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การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของ 

กลุ่มตลาดอตุสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

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.รุจาภา แพ่งเกษร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนองค์กรที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัว

คอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ(2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของ

กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกาํหนดขอบเขตดา้นประชากร 

คือ กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ในการใช้ร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูป โดยกลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบดว้ย โครงการอสังหาริมทรัพย ์โรงงานอุตสาหกรรม และบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ใชก้ลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

probability sampling) โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ซ่ึงเป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะที่สอดคล้องหรือเป็นตัวแทนที่สามารถจะ

ทาํการศึกษาได ้และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

ค่าสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  ทดสอบสมมติฐาน โดยค่าสถิติท่ีใช ้คือ F-test และ วิเคราะห์การถดถอย (Regression 

Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนองคก์รดา้นประเภทโครงการ ดา้นงบประมาณที่ใชใ้น การ

ก่อสร้าง และดา้นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ มีผลต่อการเลือกซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่ม

ตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาดมหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของ

กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระดบัตํ่า โดยพบว่า การส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มอุตสาหกรรมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในการส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการดา้นการโฆษณา  ดา้นการขายโดยพนักงานขาย และดา้นการตลาดทางตรง สาํหรับ  การ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการด้านการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีผลกบั  การ

ตดัสินใจซ้ือคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คาํสําคญั :  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, การตัดสินใจซ้ือ, ร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูป 

 

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 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นการส่ือสารทางการตลาดที่สามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ลูกคา้ เพือ่ใหลู้กคา้มีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินคา้ และถือไดว้า่การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็น

องค์ประกอบที่สําคญัในการทาํธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในการซ้ือสินคา้และบริการ 

(Kotler, 2004) 

ความสาํคญัของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นวธีิการส่ือสารท่ีสามารถดึงดูดความ

สนใจจากลูกคา้เพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ และเป็นลูกคา้ระยาวในที่สุด นอกจากน้ีการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการยงัเป็นการมุ่งหวงัต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อโน้มน้าวพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกคา้ ให้มาซ้ือสินคา้และใช้สินคา้ ซ่ึงประเด็นสําคญัของการ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือการลงมือทาํ และตอ้งมีความสอดคลอ้งและมีความต่อเน่ือง จนทาํ

ใหเ้กิดการผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และเกิดความสมัพนัธอ์นัดี

ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค (จิลมิลกา เจริญทนงั, 2551) 

การตลาดสมยัใหม่นั้น ไม่เพียงแต่จะตอ้งพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพ หรือช่องทางการจดั

จาํหน่ายที่ทาํใหลู้กคา้สามารถหาซ้ือไดอ้ยา่งสะดวกสบายเท่านั้น แต่จะตอ้งรู้จกัการจดัการระบบการ

ส่ือสารที่ดีดว้ย เพื่อให้สามารถติดต่อส่ือสารและสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ธุรกิจ

ต่างๆจึงใหค้วามสาํคญักบัการจดัการการส่ือสารการตลาดให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สาํหรับ

แนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั เพือ่นาํมาแกไ้ข

ปัญหาทางการตลาด รวมไปถึงธุรกิจร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป ท่ีปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคหนัมาใชร้ั้วคอนกรีต

สําเร็จรูปแทนการใช้ร้ัวอิฐบล็อกแบบดั้งเดิมเป็นจาํนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

โครงการบา้นจดัสรร หรือแม้แต่บา้นพกัอาศยัทัว่ไป เน่ืองจากร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปนั้นมีความ

แข็งแรง สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบสําเร็จรูปทุกช้ินส่วน และยงัสามารถควบคุม

งบประมาณในการก่อสร้างได้  เม่ือตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทาํให้ธุรกิจร้ัวคอนกรีต

สาํเร็จรูปในช่วงหลายปีที่ผา่นมามีการขยายตวั และเติบโต จากกาํลงัซ้ือของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรม

ที่เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว จึงทาํให้มีคู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก  แต่เม่ือปี 

2558  ตลาดร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปชะลอตวัเน่ืองจากภาวะทางการเมืองและความไม่แน่นอนของภาวะ

เศรษฐกิจ ที่ทาํใหโ้รงงานอุตสาหกรรม และโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีถือวา่เป็นตลาดร้ัวคอนกรีต
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สาํเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุด ชะลอตวั เม่ือทั้งสองตลาดน้ีมีการชะลอ ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจร้ัว

คอนกรีตสาํเร็จรูป และในขณะเดียวกนัคู่แข่งขนัที่มีอยูใ่นตลาดทั้งหมดต่างก็ตอ้งช่วงชิงส่วนแบ่ง

ตลาดให้มากที่สุด ส่งผลให้การแข่งขนันั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น คู่แข่งขนัรายไหนที่มีการ

ส่ือสารการตลาดครอบคลุมทุกพื้นที่ ก็สามารถเป็นผูน้าํทางการตลาดและมีส่วนแบ่งทางการตลาด

สูงที่สุด ในปัจจุบนัร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปมีการแข่งขนัในการส่ือสารการตลาดที่แตกต่างกนั รวมถึง

การแข่งขนัทางดา้นสินคา้และบริการ ช่องทางการจดัจาํหน่าย เพื่อให้ขยายกลุ่มลูกคา้ให้กวา้งขึ้น  

การสร้างความแตกต่างหรือความโดดเด่นให้กบัสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้ได้

อยา่งชดัเจน และเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และสามารถตดัสินใจซ้ือไดใ้นท่ีสุด   

ดงันั้น การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จึงเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีมีความสาํคญัใน

การเช่ือมโยงวตัถุประสