษาและวิเ คราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อกลยุทธ์
การตลาดของธุ รกิ จ และมี ผลทําให้ธุรกิ จประสบความสําเร็ จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึง พอใจของผู ้บ ริ โ ภคได้ (2) เพื่อ สอดคล้อ งกับ แนวความคิ ด ทางการตลาด
(Marketing Concept) ที่วา่ การทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุน้ ีจึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
เพือ่ จัดสิ่งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์การตลาดเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2541, น.79)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค จากการสํารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจํานวน
มากในกระบวนการซื้ อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู ้ความต้องการ
(2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2541, น.146
1. การรับรู ้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรื อการรับรู ้ปัญหา (Problem recognition)
การที่บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองหรื อเกิดจากสิ่งกระตุน้ เช่น ความ
หิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ งรวมถึงความต้องการของร่ างกาย
(Physiological needs) และความต้อ งการที่ เ ป็ นความปรารถนา (Aegvired needs) อัน เป็ นความ
ต้อ งการด้านจิ ตวิท ยา (Psychological needs) สิ่ ง เหล่ า นี้ เกิ ดขึ้ นเมื่ อ ถึ งระดับ หนึ่ ง จะกลายเป็ นสิ่ ง
กระตุน้ บุคคลจะเรี ยนรู ้ถึ งวิธีที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ ในอดี ต ทําให้เขารู ้ว่าจะ
ตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร งานของนักการตลาดในขั้นนี้ ก็คือ จัดสิ่ งกระตุน้ ความต้องการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่ าย หรื อการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการ
ในสินค้า
2. การค้น หาข้อ มู ล (Information search) ถ้า ความต้อ งการถู ก กระตุ ้น มากพอและสิ่ ง ที่
สามารถสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดําเนิ นการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที
ด้วยการค้นหาข้อ มู ล จากแหล่ งข้อ มู ลต่างๆ (1) แหล่ งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อ น คนรู ้จกั (2)
แหล่งการค้า ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในขั้น
นี้ คือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้ผา่ นแหล่งการค้าและแหล่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจากขั้น
ที่สอง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นักการตลาดจําเป็ นต้องรู ้ถึงวิธีการ
ต่างๆ ที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิ งที่ง่ายและไม่ ใช่
กระบวนการเดียวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคน และไม่ใช่เป็ นของผูซ้ ้ื อคนใดคนหนึ่ งในทุกสถานการณ์
การซื้อ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคกําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือกทัว่ ๆไป ผูบ้ ริ โภคจะตัดสินใจซื้ อ
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ผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด และปฏิเสธซื้ อสิ นค้าที่ตนเองไม่มีความพอใจที่จะซื้ อ ความตั้งใจซื้ อ
และการตัดสินใจซื้อนั้นแตกต่างกัน โดยความตั้งใจซื้อจะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อ
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ (Post purchase feeling) หลังจากซื้ อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแล้วผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะซื้อซํ้า
หรื อถ้าไม่ตรงกับความคาดหวังหรื อตํ่ากว่าที่คาดหวัง ย่อมเกิดผลในทางลบ นั้นคือผูบ้ ริ โภคไม่พอใจ
และมีแนวโน้มจะไม่ซ้ือซํ้าค่อนข้างสูง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps
ส่ ว นประสมการตลาดประกอบด้ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) การจัด จํา หน่ า ย (Place) การ
กํา หนดราคา (Price) และการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) เราสามารถเรี ย กส่ ว นประสมทาง
การตลาดได้อีกอย่างหนึ่ งว่า 4Ps ส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมี ความเกี่ ยวพันกัน P แต่ล ะตัวมี
ความสําคัญเท่าเทียบกัน แต่ข้ ึนอยูก่ บั บริ หารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์โดยเน้นนํ้าหนักที่ P
ใด
จากแนวคิ ดและทฤษฎี เ กี่ ย วกับส่ ว นประสมทางการตลาด 4Ps นั้น แสดงให้เ ห็ น ว่าการ
ส่ งเสริ มการตลาดถือว่าเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 4
อย่าง ซึ่งมีความสําคัญที่จะช่วยสนับสนุ นธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จมากยิง่ ขึ้น หากขาดปั จจัยด้านใด
ด้านหนึ่งไปก็อาจจะทําให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งขันที่มีเป็ นจํานวนมากในท้องตลาดได้ เราสามารถค่อยๆ
ปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ ของผูบ้ ริ โภคทางด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่ ง
กระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม สนองความ ต้องการของผูซ้ ้ือที่เป็ นเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ฐิ ติ ม า ศรี พินิ จ (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟู จิ ใน
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 2) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิใน
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 3) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค
ในการใช้บริ การร้านอาหารญีป่ ุ่ นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยสุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารญีป่ ุ่ นฟูจิใน อําเภอศรี ราชา จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามกับผูใ้ ช้บริ การ และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ
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ปนัดดา กาญจนพันธ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการให้บริ ก าร
ของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจโดยรวมและ
รายได้อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก ผูบ้ ริ โภค
ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านอื่น ๆ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่
มี นัยสําคัญทางสถิติ ผูบ้ ริ โภคที่มี อ ายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของภัตตาคาร
อาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5และด้านการจัดจําหน่ ายมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และด้านการจัดจําหน่ ายมีความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณารายได้พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การและด้านการจัดจําหน่าย มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ส่วนด้านอื่น ๆ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
จินตนา เจียรนัยรุ่ งโรจน์ (2545) ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย
ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อ ายุระหว่าง 22-28 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001-15,000 บาท พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่นิยมที่จะรับประทานอาหารญี่ปุ่นเพียง
เดือนละครั้ง และนิ ยมที่จะไปรับประทานในวันเสาร์-อาทิตย์ รองลงมา คือ วันทํางาน ซึ่ งส่ วนใหญ่
จะไปในวัน ศุ กร์ และนิ ย มที่จ ะรั บ ประทานในช่ ว งเวลากลางวันในร้ านอาหารญี่ ปุ่นที่ต้ งั อยู่ใน
ห้า งสรรพสิ น ค้า ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะไปกับ เพื่อ น ประมาณ 3-4 คน โดยเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยในแต่ล ะครั้ง
ประมาณ 501-1,000 บาท และจะเดิ นทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็ นส่ วนมาก ในด้านของปั จจัยทาง
การตลาด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของความสด-ใหม่ของวัตถุดิบที่นาํ มาใช้
ประกอบอาหารมากที่สุด และพิจารณาราคาให้เหมาะสมกับคุ ณภาพของอาหาร การจัดร้านให้
สะอาด และการให้ส่วนลดในวันที่ไปรับประทาน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสื่อโฆษณาต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ จํานวนผูเ้ ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปนโอ
ุ่
โตยะ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จํานวนผูเ้ ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนของกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงใช้การคํานวณ
จํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ W.G Cochran
(บุญชม ศรี สะอาด, 2558, น.38) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการ
เลื อ กตัวอย่าง 5% และเพื่อ ให้การเก็บข้อมูลของแบบสอบถามครอบคลุ มสมบูรณ์ จึงเพิ่มจํานวน
ตัวอย่าง 4% ของกลุ่มตัวอย่าง (385 x 4% = 15.4) หรื อสํารอง 15 คน โดยนับรวมเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ดังนั้นขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นเพือ่
ศึกษาเรื่ อง ลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ และการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลและพฤติ ก รรมของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม เป็ นลักษณะคําถามแบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวและเป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
(Close-ended Question) จํานวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่เลื อ กรับประทาน ช่ วงเวลาที่
รับประทาน จํานวนเงินที่ใช้ในการรับประทานต่อคน และความถี่ในการรับประทาน
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale method : Likert scale questions) จํานวน 16 ข้อ โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale
method : Likert scale questions) จํา นวน 1 ข้อ โดยใช้ร ะดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทอัน ตรภาคชั้น
(Interval scale) มี 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่ตอ้ งการให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้อย่างอิสระ
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพือ่ ทําการศึกษาวิจยั และกําหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจยั โดยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
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2. ศึกษาจากหนังสื อ เอกสาร บทความ งานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในครั้งนี้
เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการเลื อ กตัว แปรต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและนํา มาเป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของงานวิจยั
3. นําแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และแนะนําข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Pretest) กับผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อนําไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม แล้วนําผลที่ได้มาทําการหาค่าความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือ (Reliability of the test)
โดยใช้วิธี หาค่าครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัล ยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2545, น.449) ซึ่ งค่า
แอลฟาที่ได้จะแสดงถึงความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 โดยที่ ค่าที่
ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือมาก โดยค่าที่ยอมรับได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า 0.8 ซึ่ งวิเคราะห์
ข้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ จ ากกลุ่ มประชากรตัว อย่าง เพื่อ แสดงให้เ ห็ น ว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเข้าใจความหมายของคําถามแต่ละข้อในทิศทางเดียวกัน ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของ
แบบสอบถามชุดนี้ มีค่าเท่ากับ 0.917 จึงถือว่าแบบสอบถามชุดนี้ มีความเชื่อมัน่ เพียงพอในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ทั้ง นี้ จากการนํา แบบสอบถามไปทดลองใช้ พบว่ า ได้ค่ า ครอนบัค แอลฟา
(Cronbach’s alpha) ดังนี้
ค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Coefficient Alpha) จํานวนข้อของแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด
ตัวแปร
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านช่องทางการจําหน่าย
3. ด้านราคา
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ

ความเชื่อมัน่
0.844
0.849
0.879
0.918
0.882
0.917
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จาก ผูใ้ ช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ในเขตกรุ งเทพมหานคร แล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ
และคัด เลื อ กเฉพาะแบบสอบถามฉบับ ที่ ส มบู ร ณ์ เพื่อ การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ตามขั้น ตอนต่อ ไป
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ ค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน
จํานวนเงินที่ใช้ต่อคน และความถี่ในการรับประทาน
2. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด
3. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
4. วิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่
เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จํานวนเงินที่ใช้ต่อคน และความถี่ในการรับประทาน ที่
ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
โดยใช้สถิ ติการหาค่า t–test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ ม โดยวิเคราะห์แบบ
Independent t-test เพื่อ ทดสอบหาความแตกต่า งของปั จ จัย ส่ วนบุค คลของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม
ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ สถิติการหาค่า F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance:
ANOVA) เพื่อทดสอบหาความแตกต่างระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน
สถานที่ ที่ เ ลื อ กรั บ ประทาน ช่ ว งเวลาที่ รั บ ประทาน จํา นวนเงิ น ที่ ใ ช้ต่ อ คน และความถี่ ใ นการ
รับประทาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ เท่ากับ 0.05 โดยเมื่ อ พบความแตกต่างกัน จะใช้วิ ธี ข อง
Scheffe เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่
5. วิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
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บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สถิติการทดสอบค่าความแปรปรวน
ทางเดียวกัน และการวิเคราะห์เพือ่ หาความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสั มพันธ์
สมมุ ติฐานข้อ ที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ และด้า นการส่ ง เสริ ม การขายของผูบ้ ริ โ ภค มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ตารางแสดงผลทดสอบสมมุติฐาน
Unstandardized Standardized
Collinearity
Coefficients Coefficients
Statistics
t
Sig.
ตัวแปร
B
SE
Beta
Tolerance VIF
ค่าคงที่
.451 .181
2.490 .013
1. ด้านผลิตภัณฑ์ .264 .053
.222
4.951 .000*
.552
1.813
2. ด้านราคา
.151 .042
.159
3.574 .000*
.557
1.796
3. ด้านช่องทาง
.326 .043
.342
7.643 .000*
.551
1.813
การจัดจําหน่าย
4. ด้านการ
.150 .035
.205
4.321 .000*
.493
2.028
ส่ งเสริ มการตลาด
R
0.751
R Square
0.563
Adjusted R 0.559
Square
Durbin Watson 2.052
F ratio
127.43
(0.00)
0
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง พบว่า การทดสอบเงื่ อ นไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า การ
กระตุน้ การซื้ อและการสร้างความสัมพันธ์ ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity เนื่ องจากค่า Tolerance
ทุกตัวแปร มี ค่ามากว่า 0.1 และค่า VIF ทุกตัวแปรมี ค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิ สระไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ R ระหว่างตัวแปรอิสระ "ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด"
และตัวแปรตาม “การตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร” ซึ่ง
เท่ากับ 0.751 ดังนั้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด กับ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กนั โดยมีค่า R Square เท่ากับ 0.563 หรื อ
ร้อยละ 56.3
การทดสอบค่าสถิติทดสอบ F ปรากฏว่าค่า Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05
แสดงว่ามีตวั แปรต้นคือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด อย่างน้อย 1 ตัว ที่สามารถทํานายผลการ
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เปลี่ ย นแปลงของตัว แปรตามคือ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นโอโตยะในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมการ Multiple Linear Regression ดังนี้
Unstandardized ŷ = 1.66 + 0.15 (X1) + 0.16 (X2)
เมื่อ ŷ = การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นโอโตยะในเขต
กรุ งเทพมหานคร
X1 = ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
X2 = ปั จจัยด้านราคา
X3 = ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
X4 = ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
สรุปผลของการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างจากผลการศึกษาพบว่า ผู ้
เลือกรับประทานร้านอาหารญีป่ ุ่ นโอโตยะ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั
ครั้งนี้ มี จาํ นวนรวมทั้ง สิ้ น 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุระหว่าง 21 - 30 ปี อาชี พ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา การศึกษาระดับมัธยมหรื อ ปวช. มีสถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 9,000 – 15,000 บาท ส่ ว นใหญ่ ท านอาหารญี่ปุ่ นเป็ นประเภทอาหารปิ้ งย่าง สถานที่ที่เลื อ ก
รับประทานอาหารเป็ นห้างสรรพสิ นค้า มี ช่วงเวลาที่รับประทานอาหารที่ 13.01 น. – 16.00 น.
จํา นวนเงิ น ที่ ใ ช้ใ นการรั บ ประทานอาหารอยู่ที่ น้อ ยกว่า 500 บาทต่ อ คน และมี ค วามถี่ ใ นการ
รับประทานอาหารอยูท่ ี่ 1 – 3 ครั้งต่อเดือน
2. ผลการศึกษาข้อ มู ลเกี่ ยวกับข้อ มู ลปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารญีป่ ุ่ นโอโตยะจากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ โดยรวมอยูร่ ะดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.30
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.99 ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 3.57 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแต่ละด้านสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (xˉ =4.30) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อาหารมีรสชาติอร่ อย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ อาหารมีความสด สะอาด ปลอดภัย อาหารมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง และรายการอาหารมีหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ
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ด้ านราคา โดยรวมอยู่ระดับมาก (xˉ =3.99) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี การแสดง
ราคาอาหารอย่างชัดเจน มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมามี ความหลากหลายของราคาที่เหมาะสมกับ
รายการอาหาร ราคาคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับอาหารญี่ปุ่นยีห่ ้ออื่น และมีราคาคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ
อาหาร
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยรวมอยูร่ ะดับมาก (xˉ =3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีการเดินทางมารับประทานอาหารได้สะดวก และมีจาํ นวนสาขาเพียงพอต่อการรองรับการ
บริ การ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคือ มี ป้ายชื่ อ ร้านที่เห็ นได้ชัดเจน และสถานที่ต้ งั มีที่จอดรถ
สะดวกสบาย
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก (xˉ =3.57) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า โฆษณาทางโทรทัศน์ทาํ ให้อยากรับประทานอาหารอาหารโอโตยะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ การส่ งเสริ มการตลาดผ่านบัตรสมาชิ ก การส่ งเสริ ม การตลาดผ่านบัตรสะสมแต้ม และการ
ส่งเสริ มการตลาดผ่านบัตรเครดิต
3. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ
จากผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ โดยรวมอยูร่ ะดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มากที่สุด ได้แก่ เมนูอาหาร รู ปลักษณ์ รสชาติ
และคุณภาพอาหาร รวมไปถึงการให้บริ การในร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ทําให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้
บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก คือ คือ ราคาอาหารในร้านอาหารญีป่ ุ่ นโอ
โตยะ ทําให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 จากปั จจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ทําให้
ท่านตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.96 สถานที่ต้ งั ความ
สะดวกในการเดินทาง และสถานที่จอดรถของร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ทําให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้
บริ การ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.69 และโปรโมชั่นที่อ อกใหม่ การร่ วมรายการกับบัตรเครดิ ต หรื อ
ส่ วนลดที่ไ ด้จากสิ ทธิ พิเศษต่างๆ ที่ท่านได้รับจากร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ทําให้ท่านตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 3.60 ตามลําดับ
4. ผลทดสอบ ผลการศึกษาดังนี้
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่
เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จํานวนเงินที่ใช้ต่อคน และความถี่ในการรับประทาน ที่
ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
พบว่า
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ผูเ้ ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ในเขตกรุ งเทพมหานครเพศชายและเพศหญิง
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน (Sig.=0.106) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ผูเ้ ลื อ กรับประทานร้านอาหาร
ญี่ปุ่นโอโตยะ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน
จํา นวนเงิ น ที่ ใ ช้ต่ อ คนและความถี่ ใ นการรั บ ประทานที่ ต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน โดยมีค่าSig.= 0.000 เท่ากัน
ทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภค มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บ ริ การ
ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภค มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.000 เท่ากันทุกด้าน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอ
โตยะของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโต
ยะโดยรวมอยูร่ ะดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จินตนา เจียรนัยรุ่ งโรจน์ (2545) ทําการศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย ผลการศึกษาพบว่า ในด้านของปั จจัยทางการตลาด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่ องของความสด-ใหม่ของวัตถุดิบที่นาํ มาใช้ประกอบ
อาหารมากที่สุด และพิจารณาราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร การจัดร้านให้สะอาด และ
การให้ส่วนลดในวัน ที่ไ ปรับ ประทาน นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างยังได้รับ รู ้ ขอ้ มู ล ข่า วสารจากสื่ อ
โฆษณาต่างๆผ่านสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด และงานวิจยั ของหทัยชนก โนชัย (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อ การใช้บริ การภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในอําเภอเมือ ง จังหวัดเชี ยงใหม่
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ การที่มีผ ลต่ อ การตัด สิ นใจของผูบ้ ริ โ ภคในการเลื อ กใช้บ ริ การ
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละปั จจัยมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลทดสอบสมมติฐาน 1 : พบว่า ผูเ้ ลื อ กรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ในเขต
กรุ งเทพมหานครเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.=0.106) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ในขณะที่ผเู ้ ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่รับประทาน สถานที่ที่
เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จํานวนเงินที่ใช้ต่อคนและความถี่ในการรับประทานที่
ต่างกัน มี การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวม
แตกต่างกัน โดยมีค่าSig.= 0.000 เท่ากันทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ ปนัด ดา กาญจนพัน ธ์ (2545) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคต่ อ การ
ให้บริ การของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่ วนด้านอื่น ๆ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ทาง
สถิติ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของภัตตาคารอาหารญี่ ปุ่นฟูจิ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี วงศ์
วิ บู ล ย์กุ ล (2546) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารญี่ ปุ่ นของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ไปเดินห้างสรรพสิ นค้าหรื อศูนย์การค้าบ่อยครั้งมีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการบริ โภคอาหารญี่ปุ่น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าร้านอาหารที่ต้ งั อยูใ่ นห้างสรรพสินค้าหรื อ
ศูนย์การค้าทําให้ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสในการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นมากขึ้น เพราะมีที่จอดรถได้สะดวก
และผลการวิจยั พบว่า การโฆษณาสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมากเพราะ เป็ นการดึงดูดความสนใจ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
3. สมมติฐานที่ 2 : พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริ มการขายของผูบ้ ริ โภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 เท่ากันทุกด้าน
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิ ดา เสถียรธนากร (2551) ได้
ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสินค้าและทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและด้านความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่าความสัม พันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผลิ ตภัณฑ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การในด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 และปั จจัยด้านคุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริ การในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและด้าน
ความพึงพอใจโดยรวม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการใช้
บริ การในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สัมพันธ์ในระดับสู งมากอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลไปใช้
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จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ญี่ปุ่นโอโตยะของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่
ระดับมาก เพื่อการส่ งเสริ มหรื อพัฒนาการบริ การ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ร้านอาหารดําเนิ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพของร้านอาหารให้มีมาตรฐานการศึกษาและ
ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ควรมีการเพิ่มเมนู เครื่ องดื่ม อาหาร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผูบ้ ริ โภคได้
หลากหลาย และครอบคลุมถึงทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป เน้นเรื่ องความสด สะอาด และการจัดอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
2. ด้ านราคา เพื่อการส่ งเสริ มและสร้างแรงจูงใจ ร้านอาหารควรมีการปรับปรุ งในเรื่ องของ
การกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เหมาะสมกับปริ มาณ และคิดราคาพิเศษสําหรับลูกค้าที่เป็ น
สมาชิก
3. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ควรมี การปรับปรุ งในเรื่ อ งของการจัดสถานที่แบ่ ง เป็ น
สัดส่วน การเผยแพร่ เพือ่ ให้เกิดการรับทราบข้อมูลและให้บริ การผ่านทางเว็บไซต์ มีที่ต้งั ของร้านหา
ง่าย สะดวกต่อการเดินทาง
4. ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการจัดให้มีส่วนลดพิเศษเนื่ องในเทศกาลหรื อโอกาส
พิเศษ ผ่านการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ facebook ป้ายโฆษณา แผ่น พับ
ใบปลิว sms มีการให้ส่วนลด เช่น ใช้ช้ินส่วนต่างๆเพือ่ ได้รับส่ วนลด จัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วม
สังสรรค์และรับรางวัล และมี ของพรี เมี ยมให้แลกซื้ ออยู่เสมอ เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ให้ร้านอยูใ่ น
ระดับดีข้ ึนกว่าเดิม

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับสิ นค้าและการให้บริ การของร้านอาหาร
ญี่ปุ่นโอโตยะ เพิม่ เติมเพือ่ รองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
2. ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นที่สามารถนําไปหาความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ
3. ควรใช้วิธีวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเป็ นการวิจยั ในแนวทางแบบ
ผสมผสานวิธี โดยการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริ มาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน ใช้การสังเกต
กิจกรรม การร่ วมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะๆ ซึ่ งเหมาะสมกับการศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างโดยตรง และการศึกษาต่อ
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ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการด้ านโลจิสติกส์ ของบริษัท นิปปอน เอ็กซ์ เพรส จํากัด
ทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการของลูกค้ าชาวญีป่ นในประเทศไทย
ุ่
LOGISTIC SERVICE QUALITY OF NIPPON EXPRESS CO.,LTD.
INFLUENCING SERVICE SATISFACTION OF THE JAPANESE CUSTOMER
IN THAILAND
บุษกร แสงพูนสุ ข1 และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาค้นคว้าอิ สระนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิ
สติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส (2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือชาวญี่ปุ่น
ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยที่ใช้หรื อเคยใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลสโดยใช้วธิ ีการ
สุ่มตามสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ด้วย t-Test F-Test และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ สรุ ปได้ว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชายจํา นวน 291 คน (ร้ อ ยละ 72.75) มี อ ายุ 41-50 ปี จํา นวน 211 คน (ร้ อ ยละ 52.25) มี
สถานภาพสมรส จํานวน 305 คน (ร้อยละ 76.25) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั จํานวน 261 คน (ร้อยละ
65.25) มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 315 คน (ร้อยละ 78.25) มีรายได้ต่อเดือ น
75,001-90,000 บาท จํานวน 123 คน (ร้อยละ 30.75) มีการใช้บริ การขนย้ายของส่ วนตัวเป็ นประจํา
จํานวน 92 คน (ร้อ ยละ 23.00) และคุ ณภาพการให้บริ การสรุ ปได้ว่า ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ
ด้านโลจิสติกส์ของบริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส จํากัด ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
ลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก ("X" ̅ = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการตอบสนองลูกค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก ("X" ̅ = 3.97) รองลงมาด้าน
การเอาใจใส่ ลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก ("X" ̅ = 3.70) และน้อยที่สุดด้านความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับมาก ("
X" ̅ = 3.70)
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต butsakorn@jilaf.or.jp
2
รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต phat.rsu@gmail.com
1
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์
เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า (β = 0.33) ด้านความไว้ใจหรื อ
ความน่ าเชื่อถือ (β = 0.26) และด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (β = 0.21) ส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิ ปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 50.3
คําสํ าคัญ : คุณภาพการให้บริ การ, ความพึงพอในการใช้บริ การโลจิสติกส์
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Abstract

This independent study is for the purpose of (1) to study the difference personal
characteristics of Japanese people in Thailand who have influence of service satisfaction on Nippon
Express Co.,Ltd. (2) To study about the factor of service quality that influence logistical services of
Nippon Express co.,ltd. population of study are Japanese people who live in Thailand and clients of
Nippon Express co.,Ltd by using questionnaire as a tool for collecting data from 400 representative
samples, analyze the descriptive statistic factors including frequency, percentage, average, standard
deviation, inferential statistic by t-Test, F-Test and multiple regression analysis.
From the research, Demographic characteristics found that, most of the respondents are males
291 people (72.75 percent), at the age of 41-50 years 211 people (52.25 percent), married 305 people
(76.25 percent), employees 261 people (65.25 percent) bachelor degree 315 people (78.25 percent )
monthly income at 75,001-90,000 123 people (30.75 percent) regular customers 92 people (23percent)
and the service quality can be concluded as service quality factors have the influence on service
satisfaction of using the Nippon Express co.,Ltd. service mostly in high level of satisfaction.
(X� =3.74). And considering in each section found that, the responsibilities on clients has the highest level
(X� =3.97), clients consideration(X� =3.70) and assurance (X� =3.70) respectively.
The results of testing hypothesis found that:
1) Demographics characteristics such as ages, status, occupations, level of education and
income are influencing the satisfaction of Nippon Express co.,Ltd service for Japanese people in
Thailand statistical significance at the level of 0.05
2) The factor of service quality includes customer care (β = 0.33), reliability(β = 0.26),
and tangible factors (β = 0.21) affect to service satisfaction of Nippon Express co.,Ltd. among
Japanese people in Thailand significantly in statistic at 0.05. And 50.3 as a prediction.
Key Words : Services Quality, Satisfaction of Logistical Services
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บทนํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้นกั ลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาแล้วนั้น จะพบว่าบริ ษทั ต่างชาติที่เข้า
มาลงทุนในประเทศไทยที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิ จ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 40) สิ งคโปร์ (ร้อยละ 15)
และจีน (ร้อยละ 8) ส่ วนมูลค่าการลงทุนในปี พ.ศ. 2558 คนต่างด้าวสัญชาติญี่ปุ่นมีการลงทุนที่มี
มูลค่าสูงที่สุด จํานวน 8,481 ล้านบาท รองลงมาคือ ฝรัง่ เศส 1,352 ล้านบาท และจีน 1,175 ล้านบาท
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์, 2559) ดังนั้นเมื่อมีการเข้ามาลงทุนของบริ ษทั ต่างชาติก็
แน่นอนว่าอัตราการเข้ามาของชาวต่างชาติและครอบครัวในประเทศไทยจะเพิม่ ขึ้นด้วย (Kobayashi
Magazine, 2011)
จากข้อความข้างต้นจึงจะพบว่าในประเทศไทยได้มีคนญี่ปุ่นเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยมี
การเพิม่ ขึ้นในทุก ๆ ปี ไม่วา่ จะเป็ นการเข้ามาเพือ่ ทํางานประจําประเทศไทย เข้ามาเพือ่ อยูก่ บั สมาชิกใน
ครอบครัวที่ทาํ งานที่ประเทศไทย หรื อกลุ่มคนญี่ปุ่นที่ตอ้ งการมาใช้ชีวิตวัยเกษียณที่ประเทศไทยซึ่ ง
เป็ นประเทศที่จดั อยูใ่ นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยทราบได้จากผลแบบสอบถาม ปี ค.ศ.2014 พบว่า
สิ่ งที่คนญี่ปุ่น รู ้สึกพอใจที่ได้มาใช้ชีวิตที่จงั หวัดเชี ยงใหม่มากกว่าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของตน อัน
เนื่ องมาจากปั จจัยหลาย ๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็ น ภูมิอากาศ กิ จกรรมยามว่าง กี ฬาด้าน ความรู ้สึกอิ สระ
รวมถึ งด้านอัธยาศัยของผูค้ นท้องถิ่น อี กทั้งคนญี่ปุ่นได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็ นสถานที่ที่อยากอยู่
ตลอดชี วิต (สุ ดปรารถนา ดวงแก้ว, 2014) โดยในภาษาอังกฤษเราเรี ยกว่า “Lifestyle Migration” การ
ขนส่ งในประเทศไทยนั้นมีผใู ้ ห้บริ การมากมาย เช่น บริ ษทั ขนส่ งไปรษณี ยไ์ ทย หรื อ บริ ษทั ขนส่ งที่
เกิดขึ้นใหม่ที่มาแรงอย่างบริ ษทั ขนส่ ง Kerry Express Thailand เป็ นต้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความรุ นแรง
ในการแข่ งขันของการขนส่ งนั้นค่อ นข้างรุ นแรงไม่ ว่าจะเป็ นการแข่ งขันด้วยคุ ณภาพการขนส่ ง
ระยะเวลาการขนส่ ง รู ปแบบการขนส่ ง หรื อ ราคาในการขนส่ ง และเพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าที่ตอ้ งการ
ขนส่ ง สิ น ค้า ไม่ ว่ า จะเป็ นการเคลื่ อ นย้า ยสิ น ค้า เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ เคลื่ อ นย้า ยสิ่ ง ของใน
ชีวติ ประจําวันเพือ่ อํานวยความสะดวกและตอบสนองตามความคาดหวังของลูกค้าบริ ษทั
นิปปอนเอ็กซ์เพรส เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านโลจิสติกส์โดย เป็ นบริ ษทั ชั้นนําของประเทศ
ญี่ปุ่นในกลุ่มของผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ ซึ่ งมีอายุยาวนานกว่า
140 ปี และด้วยขีดความสามารถของบริ ษทั ที่มีการให้บริ การระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริ การ
ด้านการขนส่ งสิ นค้าปกติ หรื อส่ งสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศโดยมีการบริ การด้าน
ศุลกากรให้ดว้ ย อีกทั้งบริ ษทั นิปปอนเอ็กซ์เพรสยังมีบริ การเสริ มอื่น ๆ อีกมากมายเพือ่ รองรับความ
ต้องการและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ดีสุด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาและทําวิจยั เรื่ อ ง
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ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านโลจิสติกส์ของบริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส จํากัด ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การของลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส
2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านโลจิสติกส์ของบริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส
จํากัด ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของชาวญี่ปุ่น ที่แตกต่างกันมีส่งผลต่อความพึงพอใจการ
ใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส แตกต่างกัน
2) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั
นิปปอน เอ็กซ์เพลส
ขอบเขตของการวิจัย
ด้านประชากรได้แก่ ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย และด้านเนื้ อหา ในการวิจยั ครั้งนี้
เพื่อมุง้ เน้นศึกษาด้านคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของของชาวญี่ปุ่นในประเทศ
ไทย ที่ใช้หรื อเคยใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสารที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย
และความตั้งใจจากผูใ้ ห้บริ การ บริ การที่ถูกนําเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทําให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ถึง
การให้บริ การนั้น ๆ ได้ชดั เจนขึ้น
ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้ตรง
กับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริ การ ความสมํ่าเสมอนี้จะทําให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้นมี
ความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริ การ
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที ผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับ
บริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริ การไปอย่าง
ทัว่ ถึง รวดเร็ว
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ความมัน่ ใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับ
ผูร้ ับบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงถึงทักษะความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การและตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริ ยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
การเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผรู ้ ับบริ การตาม
ความต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครี ยด เป็ นความรู ้สึกของบุคคลในทางบวก
ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรื อเป็ นความรู ้สึกที่พอใจต่อ
สิ่งที่ทาํ ให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู ้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) สามารถนําผลการวิจยั นี้ ไ ปใช้เป็ นประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ค้นคว้าเกี่ยวกับให้บริ การด้านโลจิสติกส์ของบริ ษทั นิ ปปอน เอ็กซ์เพรส จํากัดที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การของลูกค้าชาวญี่ปุ่นให้แก่ผทู ้ ี่สนใจต่อไป
2) ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั
นิปปอน เอ็กซ์เพรส และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป
3) บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย สามารถทราบถึ งแนวทางในการ
พัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การทางด้านโลจิสติกส์เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการทําธุ รกิ จ โดยการนํา ผล
การศึกษามาปรับปรุ งในการให้บริ การทางโลจิสติกส์
4) เพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการการให้บริ การทางโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นโดยการวัดจากข้อมูลได้ศกึ ษามานํามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการต่อไป
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- อาชีพ
- การศึกษา
- รายได้
- ประเภทที่เคยใช้บริ การ
ปั จจัยคุณภาพการบริ การ (SERVQUAL)
- สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles)
- ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
- ความมัน่ ใจ (Assurance)
- การเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990)

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของชาวญี่ปุ่น
ในประเทศไทยที่ใช้บริ การ
โลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน
เอ็กซ์เพรส

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, น.38-39) กล่าวว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์บุคคลรวมถึงอายุ เพศ
วงจร ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการตลาด
เพราะมันเกี่ยวกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหมาย การเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคคล
ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสําคัญลง ปั จจัยส่ วน
บุคคลที่สาํ คัญมีดงั นี้ 1) อายุ โดยต้องคํานึ งถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่ อง
ของอายุดว้ ย 2) เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทาํ งานนอกบ้านเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ โดยต้องคํานึงว่า
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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ปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ือรายใหญ่ซ่ ึ งที่แล้วมาผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้อ นอกจากนั้นบทบาทของสตรี และ
บุรุษบางส่ วนที่ช้ าํ กัน 3) วงจรชี วิตครอบครัว ขั้นตอนแต่ล ะขั้นของวงจรชี วิตของครอบครัวเป็ น
ตัวกําหนดที่สาํ คัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอนซึ่ ง
แต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 4) การศึกษาและรายได้ การศึกษามี อิ ทธิ พลต่อ รายได้
เป็ นอย่างมาก การรู ้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่าย
ขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
Parasuraman et al. (1990) กล่ า วว่า SERVQUAL (Service Quality) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ไ ด้รับ
ความนิ ยมในการใช้วดั ระดับคุ ณภาพของการให้บริ การ โดยเชื่ อ ว่าคุ ณภาพของบริ การขึ้นอยูก่ บั
ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ SERVQUAL Model ระบุถึงมิติที่สาํ คัญห้ามิติสาํ หรับทํา
ให้ทราบการตอบสนองของลูกค้าต่อคุณภาพของการบริ การประกอบด้วย 1) มิติดา้ นรู ปลักษณ์ทาง
กายภาพภาพลักษณ์ของเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อาคารพาหนะที่ใช้เครื่ องแบบพนักงาน
2) มิติดา้ นความน่าเชื่อถือบ่งบอกถึงความวางใจจากลูกค้าโดยเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับบริ การที่ตรง
เวลาและถูกต้อง 3) มิติดา้ น การตอบสนองต่อลูกค้าการตอบสนองต่อลูกค้ามุ่งมัน่ และเต็มใจบริ การ
4) มิติดา้ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าเป็ นการประกันให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความมัน่ ใจเกิดจากการ
ทําให้น่าเชื่อถือเชื่อมัน่ และ 5) มิติดา้ นการดูแลเอาใจใส่คือความเอาใจใส่ลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538, น.18) ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นระดับความรู ้สึก
ของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งประกอบด้วย ดังนี้ 1) ความพอใจของความสะดวกที่ได้รับจากการบริ การ 2)
ความพอใจต่ อ การประสานงานผูบ้ ริ การ 3) ความพอใจต่ อ การต้อ นรั บและการเอาใจใส่ ของผู ้
ให้บริ การ 4) ความพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 5) ความพอใจต่อคุณภาพบริ การ 6) ความพอใจ
ต่อการใช้บริ การ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เก็จวลี ศรี จนั ทร์ (2557) ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการให้บริ การ ศูนย์บริ การทรู ชอ้ ป ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ สี่ จี แอลทีอี เครื อ ข่ายทรู มูฟ เอช จังหวัดเชี ยงใหม่ ” พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับความเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมและด้านการให้ความ
มัน่ ใจในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ส่วนด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองและด้านการดูแลเอาใจ
ใส่อยูใ่ นระดับเห็นด้วย ทั้งนี้คุณภาพการให้บริ การทั้ง 5 ด้านได้แก่ความเป็ นรู ปธรรม ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ และการดู แลเอาใจใส่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ 4G LTE เครื อข่ายทรู มูฟ เอช และปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้าน อายุ อาชีพ รายได้ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ 4G LTE เครื อข่ายทรู มูฟ เอชแตกต่างกัน
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เพ็ญ นภา จรั ส พัน ธ์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
ศูนย์บริ การลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี” พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี
พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่าลูกค้าพึงพอใจอันดับแรก คือด้าน
การให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือด้านด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การอยูใ่ นระดับมากด้านความน่าเชื่อถือและความไว้ใจในการบริ การอยูใ่ นระดับมากและอันดับ
สุดท้ายด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ลูกค้าที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน
Gajewska, and Grigoroudis (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความสํา คัญ ของการให้บ ริ ก ารทางโลจิ
สติกส์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทําการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์
คนจํานวน 25 คน” พบว่า ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับการให้ริการโลจิสติกส์
ค่อนข้างตํ่า และพบว่าคุณสมบัติดา้ นการให้บริ การโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจคือด้านการ
ส่ งมอบสิ นค้าได้รวดเร็ ว (4.88) การส่ งมอบที่ตรงต่อเวลา (4.84) และความสมบูรณ์ของสิ่งของที่ส่ง
มอบ (4.64) และพบว่าด้านที่มีผลน้อยที่สุด คือ ด้านการขนส่ ง (3.68) และด้านอาคารและสถานที่
(3.46)
Hua, and Jing (2015) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาคุณภาพการให้บริ การโลจิสติกส์อีคอมเมอร์ส
กับความพึงพอใจของลูกค้า ได้ทาํ การศึกษากลุ่มวัยรุ่ นที่ใช้การซื้ อของผ่านทางอินเตอร์เน็ตจํานวน
280 คนโดยการแจกแบบสอบถาม” พบว่า คุณภาพของการส่ งมอบสิ นค้าที่ดีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลู ก ค้า อย่า มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ในด้า นการบริ ก ารหลัง การขายและการสื่ อ สารของ
พนัก งานพบว่า ความสัม พัน ธ์ต่ อ สองปั จ จัย ต่ อ ความพึง พอใจไม่ แ ตกต่ างกัน จึ ง ควรพัฒนาด้าน
มาตรฐานการบริ การหลังการขายและการสื่ อสารของพนักงานให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพ
การให้บริ การต่อความพึงพอใจของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน
เอ็กซ์เพรส ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ คนญี่ปุ่นที่เคยใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิ ปปอน
เอ็กซ์เพรส ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย โดยจากข้อมูลทางสถิติทางการทะเบียนพบว่า คนญี่ปุ่นที่อาศัย
อยูใ่ นประเทศไทย มีจาํ นวนประชากร รวมทั้งสิ้นประมาณ 64,285 คน (ที่มา: แรงงานญี่ปุ่นในไทย,
คอลัมน์ ดุลยภาพ ดุลยพินิจ มติชนรายวัน, 2559) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ
Yamane (1967) เท่ากับจํานวน 398 คน เก็บเพิม่ อีก 2 คน จึงได้เท่ากับ 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5
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ระดับ ทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ได้มากกว่า 0.6 และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น
Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้น
การวิเคราะห์ขอ้ มู ล สถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้
ได้แ ก่ t-Test, F-test และการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 291 คน (ร้อยละ 72.75) มีอายุ 41-50 ปี
จํานวน 211 คน (ร้อยละ 52.25) มีสถานภาพสมรส จํานวน 305 คน (ร้อยละ 76.25) มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั จํานวน 261 คน (ร้อ ยละ 65.25) มี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 315 คน
(ร้ อ ยละ 78.25) มี ร ายได้ต่ อ เดื อ น 75,001-90,000 บาท จํา นวน 123 คน (ร้ อ ยละ 30.75) มี ก ารใช้
บริ การขนย้ายของส่วนตัวเป็ นประจํา จํานวน 92 คน (ร้อยละ 23.00)
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพการให้บริ การสรุ ปได้ว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การมี ผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิ ปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (X� = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตอบสนองลูกค้ามีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.97) รองลงมา ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.70)
และน้อยที่สุด ด้านความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.70) โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านสิ่ งที่ สามารถจับต้องได้มีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิ สติกส์ บริ ษทั
นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า การมีเทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์ใช้งานที่ทนั สมัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก (X�
= 3.77) รองลงมา การมีจุดรองรับลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.70) และ
น้อยที่สุด การมีสิ่งอํานวยความสะดวก อย่างเพียงพออยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.60)
2) ด้ า นความไว้ใ จหรื อความน่ าเชื่ อ ถื อ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การ
โลจิสติกส์ บริ ษทั นิ ปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ ปุ่นในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

127

Journal of Business Research and
Administration

(X� = 3.68) เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เจ้า หน้า ที่ ใ ห้ขอ้ มู ล แก่ ลู กค้าผูม้ าใช้บริ การได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.76) รองลงมายานพาหนะที่ให้บริ การมี
มาตรฐาน อยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.75) และน้อยทีส่ ุดเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําในการขนสินค้าได้อ ย่าง
ถูกต้องไม่ผดิ พลาดอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.56)
3) ด้านการตอบสนองลู กค้า มี ผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิ ส ติกส์ บริ ษ ัท
นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (X� = 3.97) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่ า เจ้า หน้ า ที่ เ ต็ ม ใจให้ บ ริ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด โดยอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
(X� = 4.30) รองลงมาเจ้าหน้าที่มีความรู ้ในการบริ การที่ส่งมอบและตอบข้อสงสัยลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ
ได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน อยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.98) และน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่สร้างความมัน่ ใจแก่
ลูกค้าเมื่อให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.69)
4) ด้านความมัน่ ใจ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์
เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X� = 3.66) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความถูกต้องแม่นยําทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก
(X� = 3.71) รองลงมาเจ้ า หน้ า ให้ บ ริ การอย่ า งเป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น อยู่ ใ นระดั บ มาก
(X� = 3.66) และน้อ ยที่ สุ ด เจ้า หน้า ที่ ใ ห้บ ริ ก ารด้ว ยความถู ก ต้อ งแม่ น ยํา ทุ กครั้ งอยู่ใ นระดับมาก
(X� = 3.61)
5) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้ามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน
เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยู่
ในระดับมาก (X� = 3.79) รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้บริ การแก่ลูกค้าผูม้ าใช้บริ การด้วยความเอาใจใส่ อยู่
ในระดับมาก (X� = 3.72) และน้อ ยที่สุด บริ ษทั ให้บริ การด้วยความถูกต้อ งและเก็บความลับ ของ
ลูกค้าผูม้ าใช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.64)
การวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจการใช้ บริการโลจิสติกส์ บริษัท นิปปอน เอ็กซ์ เพรสของชาวญี่ปุ่น
ในประเทศไทย
ความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิ ปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยสรุ ปได้วา่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจการใช้บริ การโลจิสติกส์ ของบริ ษทั นิ ปปอนเอ็กซ์เพรส มี ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.76) รองลงมา ชาวญี่ปุ่นมีความรู ้สึกดีที่ได้ตดั สินใจเลือกใช้บริ การ
โลจิสติกส์ของบริ ษทั นิ ปปอนเอ็กซ์เพรส อยู่ในระดับมาก (X� = 3.66) และน้อ ยที่สุด พบว่า ชาว
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ญี่ปุ่นมัน่ ใจในการตัดสินใจถูกต้องในการใช้บริ การโลจิสติกส์ของบริ ษทั นิปปอนเอ็กซ์เพรส อยูใ่ น
ระดับมาก (X� = 3.46)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
t-Test
0.43
ไม่แตกต่าง
อายุ
F-Test
0.00*
แตกต่าง
สถานภาพ
F-Test
0.00*
แตกต่าง
อาชีพ
F-Test
0.01*
แตกต่าง
ระดับการศึกษา
F-Test
0.00*
แตกต่าง
รายได้ต่อเดือน
F-Test
0.03*
แตกต่าง
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน
เอ็กซ์เพรสของชาวญีป่ นในประเทศไทยแตกต่
ุ่
างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยคุณภาพการให้บริ การส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
ตารางที่ 2 บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส
Std.
t
Sig. Tolerance VIF
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ
b
β
Error
ค่าคงที่
0.37 0.17
2.148 0.03*
สิ่งที่สามารถจับ
0.21 0.04 0.21 4.853 0.00* 0.687
1.457
ต้องได้ (x1)
ความไว้ใจหรื อความ
0.29 0.06 0.26 4.915 0.00* 0.459
2.177
น่าเชื่อถือ (x2)
การตอบสนองลูกค้า(x3) -0.02 0.03 -0.03 -0.705 0.48
0.798
1.253
ความมัน่ ใจ (x4)
0.08 0.05 0.08 1.693 0.09
0.502
1.991
การเอาใจใส่ลูกค้า (x5)
0.32 0.05 0.33 6.091 0.00* 0.428
2.334
R=0.713 R2=0.509 Adj. R2=0.503 SEE = 0.492 F=81.700 Sig.=0.00 *
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การได้แก่ดา้ นสิ่งที่สามารถจับต้องได้,
ด้านความไว้ใจหรื อความน่ าเชื่อถือ และด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจ
การพยากรณ์ ร้ อ ยละ 50.3 (Adj. R2 = 0.503) โดยด้า นที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้
บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลสมากที่สุด คือ การเอาใจใส่ลูกค้า (β = 0.33) รองลงมา
คือ ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ (β = 0.26) และน้อยที่สุด คือ สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (β = 0.21)
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดื อ นที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิ ปปอน เอ็กซ์
เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งคนญี่ปุ่นที่
เข้า มาอาศัย อยู่ใ นประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ที่มี การใช้บ ริ การดัง กล่ าวนั้นจะมี อ าชี พ เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชนซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วพนัก งานเหล่ านี้ ที่ไ ด้รั บมอบหมายงานให้มาประจํายัง สาขา
ต่างประเทศจะมีอายุโดยประมาณ 41-50 ปี ขึ้นไป โดยบุคคลต่อไปนี้จะมีรายได้โดยประมาณ 75,001
– 90,000 บาทต่อ เดื อ น และมี วุฒิภาวะในการตัด สิ น ใจที่ จะเลื อ กใช้บ ริ การโลจิ สติก ส์ เพื่อ ความ
สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายสิ่ งของต่าง ๆ เป็ นประจํา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เก็จวลี ศรี จนั ทร์ (2557) ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการให้บริ การ ศูนย์บริ การทรู ชอ้ ป ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ สี่ จี แอลทีอี เครื อข่ายทรู มูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจยั
พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้าน อายุ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ 4G LTE เครื อข่ายทรู มูฟ เอชแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญ
นภา จรัสพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจต่อ คุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การลู กค้า
จีเนท โมบายเซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จันทบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั นิ ปปอน
เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผล
ตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) การเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) โดยพื้นฐานการให้บริ การแก่ลูกค้าสําหรับชาวญี่ปุ่นนั้นถือ
ว่าเป็ นหัวใจหลักในการบริ การอย่างหนึ่งจะเห็นได้วา่ ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่วา่ ลูกค้าจะเป็ นมาอย่างไรแต่
จะบริ การด้วยความเต็มใจทุกครั้งเพือ่ ให้ลูกค้ามีความพอใจมากที่สุด หากเราเอาใจใส่ชาวญี่ปุ่นที่เข้า
มารับบริ การอย่างดีแล้ว ก็จะได้รับความพึงพอใจในการใช้บริ การดังกล่าวทําให้ชาวญี่ปุ่นกลับมาใช้
บริ การซํ้าจนเกิ ดเป็ นความภักดี ต่อตราสิ นค้าได้ โดยเมื่ อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยจะแสดงให้เห็ นว่า
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เจ้าหน้าที่พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่จะสร้างความพึง
พอใจในการใช้บริ การ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน หากพนักงานบริ การอย่างเต็ม
ความสามารถพยายามเข้าใจในความต้องการของลูกค้าแล้วไม่เพียงแต่จะเกิดความพึงพอใจเป็ นอย่าง
มากจากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การแต่ยงั ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดําเนินงานถูกต้องไม่ผดิ ไปจากความ
ต้องการของลูกค้าอีกด้วย
2) ความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ (Reliability) การที่บริ ษทั มีความไว้ใจหรื อความน่าเชื่อถือ
แล้วนั้นมักส่ งผลให้ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การรู ้สึกพึงพอใจที่จะใช้บริ การโดยเฉพาะกลุ่มชาวญี่ปุ่นเมื่อ
ต้องการที่จะใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าใดสักชิ้นหนึ่ง นอกจากจะมีการบริ การที่ดีแล้วจะพิจารณาจาก
ความน่าเชื่อถือของสินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ แต่โดยพื้นฐานแล้วคนญี่ปุ่นจะให้ความเชื่อมัน่ และความ
ไว้ใจต่อสิ่งรอบตัวและสิ่ งต่าง ๆได้ยาก แต่หากเกิดความไว้ใจหรื อเชื่อถือสิ่ งใดแล้ว ก็จะเป็ นเช่นนั้น
ตลอดไปโดยความคิดจะไม่เปลี่ยนไปได้ง่าย ๆโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่าเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูล
แก่ลูกค้าผูม้ าใช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพส่ งผลต่อความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็ น
เพราะว่า ก่อนเข้ารับบริ การลูกค้าจําเป็ นจะต้องถามรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ หากตรงจุดนี้ เจ้าหน้าที่
สามารถบริ การได้อย่างดี ละครบถ้วน เมื่ อ ลู กค้าได้คาํ แนะนําที่มีประสิ ทธิ ภาพแล้วนั้นย่อมทําให้
ลูกค้าเชื่อถือการทํางานของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ต่อไปซึ่ งจะส่ งผลต่อการสร้างความพึงพอใจเป็ น
อย่างมาก นอกจากนี้ ยงั พบว่า เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําในการขนสิ นค้าได้อ ย่างถูกต้องไม่ ผิด พลาด
แม้วา่ จะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด แต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับมากโดยจากทั้งสองค่าเราจะเห็นได้วา่ ความน่าเชื่อถือที่
จะส่งผลต่อความพึงพอใจนั้นมักเกิดจากคําแนะนําและการให้ขอ้ มูลของเจ้าหน้าที่
3) สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) ในยุคปั จจุบนั การทํางานต่าง ๆ ไม่ว่าจะธุรกิจไหน
หากมีเครื่ องมือและอุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีความทันสมัยมักจะได้รับการยอมรับจากลู กค้า
มากที่สุด เนื่องจากผลการทํางานของอุปกรณ์ที่ทนั สมัยนั้นมักส่ งผลแก่ประสิทธิภาพของการทํางาน
มากขึ้น ๆ ตามลําดับ โดยประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็ นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆเสมอ ๆ เพือ่
นํามาใช้งานในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นหากบริ ษทั ใดที่มีอุปกรณ์ที่ทนั สมัยแล้วนั้นก็จะ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ชาวญี่ปุ่นที่จะเลือกใช้บริ การจนเกิดเป็ นความพึงพอใจเมื่อได้ใช้บริ การโดย
จะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่าการมีเทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์ใช้งานที่ทนั สมัย นั้นส่งผล
ต่อความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและหากสถานที่รับรองลูกค้ามีความสะดวกสบายและเพียงพอ
ต่อจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดว้ ยเช่นกัน
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gajewska, and Grigoroudis (2015) ศึกษาเรื่ อง
“ความสําคัญของการให้บริ การทางโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทําการศึกษา
โดยการแจกแบบสอบถามและสัม ภาษณ์ คนจํานวน 25 คน” ผลการวิจยั พบว่าคุ ณสมบัติดา้ นการ
ให้บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจคื อ ด้า นอาคารและสถานที่ (3.46) ลู ก ค้า และยัง
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hua, and Jing (2015) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาคุณภาพการให้บริ การโลจิ
สติกส์อีคอมเมอร์สกับความพึงพอใจของลูกค้า ได้ทาํ การศึกษากลุ่มวัยรุ่ นที่ใช้การซื้ อของผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตจํานวน 280 คนโดยการแจกแบบสอบถาม” พบว่า คุณภาพของการส่ งมอบสิ นค้าที่ดีมี
ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้
1) บริ ษทั ควรให้ความสนใจในกลุ่มอายุที่ต่าํ กว่า 41-50 ปี เนื่ องจากกลุ่มคนเหล่านี้ เริ่ มเข้าสู่
กลุ่มคนวัยทํางานและเริ่ มมีความจําเป็ นจะต้องใช้การขนส่งไม่วา่ จะเพือ่ ตนเองหรื อเพือ่ ธุรกิจมากขึ้น
ประกอบกับนิ สัยของชาวญี่ปุ่นที่หากมัน่ ใจในการทํางานของบริ ษทั ใดหรื อพึงพอใจต่อการทํางาน
ของบริ ษทั ใดแล้วนั้นย่อมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อการเติบโตควรจัดทําฐานข้อมูลลูกค้าและให้
การเป็ นสมาชิกถาวร จะทําให้เกิดความพึงพอใจให้แก่คนกลุ่มนี้ เพือ่ ให้กลับมาใช้บริ การโลจิสติกส์
บริ ษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส ต่อไปในอนาคต
2) ในด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า (Empathy) ทางบริ ษทั นิ ปปอน เอ็กซ์เพลส ควรจัดฝึ กอบรม
พนักงาน โดยเฉพาะในเรื่ องของการให้บริ การในการเอาใจใส่ลูกค้า ด้วยการกําหนดแนวทางในการ
ให้บริ การลู กค้าแก่ พนักงานโดยผ่านการฝึ กอบรมเพื่อให้พนักงานมี บรรทัดฐานในการบริ การที่
เหมือนกันทุกคนในการให้บริ การจนส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจต่อการให้บริ การเมื่อ พนัก งานมี
ความเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเต็มที่และทําแบบฟอร์มวัดผลหลังฝึ กอบรมเพือ่ นํากลับมาพัฒนาและแก้ไข
ต่อไปในอนาคต
3) ในด้า นความไว้ใ จหรื อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ควรจัด ทํา แผนพัฒ นาบุ ค ลากร
เพือ่ ให้พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลและ บริ การต่าง ๆ ในการดําเนินงานของบริ ษทั และสามารถ
รักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่ลูกค้าได้อย่างถู กต้อง เพื่อ ให้พนักงานมีความรู ้และความสามารถที่บริ ษทั
ต้องการอย่างเพียงพอ เพือใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความมัน่ ใจแก่พนักงานเมื่อให้บริ การ และยัง
สามารถสร้างความพอใจในด้านการให้ขอ้ มูล แก่ลูกค้าผูซ้ ่ ึ งมาใช้บริ การบริ การโลจิสติกส์ บริ ษทั
นิ ปปอน เอ็กซ์เพลส ได้อีกด้วย จนเกิดความเชื่อมัน่ ความมัน่ ใจ และความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า
ที่มาใช้บริ การ ดังนั้นควรจัดหลักสู ตรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู ้จนพนักงานมีความชํานาญอย่าง
สมํ่าเสมอ
4) ในด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) บริ ษทั ควรรักษาและพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์
และเทคโนโลยีให้ทนั สมัยรวมถึงดูแลให้อยูใ่ นสภาพดีที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเนื่องจากการขนย้าย
สิ่ งของเป็ นการให้บริ การที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เมื่อมีการให้บริ การ ไม่เพียงแต่ลูกค้าที่มาใช้
บริ การเพียงอย่างเดียวแต่บุคคลอื่นๆที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การของบริ ษทั แต่ได้เห็นการให้บริ การพร้อม
อุ ป กรณ์ ค รบครั น นั้นก็ จ ะเกิ ด ความน่ าเชื่ อ ถื อ และน่ า ใช้บ ริ การจึ ง ถื อ ว่าการพัฒนาให้อุ ปกรณ์ มี
ความก้าวหน้าและทันสมัยไม่เพียงแต่ผมู ้ าใช้บริ การจะพึงพอใจแต่เป็ นการสร้างความประทับใจให้ผู ้
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พบเห็นใหม่จนเกิดการใช้บริ การในลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆซึ่ งเป็ นการขยายโอกาสทางรายได้อ ย่างหนึ่ ง
ของบริ ษทั ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาในด้านของคุณภาพการให้บริ การในแบบการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
2) ควรศึกษาประชากรศาสตร์ในคนไทยที่เลือกใช้การขนส่งโลจิสติกส์ของบริ ษทั นิปปอน
เอ็ ก ซ์ เ พลส เที ย บกับ บริ ษ ัท ขนส่ ง อื่ น ๆ ในประเทศไทย เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นา
ความสามารถทางการขนส่งของประเทศไทยต่อไป
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจในประสิ ทธิภาพการขนส่ งมวลชน
โดยรถไฟฟ้ าของผู้ใช้ บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF MASS TRANSIT
PERFORMANCE TOWARD BTS SKYTRAIN SERVICE OF CUSTOMER IN
BANGKOK
กิตติมา ท้วมเพ็ง1 และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อ ศึกษาปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่ งมวลชน ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในประสิ ทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การใน
เขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การรถไฟฟ้า จํานวน
ทั้งสิ้ น 400 คน จากนั้นนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยการใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คนโดยใช้สถิติพรรณนาและ สถิติเชิงอนุมาน
One-Way ANOVA , Pearson Correlation และการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD (Least Significant
Difference) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ร้อยละ 64.20) มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี (ร้อยละ 38.20) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 58.50) มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า (ร้อยละ 51.80) มีพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง ร้อยละ
(46.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท (ร้อยละ 52.00) การวิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่งมวลชน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (3.633)โดยปั จจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด(3.909) รองลงมาคือ ปั จจัยด้าน
ระยะเวลาการทํางาน(3.846) และปั จจัยด้านสถานที่ที่ให้บริ การ(สถานี รถไฟฟ้า) (3.825) ตามลําดับ
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้า
ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.856) โดยใน
ด้านความตรงต่อเวลาในการขนส่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (3.807) รองลงมาคือ ด้านความถูกต้องในการ
ขนส่ง(3.773) และด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการเร่ งด่วน(3.729) ตามลําดับ
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
1.ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่งมวลชน ได้แก่ ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์(r = 0.131)
ด้านระยะเวลาในการให้บริ การ(r = 0.138) และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ(r = 0.127) มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการเร่ งด่วน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ประสิทธิภาพ, การขนส่งมวลชน, รถไฟฟ้า
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Abstract

This research is a survey research. The purposes of this study were (1) to study the personal
factor affected the satisfaction of mass transit performance toward BTS skytrain service of customer
in Bangkok and 2 ) To study factors resource management in public transport affected the
satisfaction of mass transit performance toward BTS skytrain service of customer in Bangkok. The
sample was the people in Bangkok metropolitan area among of 400 people, and then processed with
statistical software. Descriptive statistic, One-Way ANOVA, Pearson Correlation, and the LSD pair
test were used to analysis.
The results of general data analysis revealed that most of the samples were female, (64.2%),
mostly aged younger than 30 years (38.2%), Single was 58.5%, most of respondent had a bachelor
degree or equivalent (51.8%), most of the employees were private / employee (46.0%) and had the
average monthly income between 15,001 to 25,000 baht (52.0%). For the analysis of opinions
about resources in the transportation management of the mass transit system (BTS), the average
was at a high level (mean=3.633). Considering in each item, the highest average factor was
information technology (mean = 3.909), followed by work time period (mean = 3.846) and location
factors (mean = 3.825), respectively. An analysis of the opinion of satisfaction in mass transit
performance found overall average (mean = 3.856). When considering in each item, transport time
was the highest (mean = 3.807), followed by transit accuracy (mean = 3.773) and the ability to
meet urgent needs (mean = 3.729), respectively.
The hypothesis results presented;
(1) Personal factors showed that gender, age, marital status, occupation and income per
month affected the satisfaction of mass transit performance toward BTS skytrain service of
customer in Bangkok significant difference at level .05.
(2) The opinions on the transportation management of the mass transit system (BTS) within
equipment Tools (r = 0.131), service time (r = 0.138) and cost of service (r = 0.127) were a positive
relationship with the satisfaction of mass transit performance toward BTS skytrain service of
customer in Bangkok significant difference at level .05.
KEYWORDS: EFFICIENCY, MASS TRANSIT, SKYTRAIN
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บทนํา
ปั จจุบนั ได้มีการขยายตัวของประชากรในอัตราที่ เพิ่ม ขึ้น เป็ นอย่า งมากในเมื อ งใหญ่
โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นเมื อ งหลวงของประเทศ ทั้งนี้ เนื่ อ งมาจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรโดยธรรมชาติ และการเข้ามาพักอาศัย ย้ายถิ่นของประชากรต่างจังหวัด ที่ตอ้ งการ
เข้ามาหาโอกาส สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว จากข้อมูลสถิติของประเทศ
ไทยพบว่า กรุ งเทพมหานครครองอันดับจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ติดต่อกันมาโดย
ตลอดมากว่า 10 ปี (สถิติกรุ งเทพมหานคร, 2556) โดยในปี ล่าสุ ด ปี พ.ศ. 2556 กรุ งเทพมหานครมี
จํานวนประชากรทั้งสิ้ น 5,686,252 คน มากกว่าอันดับที่สอง ซึ่ งได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา ที่มี
ประชากรทั้งสิ้ น 2,610,164 คน (สถิติกรุ งเทพมหานคร, 2556) เห็นได้ว่ากรุ งเทพมหานครมีจาํ นวน
ประชากรมากกว่า สองเท่ า และเมื่ อ พิจ ารณาถึ ง ความหนาแน่ น ของประชากรต่ อ พื้น ที่ พบว่า
กรุ งเทพมหานครก็ยงั คงเป็ นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่ นมากที่สุด โดยข้อ มู ล ในปี 2555 พบว่า
กรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวนประชากร 3,616.64 คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่อนั ดับสอง ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งมี จาํ นวนประชากร 1,834.59 คนต่อ ตารางกิ โลเมตร และอันดับสาม ได้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจาํ นวนประชากร 1,218.32 คนต่อตารางกิโลเมตร (สถิติกรุ งเทพมหานคร
, 2556) เห็นได้ว่ากรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุด และหนาแน่ นที่สุดของ
ไทย และยังสังเกตได้อีกว่า สามอันดับแรกของจังหวัดที่มีจาํ นวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดเป็ น
จังหวัดที่อยูต่ ิดกับกรุ งเทพมหานครทั้งสิ้น ซึ่งรวมเรี ยกทั้งหมดว่า กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลที่เกิ ดขึ้นตามมาจึงทําให้กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเป็ นศูนย์รวมของกิจกรรม
แทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุ ข กิจกรรมด้านการผลิต ธุรกิจ
การค้า การบริ การ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งล้วนแล้วแต่กระจุกอยูใ่ นเมืองหลวงและปริ มณฑล
ส่ ง ผลให้ต ้น ทุ น ประกอบการสู ง ขึ้ นอย่า งชัดเจน ไม่ ว่า จะเป็ นที่ดิ น ที่ อ ยู่อ าศัย และค่ า ครองชี พ
ประชาชนบางส่วนจึงเลือกที่จะหาที่อยูอ่ าศัยในแถบชานเมือง (คมสัน สุ ริยะ, 2552) ซึ่ งมีราคาที่ต่าํ
กว่า และใช้การเดินทางเข้าไปทํางานในเมืองแทน ส่งผลให้เกิดระยะทางในการทํางานที่เพิม่ มากขึ้น
เนื่ อ งจากแหล่ งงานยังคงอยู่เขตชั้นใน จึงเกิ ดปั ญหาที่ตามมานั้นคือ ประชากรจํานวนมากที่ เ ดิ น
ทางเข้าไปทํางานในช่ วงเวลาเร่ งด่ วน และเลิ กงานในช่ วงเวลาใกล้เคียงกัน ก่ อ ให้เกิ ดปั ญหาด้าน
การจราจรตามมา ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ทุกฝ่ ายพยายามแก้มาโดยตลอด ก็ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะดีข้ ึน แต่กลับ
ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิม หรื อมากกว่าเดิม เนื่ องด้วยประชาชนที่อยูช่ านเมือง ต่างก็พยายามสรรหา
ยานพาหนะส่ วนตัว เพื่อที่จะสามารถเดินทางเข้ามาทํางานได้อย่างสะดวก ไม่ตอ้ งรอรถประจําทาง
ซึ่ งนอกจากจะใช้เวลานานในการรอ ใช้เวลานานในการเดินทางแล้ว ยังต้องไปเบียดเสี ยดกับผูค้ น
จํานวนมากในแต่ละวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ณัฐธิดา นิลจินดา, 2550)
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ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ง รั ฐ และเอกชนต่ างเล็ง เห็ นถึ ง ความสํา คัญของปั ญหาการจราจร และ
พยายามที่จะแก้ไ ขปั ญ หาดังกล่ าวให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพทั้ง ระบบ อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ซึ่ ง ระบบ
รถไฟฟ้ าสามารถที่จะใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่ในระดับหนึ่ งแล้ว (อานุ พล กฤษดานิ รมิ ต ,
2553) แต่ก็ยงั คงพบว่าปั ญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ ที่มีการให้บริ การรถไฟฟ้ า ก็ยงั คงมี ความ
ติดขัดอยู่ และบางที่อาจมีการติดขัดอย่างรุ นแรงแทบจะไม่แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่ อีกทั้งยัง
พบเห็ นว่าปริ ม าณการใช้รถยนต์ก็ยงั ไม่ ได้ล ดลงแต่อ ย่างใด ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั คงใช้รถยนต์
ส่ วนตัวเป็ นพาหนะในการเดินทางอยูเ่ ป็ นส่ วนมาก ซึ่ งหากยังคงเป็ นแบบนี้ ต่อไป ปั ญหาการจราจร
ของกรุ ง เทพและปริ ม ณฑลก็ ย งั คงเป็ นปั ญ หาสํา คัญ ที่ ย งั ต้อ งหาทางแก้กัน อย่า งไม่ มี ที่ ส้ิ น สุ ด
(เสาวนีย ์ คนิสาร, 2552)
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่ อความพึงพอใจใน
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้ าของผู้ใ ช้ บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร” ทั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาถึ งปั จจัยต่าง ๆ ที่มี ผลต่อ ความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งมวลชน ด้วยการขนส่ ง
มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่จะได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มการใช้ระบบการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครลดการ
ใช้รถยนต์ส่วนตัว เป็ นการแก้ไขปั ญหาการจราจรที่เหมาะสมและยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในประสิ ทธิภาพการการ
ขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่ งมวลชน ที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในประสิ ทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดย
รถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
2. ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่งมวลชน ได้แก่ พนักงานผูใ้ ห้บริ การ สถานที่ที่
ให้บริ การ (สถานีรถไฟฟ้า) เครื่ องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย
รถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึ ง พอใจในประสิ ท ธิ ภ าพการ
ข น ส่ ง ม ว ล ช น โ ด ย ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยทรัพยากรในการบริหารการขนส่ ง
มวลชน
1. พนักงานผูใ้ ห้บริ การ
2. สถานที่ที่ให้บริ การ (สถานีรถไฟฟ้า)
3. เครื่ องมืออุปกรณ์
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระยะเวลาการให้บริ การ
6. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ

1. ความตรงต่อเวลาในการขนส่ง
2. ความถูกต้องในการขนส่ง
3. ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการเร่ งด่วน
4. ความปลอดภัยในการให้บริ การ

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ประกอบด้วย (1) ปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (2) ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่ ง
มวลชน ได้แ ก่ พนัก งานผูใ้ ห้บ ริ ก าร สถานที่ ที่ ใ ห้บ ริ ก าร (สถานี ร ถไฟฟ้ า ) เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ และ (3) ความพึงพอใจใน
ประสิ ทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความ
ตรงต่อเวลาในการขนส่ ง ความถูกต้องในการขนส่ ง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
เร่ งด่วน ความปลอดภัยในการให้บริ การ
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ขอบเขตด้ านประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การรถไฟฟ้า
ขอบเขตด้ านระยะเวลา โดยทําการสํารวจในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 – กันยายน
พ.ศ. 2560
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพือ่ นําผลงานวิจยั ไปพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าให้ดีข้ ึน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ นําผลงานวิจยั ไปปรับปรุ งทรัพยากรในการบริ หารการขนส่งมวลชนของระบบ
การขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า และพัฒนาความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย
รถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพ คือ แนวทางการสร้างประสิทธิภาพการบริ หารจัดการนั้น จําเป็ นต้อง
อาศัยแนวคิดและทฤษฎี ต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับประสิ ทธิ ภาพมาเป็ นต้น แบบของการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งกล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่องค์การต้องการงานที่มีประสิ ทธิภาพ บุคลากรในองค์การนั้น ๆ ก็
ควรจะต้อ งทราบและทําความเข้าใจในความหมายและความสําคัญของหลักประสิ ทธิ ภาพอย่าง
แท้จริ งเพื่อที่จะได้นาํ มาเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง แม่นยําและยัง่ ยืน ดังนั้น เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจในหลักประสิทธิภาพให้มากขึ้น (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2546)
ความหมายและความสํ าคัญของประสิ ทธิภาพ
ปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2546)ได้ก ล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพไว้ดัง นี้ ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) คือ การสนับสนุ นให้มีวิธีการบริ หารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุดนัน่ ก็คือการลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิม่ ความแม่ นตรง
ความเร็วและความราบเรี ยบของการบริ หารให้มากขึ้น
พงษ์ศกั ดิ์ ปั ญจพรผล (2542) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพไว้ดงั นี้ ประสิทธิภาพเป็ นเรื่ องของ
การใช้ปั จ จัย และกระบวนการในการดํา เนิ น งานโดยมี ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้รั บ เป็ นตัว กํา กับ การแสดง
ประสิ ทธิภาพของการดําเนิ นงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิ ทธิภาพในลักษณะการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกําไรที่ได้รับ ซึ่ งถ้าผลกําไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าใดยิง่ แสดงถึ ง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึง
ลักษณะการใช้ เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบตั ิงานอย่างคุม้ ค่า ประหยัด ไม่มีการสู ญเปล่าเกิน
ความจําเป็ น รวมถึงการใช้กลยุทธ์หรื อเทคนิ ควิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมสามารถนําไปสู่ การบังเกิด
ได้เ ร็ ว ตรง และมี คุ ณภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพมี 2 ระดับ ดัง นี้ (1) ประสิ ท ธิ ภ าพของบุค คล และ (2)
ประสิทธิภาพขององค์การ
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จากข้อมูลเชิงวิชาการที่กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้วา่ ประสิทธิภาพ
หมายถึ ง การวัดระดับการปฏิบตั ิ งานโดยแยกออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ คือ การที่องค์การสามารถดําเนินภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้อย่างสําเร็ จ คุม้ ค่า
ประหยัดทั้งทรัพยากร กําลังคน และเวลา น้อ ยที่สุด (2) ประสิ ทธิ ภาพของงาน คือ ได้ผลงานที่มี
ปริ มาณและคุ ณ ภาพสู ง เกิ น กว่ า จํา นวนของทรั พ ยากรและกํา ลั ง คนที่ สู ญ เสี ย ไป และ (3)
ประสิ ทธิภาพของบุคคล คือ ระดับขีดความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรงนั่นคือบุคคลหนึ่ งคน
สามารถปฏิบตั ิงานได้หลากหลายอย่างมี คุณภาพทําให้ไม่ ส้ิ นเปลืองกําลังคนถือ ว่าใช้กาํ ลัง คนได้
คุม้ ค่าเรี ยกได้วา่ ไม่เปลืองคนและไม่เสียงาน
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เกศินี ศรี คงอยู่ (2553) ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า เป็ นความพึง
พอใจที่เกิดจากความสนใจและทัศนคติต่อบุคคลที่มีคุณภาพและลักษณะสภาพของกิจกรรม
กรรณิ การ์ แสงสุ ริศรี (2546) ทฤษฎีความพอใจ สรุ ปได้ว่า คือทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู ้ 2
แบบของมนุ ษ ย์ คื อ ความรู ้ สึ ก ทางบวก และความรู ้ สึ ก ทางลบ โดยความรู ้ สึ ก ทางบวก คื อ
ความรู ้สึกอาจเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดความสุข ความสุขนี้จะเป็ นความรู ้สึกทางบวกเพิม่ ขึ้นได้อีก จะ
เห็ น ได้ค วามความสุ ข เป็ นความรู ้ สึ ก ที่ ส ลับ ซับ ซ้อ น และความสุ ข นี้ ก็ มี ผ ลต่ อ บุ ค คลมากกว่า
ความรู ้สึกอื่น ๆ และความรู ้สึกในทางลบ ความรู ้สึกในทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กนั
อย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึกทั้งสามนี้ เรี ยกว่า ระบบความพอใจ โดย
ความพอใจจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ระบบความพอใจมี ค วามรู ้ สึ ก ทางบวกมากกว่า ทางลบ ความพอใจ
สามารถแสดงออกมาในรู ปของความรู ้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู ้สึกทางบวกนี้ ยังเป็ น
ตัวช่วยให้เกิดความพอใจเพิม่ ขึ้นได้
จากคําจํากัดความและความหมายของความพึงพอใจ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตอ้ งการ หรื อบรรลุจุดหมาย
ในระดับหนึ่ ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรื อจุดหมายนั้นไม่ได้
รับการตอบสนอง โดยสิ่ งที่ทาํ ให้เกิ ดความรู ้สึก ความคิดเห็น หรื อความพอใจแก่มนุ ษย์ ได้แก่
ทรัพยากร (Resource) หรื อสิ่ งเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพอใจคือ การสิ่ งศึกษาว่า
ทรัพยากรหรื อสิ่ งเร้าเป็ นที่ตอ้ งการในการที่จะทําให้เกิดความพอใจ และความสุ ขแก่มนุษย์ ความ
พอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็ นที่ตอ้ งการครบถ้วน แต่เนื่องจากทรัพยากรใน
โลกนี้ มี อ ยู่อ ย่างจํากัด ดังนั้นความพอใจจะเกิ ดขึ้นได้มากที่สุดเมื่ อ มี การจัดการทรัพยากรอย่า ง
ถูกต้องเหมาะสม และสภาพแวดล้อมกายภาพก็เป็ นทรัพยากรของระบบความพอใจอันหนึ่ง
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

142

Journal of Business Research and
Administration

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ฐิติรัตน์ บํารุ งบ้าน. (2551). ได้ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการให้บริ การ กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส)” กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน สายสี ลม และ สายสุ ขุมวิท จํานวน
400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยการให้บริ การของรถไฟฟ้ า ใน
ภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และรายได้
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน แตกต่างกัน และปั จจัยการให้บริ การ ด้าน
ขบวนรถ ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านการบริ การ และด้านระบบความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ั ญา บุญคง (2551) ได้ศึกษา “แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริ การด้านสิ่ งอํานวยความ
สุ กญ
สะดวกสาหรับคนพิการในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการเข้าใช้
บริ การ รถไฟฟ้าใต้ดินของคนพิการ เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคและระดับความต้องการของคน
พิการ ต่อการเข้าถึงการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกของคนพิการในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน โดย
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 285 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มู ล คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และ F-test ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 27-32 ปี มีสถานภาพสมรสเป็ น
โสด มีการศึกษาระดับประถมศึกษา การเข้าใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน ใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดินเป็ น
ครั้งคราวในการเดินทาง โดยเดินทางมาใช้บริ การกับบุคคลในครอบครัว วัตถุประสงค์การเดินทาง
เพือ่ ทํากิจธุระส่วนตัว ผลการศึกษาภาพรวมของปั ญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้บริ การรถไฟฟ้า ใต้
ดินของผูพ้ ิการพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านการติดต่อสื่ อสารเป็ นปั ญหาและ อุปสรรค
สําหรับผูพ้ ิการอยู่ในระดับมาก ในประเด็นการไม่มีคู่มืออักษรเบลล์ให้กับผูพ้ ิการทาง สายตา ผล
การศึกษาระดับความต้องการเรื่ องการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกของคนพิการ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านยานพาหนะเกี่ ยวกับการประกาศออกเสี ยงเพื่อบอกสถานี ต่อไปกับผู ้
พิการทางสายตา ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความต้องการ ด้านสถานที่
และด้านบริ การสาธารณะแตกต่างกัน สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความต้องการ ด้านสัญลักษณ์
ด้านอาคาร ด้านยานพาหนะ และด้านบริ การสาธารณะแตกต่างกัน ระดับ การศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความต้อ งการในทุกด้าน แตกต่างกัน และประเภทความพิการที่แตกต่างกันมีความต้อ งการด้าน
สัญลักษณ์ ด้านอาคาร ด้านยานพาหนะและด้านบริ การสาธารณะแตกต่างกัน
เบญจพร สุ วรรณแสนทวี(2559)ได้ศึกษาเรื่ อง“ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือ กผูใ้ ห้
บริ ก ารในการขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ข องผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ อาหารใน เขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริ การลูกค้า การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ราคา และ
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ลักษณะองค์กรผูใ้ ห้บริ การ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ การในการขนส่ งโลจิสติก ส์ของ
ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ อาหารในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความตรงของเนื้ อ หา และความน่ าเชื่อถือด้วยวิธี
ของครอนบาร์ ค โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ได้ระดับ
ความเชื่อมัน่ 0.940 ส่ วนวิธีการทางสถิตแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุ คูณ ผล การศึกษา พบว่า การบริ การลูกค้า การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ราคา และ
ลักษณะองค์กรผูใ้ ห้บริ การ ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กผูใ้ ห้บริ การในการขนส่ งโลจิสติกส์ข อง
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 95 %

ระเบียบวิธีวจิ ยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ใ ช้บ ริ การ
รถไฟฟ้า สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในสําหรับครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ ใช้
บริ การรถไฟฟ้า จํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % (กัล ยา วานิ ชย์
บัญชา, 2548) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญจนกระทัง่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คนตามที่
กําหนด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งสร้างตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาํ หนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล จํา นวน 6 ข้อ ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการ
ขนส่ งมวลชนลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ด โดยใช้คาํ ถามแบบที่มีคาํ ตอบให้เลือก 5
ทางเลื อ ก จํานวนทั้งสิ้ น 24 ข้อ โดยคําถามมีล ักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยใช้ระดับวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2548) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ ความพึง พอใจในประสิ ท ธิ ภ าพการขนส่ ง มวลชนโดย
รถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ด โดยใช้
คํา ถามแบบที่ มี ค าํ ตอบให้ เ ลื อ ก 5 ทางเลื อ ก จํา นวนทั้ง สิ้ น 12 ข้อ โดยคํา ถามมี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด โดยใช้ระดับวัดข้อ มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัด
แบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อ เสนอแนะอื่น ๆ เป็ นคําถามปลายเปิ ดให้ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า
การทดสอบเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลมาพิจารณาดัชนี ความสอดคล้องระหว่างเนื้ อ หาและวัตถุประสงค์
(Index of Item
Objective Congruence : IOC ) พบว่า ได้เท่ากับ 0.890 ซึ่ งมากกว่า 0.50 นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังทําการ
ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและ
ปรับปรุ งแก้ไ ข จํานวน 30 ชุ ด เพื่อ ตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่ อ ความหมายตรงความต้องการ
ตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่ มีความยากง่ายเพียงใดจากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติในการหาความเชื่ อ มัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
Cronbach’s Alpha (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548)โดยใช้เกณฑ์สมั ประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้ ในภาพรวมของความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการ
ขนส่ งมวลชนมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.862 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
เท่ากับ .776 ด้านสถานที่ที่ให้บริ การ (สถานี รถไฟฟ้า) เท่ากับ .739 ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ เท่ากับ
.744 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่ากับ .788 ด้านระยะเวลาในการให้บริ การ เท่ากับ .705 และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ เท่ากับ .770 ในขณะที่ค่าความเชื่ อ มั่นภาพรวมของความพึงพอใจใน
ประสิ ทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่ากับ 0.841
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความตรงต่อเวลาในการขนส่ง เท่ากับ .779 ด้านความถูกต้องในการ
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ขนส่ง เท่ากับ .708 ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการเร่ งด่วน เท่ากับ .781 และด้าน
ความปลอดภัยในการให้บริ การ เท่ากับ .768 ซึ่งค่าที่ได้มามีค่าความเชื่อถืออยูใ่ นระดับสูง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistic) โดยนํามาแจกแจงจํานวน
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) นอกจากนี้
ยังวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยว (One way Analysis of Variance หรื อ One-Way ANOVA) กําหนดระดับนัยสําคัญ (α)
เท่ากับ 0.05 และวิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่
.05 (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548)
ผลการดําเนินงานวิจัย
1. ผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปสรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 257
คน (ร้อ ยละ 64.) มี อ ายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จํานวน 153 คน (ร้อ ยละ 38) มี สถานภาพโสด
จํานวน 234 คน (ร้อยละ 58) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 207 คน (ร้อยละ
51) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 184 คน (ร้อยละ 46) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 – 25,000 บาท จํานวน 208 คน (ร้อยละ 52)
2. ผลการวิจยั ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่งมวลชนสรุ ปได้วา่ ปั จจัยทรัพยากรใน
การบริ หารการขนส่ งมวลชนโดยรวมส่ งผลอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.633โดยจําแนก
เป็ นรายด้านดังนี้
2.1 ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
ในระดับมากเท่ากับ 3.821 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าท่านคิดว่าพนักงานผูใ้ ห้บริ การมีจาํ นวนมาก
เพียงพอต่อ ปริ มาณงาน มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.990 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าเมื่อ มีปัญหาเกิดขึ้น
พนัก งานผูใ้ ห้บ ริ ก ารสามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.870 และท่ า นคิ ด ว่า พนัก งานผู ้
ให้บริ การมีความรู ้ในด้านการบริ หารการขนส่งเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.730
2.2 ด้านสถานที่ที่ให้บริ การ (สถานี รถไฟฟ้า) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็ น
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเท่ากับ 3.825 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีทางออกฉุ กเฉิ นหลายทาง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.910 รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการ
มาใช้บริ การยามวิกาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.900 และมีการแบ่งพื้นที่ให้บริ การเป็ นสัดส่ วน มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.790
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2.3 ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากเท่ากับ 3.710 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ภายในขบวนโดยสารมีอุปกรณ์ยดึ จับในระหว่าง
เดินทางเพื่อทรงตัว และเพื่อความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.820 รองลงมาคือมีอุปกรณ์
ความปลอดภัย เช่ น ถัง ดับ เพลิ ง ในขบวนรถ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.720 และมี อุ ปกรณ์ ห รื อ การทํา
เครื่ องหมายระบุตาํ แหน่งที่ผโู ้ ดยสารยืนรอขบวนรถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.700
2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็ น โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากเท่ากับ 3.909 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการใช้ระบบเครื่ องขายตัว๋ โดยสาร
อัตโนมัติ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.070 รองลงมาคือตัว๋ โดยสารใช้งานได้อย่างหลากหลายรู ปแบบ
ขบวนในระบบขนส่ งมวลชนประเภทรางด้วยกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.950 และมีระบบแจ้งเวลามาถึง
และเวลาออกจากสถานี ให้ผโู ้ ดยสารได้รับทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.860
2.5 ด้านระยะเวลาในการให้บริ การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากเท่ากับ 3.846 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระบบขนส่ งมวลชนประเภทรถไฟฟ้า
ช่ วยประหยัดเวลาในการเดิ นทาง มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ ระบบขนส่ งมวลชน
ประเภทรถไฟฟ้าคุม้ ค่าที่จะใช้บริ การในช่วงเวลาเร่ งด่วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.853 และช่วงเวลาที่ขบวน
รถจอดรอผูโ้ ดยสารมีความสมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.845
2.6 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางเท่ากับ 2.688 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีแพคเกจ โปรโมชัน่ ค่าใช้บริ การ
พิเศษ ให้เลื อ กหลายรู ปแบบการใช้บริ การ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.800 รองลงมาคือ ค่าบริ การ
เหมาะสมกับ ระยะทาง ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.680 และมี ช่ อ งทางการชํา ระ และเติ ม ค่ า บริ ก ารได้
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.813
3. ผลการวิจยั ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่ ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่ง
มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมส่งผลอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.856 โดยจําแนกเป็ นรายด้านดังนี้
3.1 ด้านความตรงต่อเวลาในการขนส่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมากเท่ากับ 3.807 เมื่ อ พิจารณารายข้อ พบว่าระบบขนส่ งมวลชนประเภทราง (
รถไฟฟ้า ) เข้าออกสถานีได้ตรงตามตารางเวลาที่กาํ หนดไว้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุดเท่ากับ 3.968 รองลงมา
คือ มี ระบบขนส่ งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ าใช้เวลาในการรับส่ งผูโ้ ดยสารตรงตามเวลาที่กาํ หนด
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.753 และระบบขนส่ ง มวลชนประเภทรถไฟฟ้ า มี ก ารใช้เ วลาในการวิ่ง รั บ ส่ ง
ผูโ้ ดยสารที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.700
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3.2 ด้านความถู กต้อ งในการขนส่ ง พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็ น โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากเท่ากับ 3.773 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีระบบขนส่ งมวลชนประเภทรถไฟฟ้า
มีการคิดราคาค่าโดยสารที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.890 รองลงมาคือระบบขนส่ งมวลชน
ประเภทรถไฟฟ้ามีป้ายบอกทิศทางและแผนที่ช้ ีเส้นทาง และประกาศชื่อสถานี ในขบวนรถ ชัดเจน
ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.768 และในแต่ละวัน ไม่มีความผิดพลาดในการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า
ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.663
3.3 ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการเร่ งด่วน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิ ด เห็ น โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ มากเท่ ากับ 3.729 เมื่ อ พิจ ารณารายข้อ พบว่ามี ก ารจัด
บุ ค ลากร และสถานที่ อ ย่า งเพีย งพอเมื่ อ มี ค วามต้อ งการเร่ ง ด่ ว น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดเท่ ากับ 3.865
รองลงมาคือมีการจัดแผนกหรื อทีมงานคอยอํานวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่ งด่วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.725 และสามารถให้บริ การกับผูโ้ ดยสารในช่วงเวลาเร่ งด่วนได้ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.598
3.4 ด้านความปลอดภัยในการให้บริ การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากเท่ากับ 3.728 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีถงั ดับเพลิงในบริ เวณโดยรอบเพื่อ
ป้ อ งกัน เหตุ อ ัค คี ภ ัย มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กับ 3.775 รองลงมาคื อ มี เ จ้า หน้า ที่ค อยตรวจตราอย่าง
สมํ่าเสมอ เพือ่ ป้องกันเหตุร้ายในยามคับขัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.720 และมีแผงกั้นระหว่างชานชลาและ
รางรถไฟ เพือ่ ป้องกันผูโ้ ดยสารตกหล่นลงไปในรางรถไฟ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.690
การทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความพึงใจในประสิทธิภาพการขนส่ง
มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test และสถิติ ftest ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่ง
มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการเร่ งด่วนต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่ง
มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความตรงต่อเวลาในการขนส่ ง
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
สถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในประสิ ทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความ
ตรงต่อเวลาในการขนส่ ง ด้านความถูกต้องในการขนส่ ง ด้านความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการเร่ งด่วน ด้านความปลอดภัยในการให้บริ การ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในประสิ ทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความ
ตรงต่อเวลาในการขนส่ ง ด้านความถูกต้องในการขนส่ ง ด้านความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการเร่ งด่วน ด้านความปลอดภัยในการให้บริ การ
อาชี พ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มีอ าชี พต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพการ
ขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถูกต้องในการขนส่ง
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการขนส่ งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความตรง
ต่อเวลาในการขนส่ง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่ งมวลชนมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมุติฐานในด้านความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ พบว่า ปั จจัยทรัพยากร
ในการบริ หารการขนส่ งมวลชน ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ ด้านระยะเวลาในการให้บริ การ และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย
รถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
เร่ งด่วน

อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ

จากการวิจยั เรื่ อ ง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งมวลชนโดย
รถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามข้อค้นพบได้ดงั นี้
1. ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์
ด้านระยะเวลาในการให้บริ การ และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1.1 ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
บริ หารการ
ขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุกญั ญา บุญคง (2551) ได้ศึกษา “แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริ การ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในการใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน”ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ หารควรจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิม่ เติมให้ครอบคลุมกับประเภทของผูพ้ กิ ารในการเข้า
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ใช้บริ การรถไฟฟ้าใต้ดิน ควรจัดหลักสูตรเพือ่ พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพือ่ รองรับงานบริ การให้กบั
ผูโ้ ดยสารทุกประเภท รวมถึงควรจัดทําโครงการต่างๆ ขึ้นเพือ่ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รวมถึงวางแผน
การตลาดให้ครอบคลุมผูใ้ ช้บริ การในทุกประเภทด้วยเช่นกัน
1.2 ด้านระยะเวลาในการให้บริ การ ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการ
บริ หารการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของโคอิชิ ซุดะ (2546) ประสิทธิภาพของโครงการขนส่งมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรถไฟฟ้าเพือ่ การบรรเทาปั ญหาจราจรและมลพิษ เส้นทางที่ให้บริ การไม่
ทัว่ ถึง ตารางเวลาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ทําให้ผใู ้ ช้บริ การไม่สามารถ
วางแผนในการเดินทางได้ จึงทําให้นกั ศึกษาไม่นิยมใช้บริ การ และนักศึกษาส่วนหนึ่งละเมิดระเบียบ
โดยนํารถส่วนตัวมาใช้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของนิภา ศรี ศิลปนันท์ (2549) ศึกษาการให้บริ การด้าน
ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า เส้นทางการเดินรถที่ยงั ไม่ครอบคลุม และ
จํานวนรถที่มีอยูน่ อ้ ย ทําให้ผใู ้ ช้บริ การต้องรอรถนานทําให้ผใู ้ ช้บริ การไม่พงึ พอใจ
1.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการ
บริ หารการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิติรัตน์ บํารุ งบ้าน (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยการให้บริ การ กับพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
(รถไฟฟ้าบีทีเอส)” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีลม
และ สายสุขมุ วิท จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการ
ให้บริ การของรถไฟฟ้าในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน และรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แตกต่างกัน และ
ปั จจัยการให้บริ การ ด้านขบวนรถ ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านการบริ การ และด้านระบบความ
ปลอดภัย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้

1. ในระดับการดําเนินโยบายโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนสาธารณะ เพือ่ ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของนโยบายได้น้ นั จะต้องมีการวางโครงการ ให้เป็ นระบบโครงข่าย
ครอบคลุมพื้นที่ที่อยูอ่ าศัย และสถานที่ทาํ งานของประชาชน ส่วนใหญ่ให้มากที่สุด เพือ่ ให้เกิดความ
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สะดวกในการใช้บริ การ มีความเชื่อมโยงกับระบบ การขนส่ งสาธารณะระบบอื่น ๆ ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ของที่ดิน และผังเมืองใหม่ดว้ ย
2. ผลลัพธ์และผลกระทบต่า ง ๆ ของนโยบาย ควรคํานึ งถึ งเรื่ อ งการกํา หนดแนวทาง
การศึกษาการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการคมนาคม โดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะใน
อนาคตที่มีผลกระทบต่าง ๆ และการเปรี ยบเทียบกับทางเลือกการคมนาคม ขนส่ งสาธารณะระบบ
อื่น ๆ อยูต่ ลอดเวลา

ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่ อไป

จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารการขนส่ งมวลชน กรณี ศึกษา
ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้าผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ควรศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพการบริ หารการขนส่ งมวลชน
อาทิเช่น ลักษณะทางกายภาพของรถไฟ สภาพแวดล้อมของสถานีขนส่ง เป็ นต้น
2. การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจาก
การใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาใน
การรวบรวมข้อมูลให้สูงขึ้น เพือ่ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์ กระจายสิ นค้ า
คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัทคอนกรีต ABC
FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF READY-MIXED CONCRETE
DISTRIBUTION CENTERS OF ABC CONCRETE COMPANY
บุษบา ศรี สุวรรณ1 และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ คือ เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั
คอนกรี ต ABC และ เพือ่ ศึกษาปั จจัยทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์
การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC บุคลากรที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
พนักงานทีเ่ กี่ยวข้องในการกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC จํานวนทั้งสิ้น
150 คน และนําข้อมูลที่ได้นาํ ไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมทางสถิติสาํ เร็จรู ป
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
(ร้ อ ยละ 54.00) และเพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 46.00) มี อ ายุร ะหว่า ง 41 – 50 ปี (ร้ อ ยละ 44.00) ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี (ร้อ ยละ 59.30) อยู่ระดับปฏิบตั ิงาน (ร้อ ยละ 80.70) มี ประสบการณ์ ในการ
ทํางานน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 44.70) และมีตาํ แหน่งงานพนักงานประจําหน่วยผลิต (ร้อยละ 80.00)
ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับทรัพยากรในการบริ หาร โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(3.74) โดยปั จจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (µ = 3.95) รองลงมาคือ ปั จจัยด้าน
ระยะเวลาการทํางาน (µ = 3.90) และปั จจัยด้านสถานที่ของหน่ วยผลิ ตและศูนย์รับจอง (µ = 3.85)
ตามลําดับ
ระดับ ความคิ ด เห็ น ของประสิ ท ธิ ภ าพของพนัก งานศู น ย์ก ารกระจายสิ น ค้า คอนกรี ต
ผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.86) โดยปั จจัยด้านความ
ถูกต้องของสิ นค้าที่ทาํ การจัดส่ ง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ = 3.92) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านต้นทุนในการ
ดําเนินงานภาพรวม (µ = 3.85) และปั จจัยด้านความตรงต่อเวลา (µ = 3.81) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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1. ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการบังคับบัญชา ประสบการณ์ใน
การทํางาน และตําแหน่ งงานที่แตกต่างกัน พบว่าอายุ มีผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การ
กระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หาร มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน
ศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านบุคลกร ด้านสถานที่ของ
หน่วยผลิตและศูนย์รับจอง ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระยะเวลาทํางาน
และด้านงบประมาณ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ประสิทธิภาพ, การกระจายสินค้า, พนักงาน
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Abstract

This research is a survey research. The objectives were to study the personal factors
affecting the efficiency of ready-mixed concrete distribution centers of ABC Concrete Company
and to study the related resources in the management of ready-mixed concrete distribution centers
of ABC Concrete Company. The population of this study involved the staff of ready-mixed concrete
distribution centers of ABC Concrete Company among of 150 persons. The data were analyzed by
statistical program.
Results of general data analysis found that the majority of respondents were males
(54.00%) and female (46.00%). Most of respondent was aged between 41-50 years old, accounting
for 44.00%. Moreover, 59.30% of respondents were at the operational level (80.70%). Most of
respondents had working experience less than one year, accounting for 44.70% and most of
respondents worked as the productivity employee with accounting for 80.00 percent.
The analysis about the level of related resources in managing the ABC company
distribution center was at high level (µ = 3.74). The technology information was the highest average
(µ = 3.95), followed by work time factor (µ = 3.90) and location factor of production unit and
booking center (µ = 3.85), respectively.
The efficiency of concrete mix distribution of ABC Concrete Company had a overall
average at high level (µ = 3.86). When considering in each item, the accuracy factor of the delivered
goods was the highest average (µ = 3.92), followed by the total cost of operation factor (µ = 3.85)
and time factor (µ = 3.81), respectively.
The results of the hypothesis testing presented;
1. Personal factor including sex age and education, level of command
working experience and job position affected the efficiency of ready-mixed concrete mix
distribution of ABC concrete company at significantly level 0.05.
2. The resource management factors influenced the efficiency of ready-mixed concrete mix
distribution of ABC concrete company within personal, production unit and booking center,
information technology, working time and budget at significantly level 0.05.
KEYWORDS: EFFICIENCY, PHYSICAL DISTRIBUTION, STAFF
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บทนํา

ธุรกิจก่อสร้างเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการ
รับเหมาก่อสร้าง หรื อการจัดจําหน่ ายวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ เนื่ องด้วยการผลักดันให้เกิดประชาคมเขต
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ของเหล่ า ประเทศในทวี ป เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ที่ ส่ ง ผลให้
อสังหาริ มทรัพย์มีการขยายตัว และโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ส่งเสริ มให้มีการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ รวมไปถึ งการแข่งขันกันของภาคเอกชนในด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่ งผลให้ธุรกิจก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็ วในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ต่อเนื่ องมาถึง พ.ศ. 2558 ใน
ปั จจุบนั นี้ และคาดว่าจะเติบโตต่อไปอีกในอนาคต ทั้งนี้เหล่าผูป้ ระกอบการจํานวนมาก ต่างแข่งขัน
กันในเรื่ องของราคา คุณภาพสินค้าและบริ การ รวมไปถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของระบบ
การขนส่ งสิ นค้าและบริ การ จากแหล่ งผลิ ตต้นทาง ไปยังแหล่ งบริ โภคปลายทาง เพื่อ ให้สามารถ
สร้างจุดเด่น และเก็บส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด (ฐาปนา บุญหล้า, 2555)
ธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ เป็ นหนึ่งในสินค้าที่ถือได้ว่า เป็ นปั จจัยหลักสําหรับธุรกิจก่อ สร้าง
โดยคอนกรี ตผสมเสร็ จประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ หิ น ทราย นํ้า และวัสดุผสมเพิ่ม กรณี ตอ้ งการเพิม่
คุณสมบัติพิเศษให้กบั คอนกรี ต ซึ่ งเป็ นวัสดุหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างกันมาเป็ นเวลายาวนาน กล่าว
ได้วา่ คอนกรี ตผสมเสร็ จสามารถนําไปใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มี
โครงสร้ า งไหนในปั จ จุ บ ัน ที่ ส ามารถก่ อ สร้ างได้โ ดยไม่ อ าศัย คอนกรี ต เป็ นฐานราก และเป็ น
โครงสร้างหลัก อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิม่ สู งขึ้นอีกมาก จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบาย
กระตุน้ การบริ โภคของประชาชน และสนับสนุ นมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ ภาค
อสังหาริ มทรัพย์ให้ขยายตัวสูงขึ้น (ฐาปนา บุญหล้า, 2555) เช่น มาตรการทางด้านการลดหย่อนอัตรา
ภาษี และค่าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกับการซื้ อขายบ้าน ซึ่ งส่ งผลดี โดยตรงกับธุ รกิ จก่ อ สร้าง นอกจากนี้
รัฐบาลยังมี โครงการก่ อ สร้างสาธารณู ป โภคขนาดใหญ่ (Mega Project) อี กหลายโครงการ เช่ น
โครงการรถไฟความเร็ วสู ง โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินส่ วนต่อขยาย MRTA และ BTS โครงการถนน
วงแหวนตอนใต้ (Southern Ring Road) ตลอดจนโครงการจัด การนํ้า เป็ นต้น นอกเหนื อ จาก
โครงการของรัฐบาลแล้วก็ยงั มีในงานอสังหาริ มทรัพย์และโครงการก่อ สร้างของภาคเอกชนอีก
มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้คอนกรี ตผสมเสร็ จเป็ นผลิตภัณฑ์หลักทั้งสิ้น ซึ่งผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ในประเทศไทยรายใหญ่ ที่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเป็ นลําดับต้นๆ มีอยูเ่ พียงไม่กี่ราย อาทิเช่น
คอนกรี ตซี แพค นครหลวงคอนกรี ต (คอนกรี ตนกอินทรี ) คอนกรี ตทีพีไอ เป็ นต้น (ทวีศกั ดิ์ เทพ
พิทกั ษ์, 2550)
บริ ษทั คอนกรี ต ABC เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตคอนกรี ตผสมเสร็ จรายใหญ่รายหนึ่ งของ
ประเทศไทย โดยเป็ นบริ ษทั เอกชนที่อยูใ่ นเครื อของ บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
(Siam City Cement Public Company Limited.: SCCC) เริ่ มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 จากประสบการณ์
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ที่มีทาํ ให้ปัจจุบนั บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต เป็ นบริ ษทั หนึ่งที่เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางในกลุ่มธุรกิจ
ก่ อ สร้าง ทั้งนี้ บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ใ ห้ค วามสํา คัญ ในการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย ซึ่งสิ่งสําคัญ
คือระบบการจัดส่ งสิ นค้าและบริ การ ที่ถือได้ว่าเป็ นปั จจัยหลักที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากสําหรับ
ธุรกิจประเภทนี้ (ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์, 2550) เนื่ องจากการขนส่ งสิ นค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง
ต้องอาศัยรถขนส่ ง ที่เรี ยกกันว่า รถโม่คอนกรี ต จากแหล่งผลิต ไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการใช้สินค้า ซึ่ง
ทุกผูป้ ระกอบการ ต่างมี ยานพาหนะประเภทเดี ยวกันนี้ ในการขนส่ งสิ นค้า ทั้งนี้ รายละเอียดของ
กระบวนการทํางานในการให้บริ การสินค้าและบริ การของ บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จํากัด
การกระจายสิ นค้าประเภทคอนกรี ตผสมเสร็ จ จะต้องประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลัก ๆ อัน
ได้แก่ หน่ วยผลิตคอนกรี ต หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า แพล้นคอนกรี ต (Plant Concrete) และศูนย์รับ
จองคอนกรี ต (Customer Delivery Service: CDS) ส่ วนหลัก 2 ส่ วนนี้ เทียบได้กับคลังสิ นค้าหรื อ
ศูนย์กระจายสินค้าของธุรกิจประเภทอื่น ๆ เนื่องจากแพล้นคอนกรี ต และศูนย์รับจองคอนกรี ตนั้น มี
การแบ่งการทํางานออกเป็ นแผนกต่าง ๆ หลายแผนกตามหน้าที่การทํางานของการกระจายสิ นค้า
เหมือนธุรกิจประเภทอื่น ซึ่ งมีกิจกรรมและจํานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นแต่ละส่ วนงานอย่าง
ครบกระบวนการ ไม่ ว่าจะเป็ น กระบวนการรับสิ นค้า (Receiving) การบันทึกรับสิ นค้าเข้าระบบ
(Data) การจั ด เก็ บ สิ นค้ า (Storage) การหยิ บ สิ นค้ า (Order Picking) และการจั ด ส่ งสิ น ค้ า
(Dispatching) อย่างไรก็ดี ด้วยความต้องการทีร่ วดเร็วของลูกค้า และการตอบสนองกับความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้เวลาที่รวดเร็ ว ทําให้ยงั คงมีปัญหาหลายประการในการ
บริ หารทรัพยากรที่ใช้ในการกระจายสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นการบริ หารวัตถุดิบ การบริ หารระบบโลจิ
สติกส์ การบริ หารเวลา รวมไปถึงการบริ หารจัดการด้านพนักงาน ทั้งนี้ เพือ่ ให้ประสิ ทธิภาพในการ
จัดส่ งสิ นค้าและบริ การสามารถเกิ ดขึ้นได้สูงสุ ด อันเป็ นการสร้างความน่ าเชื่ อ ถือให้กับลู กค้าใน
ระยะยาว
จากปั ญหาดังกล่าว ทําให้ผศู ้ ึกษาสนใจศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพของพนักงาน
ศูนย์ การกระจายสิ นค้าคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัทคอนกรีต ABC” ทั้งนี้เพือ่ ศึกษาถึงทรัพยากรที่
ใช้ในการกระจายสินค้าที่มีในปั จจุบนั ปั ญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการป้องกันแก้ไข เพือ่ ให้เกิด
การบริ หารทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ าย
ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภคปลายทาง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเป็ นต้นแบบในการ
พัฒนาทางธุรกิจประเภทนี้ ขยายไปยังธุรกิ จประเภทอื่นที่เกี่ ยวข้อง และสามารถแข่งขันในระดับ
สากลได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
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1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้า
คอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ต่างกัน
2. เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทรั พ ยากรที่ มีค วามสัม พัน ธ์กับ ประสิ ทธิ ภ าพของพนัก งานศู น ย์การ
กระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการบังคับบัญชา
ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่ งงานที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงาน
ศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC
2. ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หาร อันได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ของหน่ วยผลิตและ
ศูนย์รับจอง ด้านเครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระยะเวลาทํางาน และด้าน
งบประมาณ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ต
ผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับการบังคับบัญชา
5. ประสบการณ์ในการทํางาน
6. ตําแหน่งงาน

ประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์ การ
กระจายสิ นค้าคอนกรีตผสมเสร็จของ
บริษัทคอนกรีต ABC

ปัจจัยทรัพยากรในการบริหาร
1. บุคลากร
2. สถานที่ของหน่วยผลิตและศูนย์รับจอง
3. เครื่ องมืออุปกรณ์
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระยะเวลาทํางาน
6. งบประมาณ

1. ความตรงต่อเวลา
2. ความถู ก ต้อ งของสิ น ค้า ที่ ท ํา การ
จัดส่ง
3. ต้นทุนในการดําเนินงานในภาพรวม

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของ
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ประกอบด้วย (1) ปั จจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับการบังคับบัญชา ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่ งงาน (2) ปั จจัยทรัพยากรในการ
บริ หาร อันได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ของหน่ วยผลิตและศูนย์รับจอง ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระยะเวลาทํางาน และด้านงบประมาณ และ (3) ประสิ ทธิภาพของ
พนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ประกอบด้วย ด้าน
ความตรงต่อเวลา ด้านความถูกต้องของสิ นค้าที่ทาํ การจัดส่ ง และด้านต้นทุนในการดําเนิ นงานใน
ภาพรวม
ขอบเขตด้ านประชากร ได้แก่ พนักงานที่เกี่ ยวข้อ งในศูน ย์การกระจายสิ น ค้าคอนกรี ต
ผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC จํานวนทั้งสิ้ น 150 คน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น พนักงานประจําหน่วย
ผลิตคอนกรี ต หรื อแพล้นคอนกรี ต (Plant Concrete) จํานวน 120 คน และ พนักงานประจําศูนย์รับ
จองคอนกรี ต (Customer Delivery Service: CDS) จํานวน 30 คน ของบริ ษทั คอนกรี ต ABC (บริ ษทั
นครหลวงคอนกรี ต จํากัด, 2558)
ขอบเขตด้ านระยะเวลา โดยทําการสํารวจในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 – ตุลาคม พ.ศ.
2560
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางประกอบนโยบายในการบริ หารประสิ ทธิภาพของ
พนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC
2. ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางประกอบนโยบายในการปรับปรุ งทรัพยากรใน
การบริ หารศูนย์กระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC และนําไปสร้างเป็ น
ต้นแบบในการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งสินค้าและบริ การที่ดี
3. ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางการกําหนดกลยุทธ์การเติบโตขององค์การในการ
บริ หารศูนย์กระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC อย่างยัง่ ยืนต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพ คือ แนวทางการสร้างประสิทธิภาพการบริ หารจัดการนั้น จําเป็ นต้อง
อาศัยแนวคิด และทฤษฎี ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับประสิ ทธิ ภาพมาเป็ นต้นแบบของการพัฒนา และ
ปรับปรุ งกล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่องค์การต้องการงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในองค์การนั้น ๆ ก็
ควรจะต้อ งทราบและทําความเข้าใจในความหมาย และความสําคัญของหลักประสิ ทธิ ภาพอย่าง
แท้จริ ง เพื่อที่จะได้นาํ มาเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง แม่นยํา และยัง่ ยืน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในหลักประสิทธิภาพให้มากขึ้นผูว้ จิ ยั จึงค้นคว้าแนวคิด ความหมาย และความสําคัญของ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการซึ่งค้นคว้าจากเอกสารของนักวิชาการผูม้ ีความรู ้ความชํานาญ ทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติ ดังนี้
ความหมายและความสํ าคัญของประสิ ทธิภาพ
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2556) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพไว้ดงั นี้ ประสิ ทธิภาพเป็ นเรื่ องของ
การใช้ปั จ จัย และกระบวนการในการดํา เนิ นงานโดยมี ผ ลผลิ ตที่ ไ ด้รั บ เป็ นตัว กํากับ การแสดง
ประสิ ทธิภาพของการดําเนิ นงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิ ทธิภาพในลักษณะการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกําไรที่ได้รับ ซึ่ งถ้าผลกําไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าใดยิง่ แสดงถึ ง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงประสิ ทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึง
ลักษณะการใช้ เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบตั ิงานอย่างคุม้ ค่า ประหยัด ไม่มีการสู ญเปล่าเกิน
ความจําเป็ น รวมถึงการใช้กลยุทธ์ หรื อเทคนิ ควิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมสามารถนําไปสู่ การบังเกิด
ได้เ ร็ ว ตรง และมี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพมี 2 ระดับ ดัง นี้ (1) ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค คล และ (2)
ประสิทธิภาพขององค์การ
ประสิ ท ธิ ภ าพของบุค คล หมายถึ ง การทํา งานเสร็ จ โดยสู ญ เวลาและเสี ย พลังน้อ ยที่สุด
ค่านิยมการทํางานที่ยดึ กับสังคมคือการทํางานได้เร็ว และได้งานดี
บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ บุคคลที่ต้งั ใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถใช้
กลวิธี หรื อ เทคนิ คการทํางานที่จะสร้างผลงานได้มากเป็ นผลงานที่มีคุณภาพเป็ นที่น่าพอใจโดย
สิ้ นเปลืองทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยเป็ นบุคคลที่มีความสุ ข และพอใจในการทํางานเป็ น
บุคคลที่มีความพอใจที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริ มาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการทํางานให้
ได้ผลดียงิ่ ขึ้นอยูเ่ สมอ
ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การที่องค์การสามารถดําเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์การโดยใช้ทรัพยากรปั จจัยต่าง ๆ รวมถึ งกําลังคนอย่างคุม้ ค่าที่สุดมีการสู ญเปล่าน้อยที่สุด มี
ลักษณะการดําเนิ นงานไปสู่ ผลตามวัตถุ ประสงค์ได้อ ย่างดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และ
กํา ลัง คน องค์ก ารมี ร ะบบการบริ ห ารจัด การที่ เ อื้ อ ต่อ การผลิ ต และการบริ การได้ต ามเป้ าหมาย
องค์การมีความสามารถใช้ยทุ ธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิ ควิธีการและเทคโนโลยีอย่างฉลาด ทําให้เกิด
วิธีการทํางานที่เหมาะสม มีความราบรื่ นในการดําเนินงานในการทํางาน
ทองฟู ศิริวงศ์ (2553) ได้กล่ าวถึงประสิ ทธิ ภาพว่าหมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ มวลมนุ ษย์ และได้รับผลกําไรจากการปฏิบตั ิตามนั้นด้วย ซึ่ งอาจเขียนเป็ นสู ตร
ดังนี้
E = (O - I) + S
E = Efficiency
คือ ประสิทธิภาพของงาน
O = Output
คือ ผลิตผลหรื อผลงานที่ได้รบั ออกมา
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I = Input
คือ ปั จจัยนําเข้าหรื อทรัพยากรในการบริ หารที่ใช้ไป
S = Satisfaction
คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้วา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดระดับการปฏิบตั ิงาน
โดยแยกออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ประสิ ทธิภาพขององค์การ คือ การที่องค์การสามารถดําเนิน
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ได้อย่างสําเร็จ คุม้ ค่า ประหยัดทั้งทรัพยากร กําลังคน และเวลา
น้อยที่สุด (2) ประสิ ทธิภาพของงาน คือ ได้ผลงานที่มีปริ มาณ และคุณภาพสู งเกินกว่าจํานวนของ
ทรัพยากร และกําลังคนที่สูญเสี ยไป และ (3) ประสิ ทธิภาพของบุคคล คือ ระดับขีดความสามารถ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรงนั่นคือ บุคคลหนึ่ งคนสามารถปฏิบตั ิงานได้หลากหลายอย่างมีคุณภาพทํา
ให้ไม่ส้ินเปลืองกําลังคนถือว่าใช้กาํ ลังคนได้คุม้ ค่าเรี ยกได้วา่ ไม่เปลืองคน และไม่เสียงาน
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคลังกระจายสิ นค้า
ธนิ ต โสรัตน์ (2552) ได้กล่าวถึง การจัดการคลังสิ นค้า เป็ นกิจกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อ
การจัดการโลจิสติกส์ โดยผ่านกิจกรรมย่อย ๆ เกี่ยวกับการบริ หาร จัดการคลังสิ นค้า อาทิ การเลือก
ประเภท การเลือกขนาด การ เลือกทําเลที่ต้งั การวางผังคลังสินค้า การวางแผนการเคลื่อนย้าย สินค้า
ภายในคลังสิ นค้า รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หารคลังสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ ง
ระบบการจัดการคลังสินค้าที่ มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ดังนี้
1. ทําให้มีการเก็บสะสมวัตถุดิบไว้ในคลังสินค้า และมีจาํ นวนที่เพียงพอต่อการผลิต และไม่
ทําให้การผลิตหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง
2. ทํา ให้มี ก ารกระจายสิ น ค้า ออกสู่ ต ลาดจากผูผ้ ลิ ต สู่ ผูบ้ ริ โ ภค โดยผูผ้ ลิ ต จะเก็บ สิ นค้า
สําเร็จรู ปไว้ในคลังสินค้า เพือ่ รอการจําหน่ายต่อไป
3. เป็ นที่เก็บรักษา และสะสมพัสดุสาํ หรับธุรกิจบริ การที่ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บวัตถุดิบในการ
ผลิตสิ นค้า อย่างไรก็ตามธุรกิจบริ การ ก็จาํ เป็ นต้องมีคลังสิ นค้าไว้เก็บพัสดุ และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต่อ
การดําเนินธุรกิจ
4. เป็ นที่ให้เครดิตกับธุ รกิจ กล่าวคือ ผูฝ้ ากสิ นค้าที่อยูใ่ นคลังสิ นค้าสาธารณะ สามารถนํา
สินค้านั้นเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร เป็ นต้น
5. เป็ นที่สาํ หรับให้หน่วยงานของรัฐใช้สาํ หรับสะสม หรื อเก็บรักษาสินค้าที่รัฐบาลต้องการ
เข้าไปแทรกแซงราคาตลาดสินค้าบางชนิด เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา เป็ นต้น เพือ่ รักษาระดับ
ราคาให้กบั เกษตรกร
6. ทําให้ประหยัดค่าขนส่ ง ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป เพื่อ รอนําไปจําหน่ ายต่อ จะนํา
สิ นค้านั้นมารวมที่คลังสิ นค้าก่อน ซึ่ งจะทําให้มีการประหยัดค่าขนส่ งมากกว่าที่ผูผ้ ลิตส่ งไปที่ร้าน
จําหน่ายสินค้าโดยตรง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วงจิตร ภูพวก และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ (2557, 840) ได้ศึกษาเรื่ อง “กระบวนการจัดการโลจิสติกส์
ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรี ตมวลเบา กรณี ศึกษา บริ ษทั ไซมีส อีโคไลท์ จํากัด” การการศึกษา
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนัง คอนกรี ต
มวลเบา (2) ศึกษาต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรี ตมวลเบา (3) ศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรี ตมวล
เบา กรณี ศึกษา บริ ษทั ไซมีส อีโคไลท์ จํากัด การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
นําข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจสอบ ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์เนื้ อหา
สรุ ปผลการศึกษา และนําเสนอผล การศึกษาในรู ปแบบการพรรณนาความ
ผลการวิจยั พบว่า (1) กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ทั้ง 14 กิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ การทํางานตํ่าและใช้เวลาในการทํางานมากกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ได้แก่ กิจกรรมรับคํา
สัง่ ซื้อ จัดซื้อ บริ หารคลังสินค้าและบริ การลูกค้า โดยส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานทั้งระบบทํา
ให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าได้ภายในเวลาที่กาํ หนด (2) ต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์
ทางบริ ษทั จะให้ความสําคัญในส่ วนงาน การพัฒนาในด้านการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ระบบโลจิสติกส์ เช่นการนําชอฟแวร์การการจัดซื้ อ การควบคุม สิ นค้าคลังสิ นค้า และระบบขนส่ง
ซึ่งต้นทุนในการขนส่งจะสูงกว่ามาตรฐาน บริ ษทั ต้องเลือกพาหนะให้เหมาะสม กับปริ มาณ (3) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริ ษทั มีการวางแผนการพัฒนาให้ไปในทิศทางเดียวกันกับกล
ยุทธ์ และทิศทางของธุรกิจ การดําเนิ นโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารต้องสนับสนุ น
ทรัพยากรทั้ง งบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนต้องมีการสื่อสารและบริ หารความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการใช้ระบบแก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากผลการศึกษานี้ ผูว้ ิจ ัยมี ขอ้ เสนอแนะเชิ ง นโยบายให้ผูบ้ ริ หารของอุ ต สาหกรรมผนัง
คอนกรี ตมวลเบา ที่ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการพยากรณ์ ด้านการ
คําสั่งของลูกค้า ด้านการจัดซื้ อ และด้านการบริ หารคลังสิ นค้า โดยธุรกิจควรมุ่งเน้นกระบวนการ
วางแผน การปฏิบตั ิการและการควบคุม การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล รวมถึ งการให้บริ การ และสารสนเทศที่ ทันสมัยเข้ามาใช้ที่เกี่ ยวข้อ ง ตั้งแต่จุด
กําเนิดจนถึงจุดการบริ โภคสินค้า เพือ่ วัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สมศักดิ์ สมบูรณ์ธรรม (2548,น49) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาความเสี ยหายของคลังสิ นค้าและ
กําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาในคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั โตมิยะ ประเทศไทย จํากัด” ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ในการบริ ห ารคลัง สิ น ค้า ปั จ จัย ที่ ท ํา ให้ ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ได้ผูบ้ ริ หารคลังต้องกําหนดกลยุทธ์ การดําเนิ นการให้เหมาะสมกับตลาดเป้ าหมาย
ระบบที่จะนํามาใช้ในการบริ หารสิ นค้า จะต้อ งเป็ นระบบที่มีความเหมาะสมกับสิ นค้าที่จดั เก็ บ
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ผูบ้ ริ หารต้องจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ตรง มีความสามารถในการบริ หารคน และสิ นค้าใน
คลังได้เป็ นอย่างดี การติดตามประเมินผล ด้วยดัชนีช้ ีวดั (KPI) จะเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่จะบ่งบอกให้
ผูบ้ ริ หารรับถึงระดับความมีประสิทธิภาพของคน และระบบที่วางไว้
อชิ ระ เมธารัชตกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้ากรณี ศึกษา
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์” ผลการวิจยั พบว่า การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามลําดับความสําคัญ และ
การกําหนดความถี่ในการตรวจนับสิ นค้าคงคลังทําให้ขอ้ มูลสินค้าคงคลังมีความแม่นยํามากขึ้นจาก
เดิ ม ร้อ ยละ 67.75 เพิ่มเป็ น ร้อ ยละ 90.76 เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 23.00 และเวลาเฉลี่ ยของขั้นตอนการ
เบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลงจาก 25 นาที เป็ น 19 นาที ลดลง 6 นาทีต่อ 1 ใบเบิก และต้นทุนถือครอง
สินค้าตกรุ่ นจากเดิม ร้อยละ 25.20 ลดลง ร้อยละ 4.20 ลดลง ร้อยละ 21 รวมถึงประสิทธิภาพการส่ ง
มอบลูกค้าเพิม่ ขึ้น สามรถช่วยให้ผบู ้ ริ หารคลังสินค้าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการคลังสิ นค้า
และเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ ยวข้อ งในศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ต
ผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC จํานวนทั้งสิ้ น 150 คน เท่ากับจํานวนบุคลากร เนื่ อ งจากมี
ปริ มาณที่ไม่มาก (บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จํากัด, 2558) ซึ่งผูศ้ ึกษาสามารถเก็บข้อมูลได้ท้งั หมด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งสร้างตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาํ หนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับการบังคับบัญชา ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่งงาน
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับปั จจัยทรัพยากรในการบริ หาร ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
คําถามปลายปิ ด โดยใช้คาํ ถามแบบที่มีคาํ ตอบให้เลือก 5 ทางเลือก จํานวนทั้งสิ้น 24 ข้อ โดยคําถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรคํานวณ
ช่วงกว้างของชั้น (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
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ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ต
ผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ด โดยใช้คาํ ถามแบบที่
มีคาํ ตอบให้เลือก 5 ทางเลือก จํานวนทั้งสิ้น 11 ข้อ โดยคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรคํานวณช่วงกว้างของชั้น (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา,
2549) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อยที่สุด
การทดสอบเครื่ องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจ ัย ได้ส ร้ างขึ้ นจากเอกสาร งานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั ได้ขอคําแนะนําจากท่านอาจารย์ที่ปรึ กษา จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคําถาม (Index of Item – Objective Congruence : IOC) แล้วจึงคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่า หรื อเท่ากับ 0.50 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549) ปรับปรุ งแก้ไขด้านสํานวน
ภาษา ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อไป ทั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวมทั้งสิ้ นจํานวน 3 คน ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม ก่อนจะทําการเก็บ
ข้อมูลทดลองต่อไป
จากนั้นได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’
Alpha Coefficient) ซึ่ งเป็ นค่าที่ใช้วดั ความเชื่อถือได้ หรื อความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม
ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือได้สูง (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549)
แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ปัจจัย
N
Cronbach's Alpha
ด้านบุคลากร
4
0.897
ด้านสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนย์รับจอง
4
0.784
ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์
4
0.775
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
0.886
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ด้านระยะเวลาการทํางาน
ด้านงบประมาณ
ด้านความตรงต่อเวลา
ด้านความถูกต้องของสินค้าที่ทาํ การจัดส่ง
ด้านต้นทุนในการดําเนินงานภาพรวม
ค่าความเชื่ อมั่นทั้งฉบับ

4
4
3
4
3
10

0.910
0.835
0.860
0.880
0.865
0.895

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมู ลปฐมภู มิ กระทําโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อ มู ล จากกลุ่ มตัวอย่างเป็ นการ
สอบถามแบบ (Personal Interview Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามเอง
โดยคําถามในแบบสอบถามจะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจาย
สิ น ค้า คอนกรี ต ผสมเสร็ จ ของ บริ ษ ัท คอนกรี ต ABC โดยออกแบบสอบถามให้ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ที่ทาํ การศึกษา และสมมติฐานที่ตอ้ งการทดสอบ
ข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นการศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จ ของบริ ษทั คอนกรี ต ABC โดยผูศ้ ึกษาได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั
นิตยสาร บทความจากสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ เป็ นต้น
การจัดทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทําข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด มาดําเนิ นการประมวล และวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยดําเนินการ ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ตรวจดูความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม และแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ตรวจถูกต้องแล้วมาลงรหัส
3. การประมวลผลข้อมูล นําข้อมูลทีล่ งรหัสแล้ว มาบันทึก และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Quantitative Statistic) เป็ นการอธิบาย
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระดับการบังคับบัญชา ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่งงาน โดยนํามาแจก
แจงจํานวนความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทรัพยากรใน
การบริ หาร และ แบบสอบถามตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ต
ผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC โดยนํามาคํานวณค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Statistic To Estimate Quantitative) เป็ นการอธิ บาย
ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง อนุ ม านเพื่อ ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่
แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพของการกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ (α) เท่ากับ 0.05 ใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่
ปั จจัยด้านเพศ, ระดับการบังคับบัญชา และตําแหน่ งงาน และใช้สถิ ติทดสอบ F-test ด้วยวิธีการ
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One way Analysis of Variance หรื อ One-Way ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญ (α) เท่ากับ 0.05 ใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ซึ่ งได้แก่
ปั จ จัย ด้า นอื่ นๆ นอกเหนื อ ไปจากที่ไ ด้กล่ า วมาในข้างต้น จากนั้นเมื่ อ พบความแตกต่ างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หารมีความสัมพันธ์
กับ ประสิ ท ธิ ภ าพของพนัก งานศู น ย์ก ารกระจายสิ น ค้า คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เป็ นการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทรัพยากรในการบริ หาร กับ ประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจาย
สินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จ โดยใช้สถิติการทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (กัล ยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2549)
โดยมีเกณฑ์การวัด ดังนี้
ค่า r
.90 - 1.00
.70 - .90
.50 - .70
.30 - .50
.00 - .30

ระดับของความสั มพันธ์
มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่ามาก
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ผลการดําเนินงานวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปสรุ ปว่าผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าประชากรส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จํานวน 81 คน (ร้อยละ 54.00) และเพศหญิง จํานวน 69 คน (ร้อยละ 46.00) ส่ วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 66 คน (ร้อยละ 44.00) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 89 คน
(ร้อยละ 59.30) อยูร่ ะดับปฏิบตั ิงาน จํานวน 121 คน (ร้อยละ 80.70) มีประสบการณ์ในการทํางาน
น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 67 คน (ร้อยละ 44.70) และมีตาํ แหน่งงานพนักงานประจําหน่ วยผลิต จํานวน
120 คน (ร้อยละ 80.00)
2. ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวปั จจัยทรัพยากรในการบริ หาร รายด้าน ทั้ง 6 ด้าน มี ค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.74) และเรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยตามปั จจัย 3 ด้าน ดังนี้ ปั จจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (µ = 3.95) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านระยะเวลาการทํา งาน (µ = 3.90) และปั จจัยด้า น
สถานที่ของหน่วยผลิตและศูนย์รับจอง (µ = 3.85) ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยในการบริ หาร ด้านบุคลากร โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (3.81) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ หารศูนย์
กระจายสินค้าของอินทรี คอนกรี ตมีจาํ นวนมากเพียงพอต่อปริ มาณงาน (µ = 4.01)
ด้านสถานที่ของหน่ วยผลิตและศูนย์รับจอง พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากร
ในการบริ หาร ด้านสถานที่ของหน่ วยผลิ ตและศูนย์รับจอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.85) เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีพ้นื ที่เก็บวัตถุดิบที่เป็ นอันตราย เช่น นํ้ายาเคมี เพือ่ ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (µ = 4.01)
ด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริ หาร
ด้า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (3.74) เมื่ อ พิจ ารณารายข้อ พบว่า หน่ ว ยผลิ ต
คอนกรี ตมีเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจาย เช่น รถขนส่ งสิ นค้า มากเพียงพอต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 3.92)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการ
บริ หาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.95) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการ
ใช้ระบบบาร์โค้ดในการตรวจนับสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.12)
ด้านระยะเวลาการทํางาน พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับทรัพยากรในการ
บริ หาร ด้านระยะเวลาการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.90) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการ
แบ่งกะการทํางานเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 3.97)
ด้านงบประมาณ พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริ หาร ด้าน
งบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.18) เมื่ อ พิจารณารายข้อ พบว่า อิ นทรี คอนกรี ต มี
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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งบประมาณพร้อมลงทุนในการพัฒนาหน่ วยกระจายสิ นค้า และศูนย์รับจองให้ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุด (µ = 3.87)
3. ผลการวิเ คราะห์ ร ะดับ ประสิ ท ธิ ภ าพของพนัก งานศู น ย์ก ารกระจายสิ น ค้า คอนกรี ต
ผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC รายด้านทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม (3.86) และเรี ยงอันดับค่าเฉลี่ ย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความถูกต้องของสิ นค้าที่ทาํ การจัดส่ ง (µ =
3.92) รองลงมาคือ ด้านต้นทุนในการดําเนินงานภาพรวม (µ = 3.85) และด้านความตรงต่อเวลา (µ =
3.81) ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านความตรงต่อเวลา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้า
คอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความตรงต่อเวลา พบว่าบุคลากรมีระดับความ
คิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.81) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีสถิติการขนส่งสินค้าได้ตรงเวลา
ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.03) รองลงมาคือมีการจัดตารางเวลาในการขนส่ งสิ นค้า
อินทรี คอนกรี ตเพื่อให้ส่งได้ตรงตามเวลา (µ = 3.72) และมีการเผื่อเวลาในการขนส่ งสิ นค้าอิ นทรี
คอนกรี ตเพือ่ ให้สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา (µ = 3.69)
ด้านความถูกต้องของสินค้าที่ทาํ การจัดส่ง พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความถูกต้อง
ของสิ นค้าที่ทาํ การจัดส่ง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีการตรวจสอบ
สินค้าในการจัดส่งอย่างละเอียดเพือ่ ลดการผิดพลาดในการส่ งสินค้าอินทรี คอนกรี ต มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
(µ = 4.02)
ด้านต้นทุนในการดําเนินงาน พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของ
พนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านต้นทุนในการ
ดําเนินงานภาพรวม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีตน้ ทุนการรับสิ นค้า
อินทรี คอนกรี ตตํ่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 3.98)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพของพนักงานศู นย์การกระจายสิ นค้า
คอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการบังคับบัญชา และตําแหน่งงาน โดยใช้สถิติ TTest และสถิติ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
เพศ พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานศูนย์การกระจาย
สิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความตรงต่อเวลา ด้านความถู กต้องของ
สินค้าที่ทาํ การจัดส่ง ด้านต้นทุนในการดําเนินงานภาพรวมและภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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อายุ พบว่า บุคลากรที่มีอ ายุต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานศูนย์การกระจาย
สินค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความตรงต่อเวลา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ 0.05 ในขณะที่ บุ ค ลากรที่ มีอ ายุต่ างกันไม่ มีผ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพของพนักงานศู น ย์การ
กระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความถูกต้องของสิ นค้าที่ทาํ การ
จัดส่ง ด้านต้นทุนในการดําเนินงานภาพรวม และภาพรวม
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
ศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความตรงต่อเวลา ด้าน
ความถูกต้องของสินค้าที่ทาํ การจัดส่ง ด้านต้นทุนในการดําเนินงานภาพรวม และภาพรวม
ระดับการบังคับบัญชา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการบังคับบัญชา ต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิ ทธิภาพ
ของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความตรงต่อ
เวลา ด้านความถูกต้องของสินค้าที่ทาํ การจัดส่ง ด้านต้นทุนในการดําเนินงานภาพรวม และภาพรวม
ประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน ไม่มีผล
ต่อประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC
ด้านความตรงต่อ เวลา ด้านความถู กต้อ งของสิ นค้าที่ทาํ การจัดส่ ง ด้านต้นทุนในการดําเนิ นงาน
ภาพรวม และภาพรวม
ตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
ศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC ด้านความตรงต่อเวลา ด้าน
ความถูกต้องของสินค้าที่ทาํ การจัดส่ง ด้านต้นทุนในการดําเนินงานภาพรวม และภาพรวม
2. ผลการวิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างปั จ จัยทรั พยากรในการบริ หาร กับ ประสิ ทธิ ภาพของ
พนักงานศูนย์การกระจายสิ น ค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC โดยใช้สถิ ติ ก าร
ทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพของพนักงานศูนย์การกระจาย
สินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทรัพยากรในการบริ หาร กับ ประสิทธิภาพของ
พนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จ โดยใช้สถิติการทดสอบความสัมพันธ์ด้ว ยค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
พบว่าปั จจัยในการบริ หาร ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ของหน่ วยผลิตและศูนย์รับจอง ด้านเครื่ องมือ
อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระยะเวลาการทํางาน และด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกับ ประสิ ท ธิ ภ าพของพนัก งานศู น ย์ก ารกระจายสิ น ค้า คอนกรี ต ผสมเสร็ จ ของ บริ ษ ัท
คอนกรี ต ABC อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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จากการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์กระจายสิ นค้าคอนกรี ต
ผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC สามารถอภิปรายผลตามข้อค้นพบได้ดงั นี้
1. ปั จจัยทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้า
คอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สามารถอภิปราย
ผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
ด้านความตรงต่อเวลา พบว่าด้านความตรงต่อเวลา ภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับสถิติการขนส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลา
ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ และการจัดตารางเวลาในการขนส่งสินค้าอินทรี คอนกรี ต เพือ่ ให้ส่งได้ตรงตาม
เวลามากที่สุด ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิโรจน์ งามสุ ขเกษมศรี และสุ ชาดา เวียงหฤทัย (2554)
ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการรถบรรทุก ขนส่ งสิ นค้าด้วยอาร์เอฟไอดี” โดย
ศึกษาถึงการนําเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการด้านการขนส่ง (Logistics)
ของ บริ ษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเข้ามาช่วยในการบริ การ
จัดการด้านการขนส่ง ส่งผลให้ลดเวลาการขนส่งต่อรอบ คิดเป็ นร้อยละ 33.30 ทําให้พนักงานขับรถ
สามารถเดิ น รถจานวนรอบมากขึ้ น จากเดิ ม 4 รอบต่ อ เดื อ น เป็ น 6 รอบต่ อ เดื อ น และได้รั บ
ค่าตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วย และยังช่วยลดปริ มาณการใช้กระดาษที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
และยังสามารถทราบสถานะของรถบรรทุกแต่ละคัน ส่ งผลให้สามารถวางแผนการขนส่ งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคู่คา้ มากขึ้น
ด้านความถูกต้องของสินค้าที่ทาํ การจัดส่ง พบว่าด้านความถูกต้องของสินค้าที่ทาํ การจัดส่ ง
ภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
กับ การตรวจสอบสิ นค้าในการจัด ส่ ง อย่างละเอี ย ดเพื่อ ลดการผิดพลาดในการส่ งสิ น ค้าอิ นทรี
คอนกรี ตมากที่สุดสอดคล้อ ง ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริรัตน์ ลาภเอกอุดม และอังกูร ลาภ
ธเนศ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดการคลังสิ นค้าและการส่ งมอบสินค้า
ของบริ ษทั ปิ รามิด จํากัด” ได้ศึกษาปั ญหา และวิธีแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการกระบวนการทํางาน
ในคลังสินค้าของบริ ษทั ปิ รามิด จํากัด จากการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานในคลังสิ นค้า ตั้งแต่การเก็บสิ นค้า การจัดสิ นค้า การส่ งมอบสิ นค้าเพื่อ เพิ่ม
ความเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สาเหตุของการส่งมอบล่าช้า
ด้านต้นทุนในการดําเนิ นงาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่ อ พิจารณารายข้อ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับต้นทุนการรับสิ นค้าอินทรี คอนกรี ตตํ่ามากที่สุด ดั้งนั้น
จะเห็นได้ว่าการจัดการโลจิติกส์ดา้ นการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง เรื่ องต้นทุนให้ความสําคัญอยู่
ในระดับมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมหลักที่เป็ นต้นทุนของการประกอบกิจการจะส่ งผลต่อผล
ประกอบการของกิจการ กิ จกรรมหลักได้แก่ งานด้านบริ การลู กค้า การขนส่ งสิ นค้า การบริ หาร
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จัดการสิ นค้าคงคลัง และการไหลของข้อมูลและกระบวนการจัดการคําสั่งซื้ อ ซึ่ งกิจกรรมหลักจะมี
ผลต่อต้นทุนโดยรวมและมีส่วนสําคัญในการประสานงานให้เกิดความร่ วมมือทางด้านโลจิสติกส์ให้
ประสบความสําเร็ จ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วงจิตร ภูพวก และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ (2557,
840) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “กระบวนการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ข องอุ ต สาหกรรมผนั ง คอนกรี ต มวลเบา
กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ทั ไซมี ส อี โ คไลท์ จํา กัด ” การการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ (1) ศึ ก ษา
กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของอุ ตสาหกรรมผนัง คอนกรี ตมวลเบา (2) ศึกษาต้นทุนในการ
จัดการโลจิสติกส์ของอุ ตสาหกรรมผนังคอนกรี ตมวลเบา (3) ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรี ตมวลเบา กรณี ศึกษา บริ ษทั ไซ
มี ส อี โ คไลท์ จํา กัด การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยวิธี ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม า
ตรวจสอบ ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า
2. ปั จจัยทรัพยากรในการบริ หาร ประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ของหน่วยผลิตและศูนย์รับ
จอง เครื่ องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาทํางาน และงบประมาณ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของ บริ ษทั คอนกรี ต
ABC สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้า
คอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การจัดการโลจิ
สติกส์มีอิทธิพลต่อผลประกอบการที่ไม่ ใช่ ตวั เงิน โดยการที่กิจการสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ทั้งทางด้านสินค้าที่จาํ หน่าย ด้านการบริ การลูกค้า รวมไปถึงการขนส่งสินค้าที่
ตรงต่อความต้องการของลูกค้า จึงทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และส่ งผลไปถึงภาพลักษณ์ ของ
ผู ้ป ระกอบการ โดยสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ไพบู ล ย์ ตั้ง จิ ต (2554) “ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนังงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณี ศึกษา บริ ษทั แอมบาสอินดิสตรี จํากัด จังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิภาพของพนักงาน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ฝ่ ายที่สงั กัด และประสบการณ์ทาํ งาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลไม่มีผลทําให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานมีความแตกต่างกัน
ด้านสถานที่ของหน่ วยผลิตและศูนย์รับจอง จากผลการวิจยั พบว่าด้านสถานที่ของหน่ วย
ผลิตและศูนย์รับจองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้า
คอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การพิจารณา
เลือกทําเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าที่เหมาะสมที่สุด สําหรับองค์การเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ เพราะเมื่อสร้างแล้วไม่
สามารถย้ายได้ หรื อจะหาผูเ้ ช่าคลังสิ นค้าก็ไม่ง่าย เนื่ องจากคลังสิ นค้าแต่ละแห่ งก็จะเหมาะสมกับ
สิ นค้าเฉพาะอย่าง ดังนั้นจะต้องวางแผนเป็ นอย่างดี เนื่ องจากการก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ตอ้ งใช้เงิน
ลงทุนจํานวนมาก และยิง่ ไปกว่านั้น ทําเลที่ต้งั ที่เหมาะสมยังมีผลโดยตรง ในระยะยาวต่อต้นทุนด้าน
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ต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าการติดต่อสื่อสาร เป็ นต้น ได้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการคลังสินค้า
กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์” พบว่า การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังตามลําดับความสําคัญ และ
การกําหนดความถี่ในการตรวจนับสิ นค้าคงคลังทําให้ขอ้ มูลสิ นค้าคงคลังมีความแม่นยํามากขึ้น
รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการส่ ง มอบลู กค้า เพิ่มขึ้ น สามรถช่ ว ยให้ผูบ้ ริ ห ารคลัง สิ น ค้า สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า และเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า
ด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ จากผลการวิจยั พบว่าด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต
ABC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมศักดิ์ สมบูรณ์ธรรม
(2548) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาความเสียหายของคลังสิ นค้าและกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาใน
คลัง สิ น ค้า กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท โตมิ ย ะ ประเทศไทย จํา กัด ” ผลการศึ ก ษาพบว่า ในการบริ ห าร
คลังสิ นค้า ปั จจัยที่ทาํ ให้การดํา เนิ น กิ จ กรรมต่า ง ๆ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ไ ด้ผูบ้ ริ หารคลัง ต้อ ง
กําหนดกลยุทธ์ การดําเนิ นการให้เหมาะสมกับตลาดเป้ าหมาย ระบบที่จะนํามาใช้ในการบริ หาร
สิ น ค้า จะต้อ งเป็ นระบบที่มี ความเหมาะสมกับ สิ น ค้า ที่จ ัด เก็ บ ผูบ้ ริ ห ารต้อ งจัด หาบุ ค ลากรที่มี
ประสบการณ์ตรง มี ความสามารถในการบริ หารคน และสิ นค้าในคลังได้เป็ นอย่างดี การติดตาม
ประเมินผล ด้วยดัชนี ช้ ีวดั (KPI) จะเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่จะบ่งบอกให้ผบู ้ ริ หารรับถึงระดับความมี
ประสิทธิภาพของคน และระบบที่วางไว้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวิจยั พบว่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต
ABC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากเมื่อลูกค้ามีการสัง่ ซื้ อสิ นค้า กิจการจําหน่ าย
สิ นค้าที่ตรงกับการสั่งซื้ อ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และมีผลต่อผลประกอบการที่เป็ นตัวเงิน
โดยมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบสถานการสั่งซื้ อ
ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรี ย ์ จันทรกองกุล (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการรักษา
และประสิ ทธิภาพในการทํางานของบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี ศึกษา บริ ษทั ตลาด
ดอท คอม จํา กัด ” มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจในการทํา งาน และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลต่อระยะเวลาในการ
รักษา และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรด้านสารสนเทศ
ด้านระยะเวลาการทํางาน จากผลการวิจยั พบว่าด้านระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรี ตผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต
ABC อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริรัตน์ ลาภเอกอุดมและ
อังกูร ลาภธเนศ (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดการคลังสิ นค้า และการส่ ง
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มอบสิ นค้าของบริ ษทั ปิ รามิด จํากัด” พบว่าแนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานในคลังสิ นค้า ตั้งแต่การเก็บสิ นค้า การจัดสิ นค้า การส่ งมอบสิ นค้า เพื่อเพิ่มความเร็ วในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ด้า นงบประมาณ จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ด้า นงบประมาณมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้าคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาสกร อุดมเชียร (2548) ได้ศึกษา
เรื่ อง “การแก้ปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ แก้ไขปั ญหาสินค้าคงคลังของบริ ษทั ยูพลัส อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)” พบว่าปั ญหาสิ นค้าคงคลังที่มีมากเกินไปนั้น สาเหตุมาจากการจัดการ
สินค้าคงคลังที่ขาดประสิทธิภาพ ฉะนั้นแนวทางแก้ไขที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาสินค้าคงคลังสู ง
นั้ น คื อ กลยุท ธ์ ร วมสี ร วมไซด์ เพราะว่ า เป็ นแนวทางที่ สู ญ เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยน้ อ ยที่ สุ ด และยัง มี
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการวิจยั เรื่ อ งปั จจัยที่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสิ นค้า
คอนกรี ตผสมเสร็จของ บริ ษทั คอนกรี ต ABC มีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ด้านคุณภาพผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรเพิ่มมาตรการการแก้ปัญหาของพนักงานที่ให้บริ การ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสะดวกในการสั่งซื้ อและเงื่อนไขในการสั่งซื้ อ และเงื่อนไขการชําระเงินความพร้อม
ของสิ นค้าสิ นค้าปลอดภัย ครบถ้วนการให้บริ การของพนักงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพสิ นค้าตรงตาม
มาตรฐาน มีแนะนําให้กบั ลูกค้ามีบริ การหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีมนุ ษย
สัมพันธ์ที่ดี มีมารยาท จะทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซํ้า และไม่หันไปใช้บริ การจากคู่แข่งขัน อีก
ทั้งมี การบอกต่อ ให้กับลู กค้าท่านอื่ น และเมื่ อ กิ จการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการประกอบ
กิจการจะทําให้กิจการเพิม่ ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เนื่องจากระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ ว
และทันต่อเหตุการณ์ทาํ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีปริ ทธิภาพ
2. ควรปรั บ ปรุ ง กํา หนดระยะเวลาการรอคอยการสั่ง ซื้ อ -การขนส่ ง สิ น ค้า ให้แ ก่ ลู ก ค้า
กําหนดวันและเวลาในการส่งมอบสินค้าให้ชดั เจนระยะเวลาคืนสินค้าเพิม่ ความรวดเร็วในการขนส่ ง
การขนส่งทันตามกําหนดระยะเวลาชัดเจน
3. ผูป้ ระกอบกิจการต้องมีการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งด้านการบริ การลูกค้า ด้านการขนส่ ง
สิ นค้า การบริ หารสิ นค้าคงคลัง และการไหลของข้อ มู ล และกระบวนการจัดการซื้ อ เพราะการ
จัดการโลจิสติกส์ในทุกด้านจะทําให้ส่งผลต่อผลประกอบการที่เป็ นตัวเงินของกิจการ สามารถทํา
ให้ผลประกอบการที่เป็ นตัวเงินของกิจการเพิ่มขึ้น เช่น การให้ลูกค้าเขียนความคิดเห็นเพื่อให้มีการ
พัฒนา ปรับปรุ ง หรื อมีการบริ การส่ งสิ นค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า และสิ นค้านั้นต้องคง
สภาพ ไม่เสียหาย เพราะเมื่อเกิดความเสียหายจะทําให้ลูกค้าไม่พงึ พอใจ และครั้งต่อไปจะไม่กลับมา
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ใช้บริ การ และส่ งผลให้ผลประกอบการลดลง ผูป้ ระกอบกิจการต้อ งมีการขนส่ งสิ นค้า ที่รวดเร็ ว
และต้องตรงเวลาที่กาํ หนด หรื อจะเป็ นการเลือกยานพาหนะ ก็ตอ้ งเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้
ด้วย เช่น ถ้าสินค้าจํานวนไม่มากนักอาจใช้รถยนต์ในการขนส่ง แทนรถบรรทุก เพือ่ ประหยัดต้นทุน
ค้าใช้จ่าย เป็ นต้น เพราะในปั จจุบนั ต้นทุนการขนส่งเป็ นต้นทุนที่สูงที่สุดในการประกอบกิจการ
4. การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษากับประสิ ทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้า
คอนกรี ตผสมเสร็จของบริ ษทั คอนกรี ต ABC ในเขตกรุ งเทพมหานครในการศึกษาครั้งต่อไป ผูศ้ ึกษา
จึ ง เห็ น ว่ า อาจจะมี ก ารศึ ก ษากั บ ผู ้บ ริ ษั ท อื่ น หรื อในกิ จ การเดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ใ ช่ ใ นจั ง หวัด
กรุ งเทพมหานครจังหวัดเดียว
5. การศึ ก ษาวิจ ัย ในครั้ ง ต่ อ ไป ควรมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยวิธี ก ารอื่ น ๆ นอกจากการใช้
แบบสอบถาม เช่ น การสัม ภาษณ์ การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลให้สูงขึ้น เพือ่ ให้ได้ประชากรทีค่ รอบคลุมและมีความแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
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ชิ ้นส่ วนรถยนต์ . หลักสูตรปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อบ้ านทาวน์
โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (THE
SERVICE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CONSUMERS’
DECISION PROCESS TO BUY TOWNHOMES OF THE CONNECT
DONMUANG PROJECT IN BANGKOK)
สิ ร์ดาภัทร์ กันตโชติเอกธนา1 และ ดร. พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกูล2

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

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่อ ศึกษาปั จจัย ส่ ว นบุค คลที่ ส่ง ผลต่อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชากรที่มีความต้องการซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองในเขต
กรุ งเทพมหานคร ไม่ทราบจํานวนที่แน่ นอน เมื่อนําไปคํานวณได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานด้วย t-Test F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี จาํ นวน 237 คน (ร้อ ยละ
59.20) อายุอยูใ่ นช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีจาํ นวน 177 คน (ร้อยละ 44.25) สถานภาพสมรส มีจาํ นวน 237
คน (ร้อ ยละ 68.25) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี จาํ นวน 260 คน (ร้อ ยละ 65.0) อาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีจาํ นวน 184 คน (ร้อยละ 46.00) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 50,000 บาท มีจาํ นวน
169 คน (ร้ อ ยละ 42.20) จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 3 คน มี จ าํ นวน 207 คน (ร้ อ ยละ 51.75)
งบประมาณในการซื้ อ 3.00 - 3.99 ล้านบาท มีจาํ นวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) ระยะเวลาที่ตอ้ งการ
เข้าอยูอ่ าศัย 3 - 6 เดือน มีจาํ นวน 165 คน (ร้อยละ 41.25) และวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยูอ่ าศัยใกล้
ที่ทาํ งาน มีจาํ นวน 186 คน (ร้อยละ 46.50) และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การในระดับมาก
� = 4.00) ด้านที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
(X
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1
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� = 4.23) รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา (X
�
ด้านกระบวนการมากที่สุด (X
�=
= 4.18) และน้อยที่สุด คือ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (X
3.72)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการ
เดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า เพศ (Gender) รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น (Personal Monthly Income) งบประมาณในการซื้ อ (Purchases Budget) ระยะเวลาที่
ต้องการเข้าอยูอ่ าศัย (Intended Duration of Stay) และวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยูอ่ าศัย (The Purpose of
Buying) แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอน
เมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การทีม่ ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮม
โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการสร้างและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (β = 0.431) และด้านบุคคล (β = 0.149) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.8
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ, กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
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Abstract

This independent study aims (1) To study the demographic factors affecting consumers’
decision process to buy Townhomes of The Connect Donmuang Project in Bangkok and (2) To
study the service marketing mix factors affecting consumers’ decision process to buy Townhomes
of The Connect Donmuang Project in Bangkok. The Infinite population calculated for sample
groups were 400 people and convenience sampling was used in this study. Questionnaire was used
as a tool for collecting data. Analysis of data was done by using percentage, means, standard
deviation and Hypothesis Testing was done by using Independent samples t-test, One-Way Analysis
of Variance(ANOVA)/(F-test) and Multiple Regression Analysis.
Research results showed characteristics of survey respondents as follows: 237 were males
(59.20%), 177 were age between 31- 40 years old (44.25%), 237 was married (68.25%), 260
completed a bachelor degree (65%), 184 worked in the private sector (46%), 169 average personal
monthly income between 20,00 - 50,000 Baht per month (42.20%), 207 have three family members
(51.75%), 176 purchases budget between 3 - 3.99 MB. (44%), 165 Intended Duration of Stay
between (41.25%), 186 has the purpose of buying (46.50%) and marketing mixed factors the most
� = 4.00), it was found that marketing mixed factors of process had the
selective level means (X
� = 4.23) other marketing mixed factors of price high level means (X
� = 4.18) and
highest means (X
� = 3.72) respectively.
other marketing mixed factors of promotions (X
The hypothesis testing showed the following results:
1) Demographic factors have influenced the consumers’ decision process to buy
Townhomes of The Connect Donmuang Project in Bangkok. it was found that the five factors:
gender, personal monthly income, purchases budget, intended duration of stay and the purpose of
buying were affecting the consumers decision process to buy Townhomes of The Connect
Donmuang Project in Bangkok, there were significantly different at the 0.05 level.
2) The different marketing mixed factors have influenced the consumers’ decision process
to buy Townhomes of The Connect Donmuang Project in Bangkok. Found that the different
marketing mixed factors two aspects include people (β = 0.149) and physical evidence and
presentation (β = 0.431). Affecting the consumers’ decision process to buy Townhomes of The
Connect Donmuang Project in Bangkok, there were significantly different at the 0.05 level, the
prediction power of these predictors was 32.8
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บทนํา

จากข้อมูลในอดีตเมื่อ 30 ปี ที่ผา่ นมา ประชากรไทยมีอตั ราการเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้มีการเพิม่ ขนาดของ
ครัวเรื อนจาก 9 ล้านครัวเรื อน เป็ น 20 ล้านครัวเรื อน แต่ขนาดของครัวเรื อนกลับลดลงจาก 4.5 คน เหลือเพียง
3.3 คน สาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากการไม่ได้อยูด่ ว้ ยกันของผูป้ กครองกับลูก และครอบครัวใหม่อาศัยแยกจาก
ครอบครัวเก่า ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบที่อยูอ่ าศัย โดยคอนโดมิเนี ยมและบ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์/
อาคารพาณิ ชย์) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่อยูอ่ าศัยที่เหมาะสําหรับครอบครัวเดี่ยวได้รับความนิ ยมมากขึ้น โดยในปี
พ.ศ. 2543 คอนโดมิเนี ยมและบ้านแถวมีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ตามลําดับ แต่ในปี พ.ศ. 2554
ความนิ ยมคอนโดมิเนี ยมเพิ่มเป็ นร้อยละ 8 และบ้านแถวได้รับความนิ ยม ร้อยละ 6 โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ
อัตราความนิยมของครอบครัวที่อยูอ่ าศัยในคอนโดมิเนียมสูงถึง ร้อยละ 31 (ฮากีม ผูหาดา, 2557)
ปั จจุบนั มีกลุ่มลูกค้าคนรุ่ นใหม่วยั ที่เริ่ มต้นสร้างครอบครัวและมองหาที่อยูอ่ าศัยที่ตอบโจทย์
ความต้องการในการอยู่อาศัย ซึ่ งมองเรื่ องหลักคือ ทําเลที่ตอ้ งเดินทางสะดวก ใกล้ห้างสรรพสิ นค้า
โรงพยาบาล โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึงการให้ความสําคัญกับฟั งก์ชนั่ ของตัวบ้าน
มากขึ้น หากเป็ นบ้านแนวราบก็ไม่ได้เน้นจํานวนห้องนอนที่มากเสมอไป (ครอบครัวเล็กลงอยู่ 2 - 3
คน) หรื อหากเป็ นคอนโดมิเนี ยมก็เน้นฟั งก์ชน่ั การใช้งานของพืน้ ที่และเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์การอยู่
อาศัยในพื้นที่จาํ กัด ทั้งนี้ พฤติกรรมของคนซื้ อบ้านที่ เปลี่ ยนไป ไม่ เพียงรู ปแบบของที่อ ยู่อ าศัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ในมุมของพฤติกรรมการเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคก็เปลี่ ยนไปเช่นกัน มีการ
บริ โภคสื่ อผ่านสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงง่ายและหาข้อมูลรอบด้านและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ก่อนที่จะ
เข้าเยี่ยมชมโครงการเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการเลื อ กซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย (พลัส พร็ อ พเพอร์ ต้ ี , 2560)
สอดคล้องกับผลสํารวจจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรื อ ETDA
เรื่ องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.
2559 จากกลุ่มตัวอย่าง 16,661 คน ทัว่ ประเทศ โดยกระจายอยู่ในทั้ง Gen X, Y, Z และ Baby Boomer
พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 6.4 ชัว่ โมง (หรื อ 45 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์) แต่ส่ิงที่เพิม่ ขึ้นคือ การ
ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนประมาณ ร้อยละ 85.5 ของประชากร เฉลี่ย 6.2 ชัว่ โมงต่อวัน จากปี พ.ศ.
2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 82.1 เฉลี่ย 5.7 ชัว่ โมงต่อวัน แสดงว่ามีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น และมีจาํ นวนผูใ้ ช้
มากขึ้ นอี ก ด้ว ย (พลัส พร็ อ พเพอร์ ต้ ี , 2560) ซึ่ งด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ เองบริ ษัท ผู ้ป ระกอบการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้งบริ ษทั บริ หารงานขายต้องพัฒนา Content ใหม่ ๆ เพื่อนําเสนอในสื่ อที่มีหน้า
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพือ่ ให้ตอบโจทย์กบั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด รวมถึงการพัฒนาคน
หรื อพนักงานขายให้มีความรู ้เท่าทันสถานการณ์โลกปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้คาํ แนะนําที่เป็ น
ประโยชน์สาํ หรับลูกค้าในการตัดสินใจ (พลัส พร็อพเพอร์ต้ ี, 2560)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา “ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ บ้านทาวน์ โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมื อ งของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุ งสินค้าและบริ การให้ดีข้ ึน
ให้ตรงตามความต้อ งการของลู กค้า และเป็ นข้อ มู ลสนับสนุ นในด้านการวางแผนทางการตลาด
บริ การเพือ่ ขยายไปยังพืน้ ที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะ
คอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน
จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว งบประมาณในการซื้ อ ระยะเวลาที่ ต ้อ งการเข้า อยู่อ าศัย และ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อที่อยูอ่ าศัย ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์ โฮม
โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอน
เนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
งบประมาณในการซื้อ
ระยะเวลาที่ตอ้ งการเข้าอยูอ่ าศัย
วัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยูอ่ าศัย

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮม
โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการ
ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
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ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้ อหาที่ทาํ ในการศึกษาวิจยั ผูศ้ ึกษาได้มุ่งทําการศึกษาถึง “ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมือง
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สินใจซื้อบ้าน
ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้น
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน
จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว งบประมาณในการซื้ อ ระยะเวลาที่ ต ้อ งการเข้า อยู่อ าศัย และ
วัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยูอ่ าศัย
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ตัวแปรตาม
1. กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภายของพนักงานในการให้บริ การ และสร้างความประทับใจในการ
ให้บริ การกับลูกค้าได้
2. ผลการวิจ ัย สามารถใช้เ ป็ นแนวทางให้กับ โครงการเดอะคอนเนคดอนเมื อ งในการ
ออกแบบเครื่ องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3. ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและต่อยอดงานวิจยั ในได้ในอนาคต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (Demography Characteristic)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538, น. 204 - 205) ได้เสนอแนวคิด เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิ ทธิ พล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

183

Journal of Business Research and
Administration

1) อายุ บุ ค คลที่ มี อ ายุแ ตกต่ างกัน จะมี ค วามต้อ งการในสิ น ค้า และบริ การที่ แ ตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผูส้ ูงอายุ
จะสนใจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็ นต้น
2) วงจรชี วิตครอบครัว เป็ นขั้นตอนการดํารงชี วิตของบุคคล ซึ่ งการดํารงชี วิตในแต่ ล ะ
ขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติและค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการ
ในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการเงินและ
ความสนใจของแต่ละบุคคล
3) อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็ นและความต้องการสินค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้ อชุดทํางานและสิ นค้าที่จาํ เป็ น ประธานกรรมการ บริ ษทั และภรรยา
จะซื้อเสื้อผ้าราคาสู ง เป็ นต้น
4) โอกาสทางเศรษฐกิจ หรื อ รายได้โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและ
บริ การที่เขาตัดสิ นใจซื้ อ โอกาสเหล่ านี้ ประกอบด้วย รายได้การออมทรัพย์ อํานาจการซื้ อ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
5) การศึกษา ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มากกว่าผูท้ ี่มี
การศึกษาตํ่า
การศึกษาตํ่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผูม้ ีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะ
ใช้ท้ งั สื่ อประเภทสิ่ งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจํากัดผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมักจะ
แสวงหาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์มากกว่าจากสื่อประเภทอื่น
4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มี
อิ ท ธิ พ ลอย่า งสํา คัญ ต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของผู ้รั บ สารที่ มี ต่ อ ผู ้ส่ ง สาร เพราะแต่ ล ะคนมี ว ัฒ นธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน
จากแนวคิดและทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ขา้ งต้นที่กล่าวว่าปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ต่าง ๆ ส่งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ แนวความคิดของ
ปรมะ สตะเวทิน (2546) และศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) มาใช้เป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบเกี่ ยวกับ
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และ
สถานะภาพ ของผูท้ ี่บริ โภคแต่ละบุคคลในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอน
เนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร
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แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s)
Kotler (1997, pp. 92) ได้กล่าวไว้วา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรื อ
เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริ ษทั มักจะนํามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
และความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัว
แปรเท่ า นั้น (4P’s) ได้แ ก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรื อ ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิม่ เติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร
ได้แก่ บุคคล (People) การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สําคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับธุรกิจทางด้านการบริ การ ดังนั้น จึงรวมเรี ยกได้วา่ เป็ นส่วนประสมทางการตลาดบริ การแบบ
7P’s
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่ง
การบริ โภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิ ดขึ้น ทั้ง
ก่อนและหลังการกระทําดังกล่าวด้วย (Jame, Roger, and Paul, 1990, pp. 3 อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์ ,
2550, น. 5)
องค์ประกอบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สามารถอธิ บายได้ด้วย โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ น
ระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการ (Need) ในความรู ้สึกนึ กคิด
ของผูซ้ ้ื อ มีอิทธิพลอิทธิพล ทําให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรื อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ
(Buyer’s purchase decision) โดยสามารถเรี ยกว่าโมเดลที่ใช้อ ธิ บายระบบนี้ ได้อี กลักษณะว่า S-R
Theory ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่
1) สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เน้นการสร้างสิ่ งกระตุน้
ทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และ สิ่งกระตุน้ อื่นที่ควบคุมไม่ได้
2) ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box) เปรี ยบเสมือนกล่องดํา (Black box) ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อ
ผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ือ ที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ของผูซ้ ้ือ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ
3) การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อหรื อ ผูบ้ ริ โภค
จะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ
ทั้งนี้ มนุ ษย์มักจะแสดงออกจากความต้อ งการที่อ ยู่ภายใน ซึ่ งมาสโลว์ไ ด้กาํ หนดทฤษฏี
ลําดับขั้นตอนของความต้อ งการซึ่ งกําหนดความต้อ งการขั้น พื้น ฐานของมนุ ษ ย์ไ ว้ 5 ระดับ ซึ่ ง
จัด ลํา ดับ จากความต้อ งการระดับ ตํ่า ไปยัง ระดับ สู ง มี ผ ลต่ อ ระบบการตัด สิ นใจและพฤติ กรรม
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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ผูบ้ ริ โภค ดังนี้ ความสําเร็ จส่ วนตัว ความต้องการด้านอีโก้ ความต้องการด้านสังคม ความปลอดภัย
และมัน่ คง ความต้องการของร่ างกาย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีส่วนสําคัญอย่างมาก เพราะเป็ นข้อมูลเบื้องต้น ในการนํามาวิเคราะห์
ตลาดเป้ าหมายและการวางแผนเพื่อดําเนิ นกิจกรรมตลาด ตลอดจนการติดต่อสื่ อสารและการวางกล
ยุทธ์ ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่สุด เป็ นรู ปแบบการจัดกิจกรรมการตลาดและการสื่ อสารการตลาดโดย
องค์รวมที่มีเอกภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นําไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ไม่
ว่าจะเป็ นพฤติกรรมการเลือก การตัดสินใจซื้อ ซื้อซํ้า ระยะเวลาซื้อ และแบรนด์ที่แข็งแรง
แนวคิดเกี่ยวกับความต้ องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค
(Murphy, 1975, pp. 435) กล่าวว่าการเลือกบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยในเมืองความสัมพันธ์กบั ราคาทีด่ นิ
กล่าวคือ บริ เวณใจกลางเมืองราคาที่ดินจะสู งกว่าบริ เวณอื่นๆ ดังนั้นการสร้างที่อยูอ่ าศัยในเมืองจึง
จําเป็ นต้องลงทุนสู ง ในขณะเดียวกันราคาที่ดินจะค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางที่ห่างออกไปจากตัว
เมือง ทําให้การลงทุนด้านที่อยูอ่ าศัยลดลงด้วยแต่ราคาที่ดินยังผันแปรกับค่าขนส่ง คือระยะทางไกล
ราคาที่ดินถู กลงก็จริ ง แต่จะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางสู งขึ้น ดังนั้นผูท้ ี่มี รายได้สูงย่อ มมี
โอกาสเลื อกที่อ ยู่นอกเมือง ขณะที่ผูม้ ีรายได้ต่ าํ ต้องอาศัยแออัดในเมือง William Alonso ได้กล่าว
สรุ ปว่าการเลือกบริ เวณที่อยูอ่ าศัยควรพิจารณาปั จจัย 3 ประการ คือ
1) ราคาของทีอ่ ยูอ่ าศัยซึ่งสัมพันธ์กบั รายได้และความสามารถในการจ่ายสําหรับที่อยูอ่ าศัย
2) รู ป แบบของที่ อ ยู่อ าศัย ที่ ก่อ ให้เ กิ ด ความพอใจแก่ ผูอ้ ยู่อ าศัย ซึ่ งจะสัม พัน ธ์กับ ขนาด
ครอบครัวและสถานภาพสมรสด้วย
3) ที่ต้งั ของที่อยูอ่ าศัยจะสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมและระยะห่างจากที่ทาํ งานด้วย ภายนอก
ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่น้ นั ๆ
จากแนวคิดและทฤษฎีดา้ นความต้องการที่อยูอ่ าศัยข้างต้นที่กล่าวว่าปั จจัยด้านความต้องการ
ที่ อ ยู่อ าศัย ส่ ง ผลต่ อ ลัก ษณะทางพฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคแตกต่ า งกัน ผู ้ศึ ก ษาจึ ง ได้นํา
แนวความคิดนี้ของเสกสรร คําสม (2550) และอุษณี ทอย (2542, น. 48 - 51) มาใช้เป็ นแนวทางในการ
ค้นหา คําตอบเกี่ ยวกับลักษณะด้านความต้อ งการที่ อ ยู่อ าศัยของผูท้ ี่ บริ โภคแต่ ล ะบุ คคลในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครว่ามี
พฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กนกวรรณ ศรี จนั ทร์หล้า (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ
ซื้ อ อสังหาริ ม ทรั พย์ของคนกรุ ง เทพมหานคร กรณี ศึ กษา บริ ษ ัท แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)” ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 65.5 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 48.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.5 มีรายได้ต่อเดื อน 25,001 วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.0 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 รู ้จกั บริ ษทั แสนสิ ริ
จํากัด (มหาชน) 6 - 10 ปี คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 40.8 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ตราสิ นค้า และ
ภาพลักษณ์และส่ วนประสมการตลาดมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั แสนสิ ริ
จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ทศั นคติไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ฐปนก เด็ดแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่ อ ง “ปั จจัยที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ บ้านพัก
อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี ” ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
31-40 ปี สถานภาพสมรส และการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพัก งาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อครัวเรื อน 40,000 - 50,000 บาทต่อเดือน และส่ วนมากมีจาํ นวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3 คน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านจิตวิทยาของธุ รกิจบ้านพักอาศัยในเขต
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านจิตวิทยาของ
ธุ รกิ จบ้านพักอาศัยในระดับมาก และเมื่ อ ทําการพิจารณาจากรายได้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนมากให้ระดับความสําคัญในปั จจัยด้านทัศนคติ รองลงมา คือ ปั จจัยด้านการรับรู ้ และปั จจัยที่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน
จินตนา ผึ้งใย (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อเกณฑ์สาํ หรับ
เลือกซื้ อบ้านและทาวน์เฮ้าส์” พบว่า ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทําเลที่ต้ งั โครงการ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย และแบบ้าน เป็ นปั จจัยสําคัญร่ วมของผูซ้ ้ื อ สําหรับข้อพิจารณาเฉพาะของผูซ้ ้ื อบ้านเดี่ยว
คือ คุ ณภาพของงาน ความมั่นคงของโครงสร้างความปลอดภัยในบ้าน และการรับประกัน ส่ วน
ข้อพิจารณาเฉพาะของผูซ้ ้ื อทาวน์เฮ้าส์ คือ ดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ การส่ งมอบตามเวลา การรักษาคํามัน่
สัญญาต่อลูกค้าเป็ นปั จจัยสําคัญ ดังนั้นปั จจัยทั้งหลายเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
ก่อนทําการเปิ ดตัวโครงการ
ฐิติพงศ์ มงคลปทุมรัตน์ (2552) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
ทาวน์เฮ้าส์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ” พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ลือกซื้ อทาวน์โฮมส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า อาชีพพนักงานบริ ษทั รายได้
ต่อเดื อน 10,001 - 20,000 บาท สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิ กในครอบครัว 3 - 4 คน พฤติกรรมการ
เลือกซื้ อทาวน์เฮ้าส์ ส่ วนใหญ่เลือกทําเลที่ต้ งั เขตเมืองชั้นกลาง เดินทางสะดวก ประเภททาวน์เฮ้าส์ ช้ นั
เดียว ขนาดที่ดิน 28 ตารางวาขึ้นไป ราคา 500,000 - 1,000,000 บาท การรักษาความปลอดภัยโดยตํารวจ
มาตรวจสมํ่าเสมอ ผูม้ ีอิทธิพลในการเลือกซื้อทาวน์เฮ้าส์ คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง ระดับความสําคัญใน
การเลือกซื้ อทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ ความสะดวกในการเดิ นทาง ปั จจัยการตลาดผูเ้ ลือกซื้ อทาวน์เฮ้าส์ ใน
จังหวัดปทุมธานี มี ความคิดเห็ นต่อปั จจัยการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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ความสําคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์(ลักษณะอาคาร) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ทําเลที่ต้งั สภาพแวดล้อม และด้านราคา ผลการวิเคราะห์เพือ่ เปรี ยบเทียบปั จจัยการตลาดกับพฤติกรรม
การเลือกซื้ อทาวน์เฮ้าส์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความ
คิ ดเห็ นต่ อ พฤติกรรมการเลื อ กซื้ อทาวน์ เฮ้าส์ แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเที ยบปั จจัย
การตลาดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์เฮ้าส์ไม่แตกต่างกัน
ถาวร บางนิ่ มน้อย (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
จัดสรรของผูบ้ ริ โภค” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นชาย มากกว่าหญิงเล็กน้อย ร้อยละ50 เป็ นโสด จํานวนมาก
สุ ดอายุระหว่าง 31 - 35 ปี 25 - 30 ปี 36 - 40 ปี ตามลําดับ ทํางานเป็ นพนักงานเอกชนมากที่สุด ธุ รกิ จ
ส่วนตัว รับราชการ ตามลําดับ รายได้ 10,001 - 20,000 บาท มากที่สุด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนผล
การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาในระดับ
มากที่สุด และรองลงมาคือ ที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก คือด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้นาํ เครื่ องมือมาใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูศ้ ึกษาได้
จัด ทํา แบบสอบถามขึ้ น เอง เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยได้ จ ัด ลํา ดับ เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการ ซึ่งแบ่งได้เป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปหรื อปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close - Ended Question) วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถามส่ วนที่ 1
นั้น ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งแบบสอบถามมีจาํ นวน 10 ข้อ
โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ 2 ตัวเลือก (Two - Way Question) และคําถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple
Choices Question) ซึ่งแต่ละข้อคําถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close - Ended Question) โดยใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) เกณฑ์การให้คะแนนเป็ นแบบ Likert’s Scale ซึ่ งมีคาํ ตอบให้เลือกเป็ น 5 ระดับ (Rating Scale)
แบบสอบถามมีจาํ นวน 28 ข้อ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูต้ อบแบบสอบถามที่ส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมื องของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close - Ended Question) โดยใช้ระดับการวัดแบบ
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อันตรภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑ์การให้คะแนนเป็ นแบบ Likert’s ซึ่งมีคาํ ตอบให้เลือกเป็ น 5 ระดับ
(Rating Scale) แบบสอบถามมีจาํ นวน 18 ข้อ ประกอบด้วย
วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3 นั้น แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตร
วัดแบบ Likert’s Scale ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ของค่าคะแนนที่ใช้เป็ นคําตอบไว้ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน 5
เท่ากับ
เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
เท่ากับ
เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน 3
เท่ากับ
เห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2
เท่ากับ
เห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนน 1
เท่ากับ
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตารางแสดงการทดสอบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability)
แบบสอบถาม

จํานวนข้อคําถาม

ค่าความเชื่อมัน่
(Cronbach’s Alpha)

ส่วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s)

28

0.810

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮม

18

0.774

46

0.854

ค่าความเชื่ อมั่นทั้งฉบับ

พบว่าผลทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.854 หรื อเท่ากับ
ร้อยละ 85.4 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่อถือในระดับดี ซึ่ งหมายถึง แบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้จริ ง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อมู ลปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่ อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อบ้ านทาวน์ โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวม
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การโดยภาพรวม
มาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
(𝑥𝑥𝑥)
(SD)
ด้านผลิตภัณฑ์

4.13

0.436

มาก

ด้านราคา

4.18

0.418

มาก

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

3.84

0.455

มาก
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ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

3.72

0.582

มาก

ด้านกระบวนการ

4.23

0.481

มากที่สุด

ด้านบุคคล

3.96

0.398

มาก

ด้ า นการสร้ า งและการนํ า เสนอลั ก ษณะทาง
กายภาพ
รวม

3.96

0.457

มาก

4.00

0.289

มาก

พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมใน
ระดับมาก (X� = 4.00, SD = 0.289) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการมากที่ สุ ด (X� = 4.23, SD = 0.481) รองลงมาคื อ ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านราคา (X� = 4.18, SD = 0.418) ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ (X� =
4.13, SD = 0.436) ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคคล (X� = 3.96, SD = 0.398) ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (X� = 3.96, SD = 0.457) ส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (X� = 3.84, SD = 0.455) และส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านการส่งเสริ มทางการตลาด (X� = 3.72, SD = 0.582) ตามลําดับ
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลกระบวนการตัดสิ นใจซื้อบ้ านทาวน์ โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอน
เมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่ วนประสมตลาดบริการส่ งผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อบ้ านทาวน์ โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนประสมตลาดบริ การ
B Std. Error
β
T
Sig.
(Constant)

1.916

0.275

6.969

ด้านผลิตภัณฑ์(Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotions)
ด้านบุคคล (People)
ด้ านการสร้ างและการนํ าเสนอลั กษณะทาง
กายภาพ
(Physical Evidence and Presentation)
ด้านกระบวนการ (Process)

-0.047

0.049

-0.048 -0.968 0.334

-0.018

0.049

-0.017 -0.361 0.718

0.008

0.046

0.009

0.183

0.855

0.001

0.048

0.002

0.031

0.975

0.131

0.407

0.149

2.814 0.005*

0.459

0.053

0.431

8.704 0.000*

0.098

0.066

0.106

1.494

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

0.000

0.136

190

Journal of Business Research and
Administration

R = 0.573 R² = 0.328

Adj.R² = 0.316

SEE = 0.351 F = 27.380 Sig. = 0.000*

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (α)
พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะ
คอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์พหุ คูณในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจาก R มี ค่าเท่ากับ
0.573 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.8 และมีค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ (SEE) 0.351
ปั จจัยด้านที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนค
ดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านการสร้างและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน โดยพิจารณาจากค่า β
= 0.431 รองลงมา คือ ปั จจัยด้านบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน โดย
พิจารณาจากค่า β = 0.149 ตามลําดับ
สามารถเขียนในรู ปสมการคะแนนดิบและสมการคะแนนมาตรฐานดังนี้
สมการคะแนนดิบ
Y = 1.916 + 0.131(ด้านบุคคล) + 0.459 (ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ)
สมการคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.149 (ด้านบุคคล) + 0.431 (ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการ
เดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น งบประมาณในการซื้ อ ระยะเวลาที่ ต ้อ งการเข้า อยู่อ าศัย และ
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นทาวน์ โ ฮม
โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยแยกอภิปรายผลในแต่ละด้านดังนี้
1.1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ แตกต่างกันส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์
โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมื อ งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันในด้าน
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และสังคมวัฒนธรรมที่ได้กาํ หนดบทบาทของคนแต่ละเพศไว้แตกต่างกัน
(ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 106) สอดคล้อ งกับผลการศึกษาของ ถาวร บางนิ่ มน้อ ย (2550) ได้
ทําการศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภค” พบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างเป็ นชาย มากกว่า หญิ ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ ภัฐ ฬเดช มาเจริ ญ (2555) ได้
ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดขอนแก่น”
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย และสอดคล้อ งกับผลการศึกษาของ ณัฏฐกิ ตติ ศริ ทรั พ ย์
(2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยด้านบุคลิ กภาพที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยมของลูกค้า
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)” พบว่า ลักษณะของกลุ่มประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย
1.2) ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อ าจเป็ นเพราะการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นทาวน์ โฮมของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นจะต้องมีรายได้ที่เพียงพอในการผ่อนชําระ ซึ่ งในการทดสอบการเปรี ยบเทียบรายคู่จะ
พบว่า ผูม้ ี รายได้ม ากกว่า 80,001 บาทขึ้นไปจะมีกระบวนการตัดสิ นใจที่สูงกว่าผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผ่อนชําระได้มากกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ น
ปั จจจัยที่กาํ หนดการกระทําต่างๆของผูบ้ ริ โภค (สมจิตร ล้วนจําเริ ญ, 2546, น. 6) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Customer Behavior) หมายถึง การกระทําของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการ
ใช้สินค้าและหรื อบริ การทางเศรษฐกิจ รวมถึ งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่ อน และที่เป็ นตัว
กําหนดให้เกิดการกระทําต่าง ๆ ขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐกิตติ ศริ ทรัพย์ (2554) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลิ กภาพที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มของลู กค้า บริ ษทั
พฤกษาเรี ยลเอสเตทจํากัด (มหาชน)” พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อ เดือนมีความสัมพันธ์ต่อ ด้านรู ป แบบ
คอนโดมิเนี ยม ด้านทําเลที่ต้ งั ด้านสาธารณู ปโภคภายในโครงการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ฐปนก เด็ดแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขต
จังหวัดปทุม ธานี ” พบว่า ปั จจัยที่มี ผลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้านพักอาศัย ในเขตจัง หวัด
ปทุ ม ธานี อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่ อ ครอบครั ว และจํา นวนสมาชิ กใน
ครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกัน สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ ณั ช พล กติ ก าวงศ์ข จร (2556) ได้
ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี” พบว่า ปั จจัยส่วน
บุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันของครอบครัวส่ งผลต่อการพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ของผูซ้ ้ือและผูพ้ จิ ารณาซื้อแตกต่างกันมากที่สุด
1.3) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ด้า นงบประมาณในการซื้ อ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะงบประมาณในการซื้ อบ้าน
ทาวน์โฮมเป็ นส่ วนสําคัญกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอน
เมื อ งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจะพบว่าผูท้ ี่มี งบประมาณในการซื้ อที่สูงกว่าก็จะ
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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สามารถตัดสิ นใจซื้ อได้มากกว่าเพราะมีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนชําระ ในงานวิจยั นี้ พบว่า ผูท้ ี่มี
งบประมาณในการซื้อที่ 3.00 - 3.99 ล้านบาท มีกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมได้มากกว่าผู ้
ที่มีงบประมาณในการซื้อ ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากบ้านทาวน์โฮมนั้นเป็ นที่ตอ้ งการของผูท้ ี่
เพิ่งเริ่ มสร้างครอบครัวใหม่ หรื อแยกครอบครัว ซึ่ งงบประมาณในการซื้ อ 3.00 - 3.99 ล้านบาท นั้น
ผูบ้ ริ โภคมี ความสามารถในการผ่อนชําระและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
ผูบ้ ริ โ ภคจึ ง สามารถกํา หนด การค้น หาข้อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ กและการตัด สิ นใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคได้ เช่น รู ปแบบบ้าน ขนาดพื้นที่ใช้สอย และขนาดที่ดินที่ตอ้ งการต้องอยูใ่ นงบประมาณใน
การซื้ อ มีเหมาะสมกับคุณภาพและบริ การ (Schiffman; & Kanuk. 2000: G - 3) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทําการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล เกี่ยวกับ
สิ นค้าหรื อ บริ การ โดยคาดหวังว่าสิ่ งเหล่ านั้นจะสามารถตอบสนองความต้อ งการของตนเองได้
สอดคล้อ งกับผลการศึกษาของ ตรี นุช แววแสง (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อ ง “การใช้ปัจจัยส่ ว น
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัยของประชาชนวัยทํางานเขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร”
พบว่า งบประมาณในการซื้ อที่อยูอ่ าศัยที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัฐฬเดช มาเจริ ญ (2555) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การเลือกซื้ อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดขอนแก่น” พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อบ้านราคา 3,500,001 ถึง 4,500,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ
(2558) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเลือกซื้ อบ้านระดับราคาอยู่
ในช่วง 5,000,001 - 6,000,000 บาท
1.4) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ด้ า นระยะเวลาที่ ต ้อ งการเข้า อยู่ อ าศัย แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ บ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมื อ งของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะระยะเวลาที่
ต้องการเข้าอยูอ่ าศัยเป็ นปั จจัยที่กาํ หนดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ด้ารการรับรู ้ปัญหาของผูบ้ ริ โภค
เช่น การกําหนดแต่งงานมีความจําเป็ นต้องดูเรื อนหอก่อน และต้องการซื้อในทําเลที่สามารถเดินทาง
ไปทํางานได้สะดวก ซึ่ งจะ พบว่า ระยะเวลาที่ตอ้ งการจะเข้าอยู่อาศัยอยู่ในช่ วงเวลา 6 - 12 เดือน เป็ น
ระยะเวลาที่เ หมาะสมกับผูบ้ ริ โภคมากที่สุ ด เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนใหญ่มีการวางแผนทาง
การเงิ น (ปรมะ สตะเวทิน 2546, น. 105) ได้เ สนอว่า คนที่ มี ล ัก ษณะประชากรศาสตร์ ต่ างกันจะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาต่างกันด้วย เช่น ด้านสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และ
สถานภาพทางสังคมของ บุคคล มีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่งสาร เพราะ
แต่ละคนมี วฒั นธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิ ยม และเป้ าหมายที่ต่างกัน สอดคล้อ งกับผล
การศึกษาของ ทัสณี นิลมงคล (2546) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยในการตัดสินใจซื้อของผูท้ ี่จะซื้ อที่อยู่
วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
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อาศัยกรณี ศึกษา: บ้านสถาพร บ้านภัสสร 3 และบ้านพฤกษา 12” ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่จะซื้ อส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลา 1 เดือน เพือ่ ค้นหาข้อมูลทําการเปรี ยบเทียบเพือ่ ประกอบการตัดสินใจโดยเข้าเยีย่ ม
ชมโครงการและบ้านตัวอย่าง 2 ครั้งเป็ นอย่างน้อย พิจารณาถึงผูป้ ระกอบการ ดูจากการดําเนิ นงาน
และผลงานที่ปรากฏ โดยคํานึ งถึงปั จจัยทางด้านการเงินในเรื่ องราคาขายที่เหมาะสมเมื่อ เที ยบกับ
คุณภาพ การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง รู ปแบบบ้านพิจารณาเรื่ องขนาดพื้นที่ใช้สอย จํานวน
ห้องนํ้า ห้องนอน บรรยากาศสงบ มีการดูแลรักษาหมู่บา้ นให้ดูสะอาดการตัดสินใจซื้อพิจารณาด้าน
ราคาและรู ปแบบ ที่สมั พันธ์กบั สภาพเศรษฐกิจของครัวเรื อน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิ
ระโสภณ (2558) ทําการศึกษาเรื่ อ ง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้านจัด สรรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระยะเวลาในการพิจารณาก่อนการ
ตัดสินใจซื้อมากกว่า 4 สัปดาห์
1.5) ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยูอ่ าศัย แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะวัตถุประสงค์ในการซื้ อบ้าน
ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครนั้น แสดงให้เห็นว่า
ส่วนใหญ่มีกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยคํานึงถึงการสร้างครอบครัวและสะดวกต่อการเดินทางไป
ทํางานเป็ นหลัก ซึ่ งการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัยใกล้ที่ทาํ งานเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วย
ให้ความเหนื่ อยล้าน้อยลง และมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (ปรมะ สตะเวทิน 2546, น. 105)
ได้เสนอว่า คนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมี ลักษณะทางจิตวิทยาต่างกันด้วย เช่น ด้าน
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ หมายถึ ง อาชี พ รายได้และสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มี
อิ ท ธิ พ ลอย่า งสํา คัญ ต่ อ ปฏิ กิ ริ ยาของผู ้รั บ สารที่ มี ต่ อ ผู ้ส่ ง สาร เพราะแต่ ล ะคนมี ว ัฒ นธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติค่านิ ยม และเป้ าหมายที่ต่างกัน สอดคล้อ งกับผลการศึกษาของ วีณา ถิ ระ
โสภณ (2558) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้า นจัด สรรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรคือ เพือ่
อยูอ่ าศัยโดยตัวท่าน เอง และครอบครัวรองมาคือ เพื่อขายต่อหรื อเก็งกําไรซื้ อให้ญาติพี่น้อง หรื อ
บุตร และเพือ่ พักผ่อนชัว่ คราว ตามลําดับ
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์
โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านบุคคล
และด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์
โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักในแต่ละด้านได้ดงั นี้
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2.1) ด้านบุคคล เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อ การให้บริ การลู กค้าแถมยัง ต้อ งสามารถให้
ความรู ้ความเข้าใจลูกค้าได้อย่างถูกต้อง สามารถนําเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่บริ ษทั ต้องการเสนอขายลูกค้า
ได้ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า พนักงานขายมีความรู ้ความเข้าใจในสินค้าและสามารถนําเสนอ
สินค้าได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริ ษทั ที่ฝึกอบรมพนักงาน
มาเป็ นอย่างดีซ่ ึงจะทําให้เกิดข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยังเกิดความประทับใจกับ
สิ่งที่พนักงานหรื อบุคคลที่เกี่ยงข้องในการให้บริ การต่าง ๆ เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภู
วิศ สิ งหสกุลชัยชาญ (2558) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมประเภท
สู งเกินกว่า 8 ชั้น (High Rise) ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านพนักงานขาย
และคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมประเภทสู งเกินกว่า 8 ชั้น
ในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภัสนันท์ เชื่อถือเจริ ญกิจ (2553) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทาวน์เฮ้าส์ของผูบ้ ริ โภค : กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานขายมีมนุษย์สมั พันธ์ มีน้ าํ ใจ และมีมารยาทดีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ทาวน์เฮ้าส์ของผูบ้ ริ โภค : กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกุลพร นอ
ขุนทด (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยมโครงการรอยัลอิลล์
รี สอร์ ทบ่อ วิน จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มี ผลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม
โครงการรอยัลอิลล์ รี สอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ความน่าเชื่อถือของสํานักงานขาย มีความน่าจะเป็ น
ที่จะซื้อคอนโดมิเนียมโครงการ รอยัลอิลล์ รี สอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.10
2.2) ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้าซึ่งจะต้องให้บริ การลูกค้าได้เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริ การหรื อเข้ามาแวะชม
โครงการ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับความสะอาดภายในโครงการ
ทั้งหมด ทั้งสํานักงานขายและบ้านตัวอย่าง เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ งที่ลู กค้าสามารถพิจารณาเป็ นสิ่ งแรก
เพราะโครงการจะต้องมีความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ
ซื้อบ้านทาวน์โฮมที่มีการจัดการความสะอาดเป็ นอันดับแรก โดยทางบริ ษทั ให้ความใส่ใจเป็ นอย่างดี
ทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจต่อสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีณา ศรี
เจริ ญ (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ บ้านจัดสรรของข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า การออกแบบและสิ่งอํานวยความสะดวกส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิ จ ัย ของ ภู วิ ศ สิ ง หสกุ ล ชัย ชาญ (2558) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิ เนี ยมประเภทสู งเกินกว่า 8 ชั้น (High Rise) ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านการดูแลและสภาพแวดล้อม ส่ งผลทางบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมประเภทสูง
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เกินกว่า 8 ชั้น ในเขตกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกุลพร นอขุนทด (2559)
ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโครงการรอยัลอิลล์ รี สอร์ทบ่อวิน
จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยม โครงการรอยัลอิลล์
รี สอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี สิ่ งอํานวยความสะดวกประเภทสระว่ายนํ้า มีความน่ าจะเป็ นที่จะซื้ อ
คอนโดมิเนียมโครงการ รอยัลอิลล์ รี สอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.10
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด โครงการเดอะคอนเนคดอนเมือง ควรจัด โปรโมชัน่ ของแถม
ส่วนลด ดอกเบี้ยธนาคาร เหมาะสมตามความต้องการกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชดั เจน โดยการจัด
แคมป์ เปญร่ วมกับธนาคารหลายธนาคาร เพือ่ ให้ลูกค้ามีโอกาสในการเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารต่าง ๆ
2) ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายโครงการเดอะคอนเนคดอนเมื อง ควรจัดทํารู ปแบบช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชดั เจน โดยควรจะหาทําเลที่ต้งั ของ
โครงการอยู่ ใ กล้ ร ะบบขนส่ ง เช่ น รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิ น แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ก์ และทํา เลที่ ต้ ัง มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
3) ด้า นบุ ค คล โครงการเดอะคอนเนคดอนเมื อ งควรจัด ทําแผนฝึ กอบรมพนักงานเพื่อ
เพิม่ พูนทักษะและความรู ้ให้แก่พนักงานทุก ๆ คน เพิม่ เพือ่ ประสิทธิภาพในการทํางานและให้บริ การ
แก่ ลู ก ค้า ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งแม่ น ยํา อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยลดข้อ บกพร่ อ งต่า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในหน้าที่ของ
พนักงานแต่ละคน
4) ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โครงการเดอะคอนเนคดอนเมื อ ง
ควรตกแต่งบ้านตัวอย่างที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวัน เพิ่มเพื่อมุมมองหรื อแนวคิดในการ
ตกแต่งบ้านให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษานี้ และควรทําการศึกษาในโอกาสต่อไป คือ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยมีคนกลาง คือ พนักงานในองค์กร สินค้าและบริ การ ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การด้านกระบวนการมากที่สุด ซึ่งผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อจะสามารถเจาะลึกในประเด็นนี้ได้
2) เนื่องจากผูศ้ ึกษาทําการศึกษาเพียงในจังหวัดกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ทําให้ขอ้ มูลที่ได้อาจยัง
ไม่ครอบคลุม ดังนั้นควรมีการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจ เช่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสมุทรสาคร ที่โครงการหมู่บา้ นจัดสรรกําลังขยายบริ เวณกว้างให้กลุ่มของผูบ้ ริ โภค
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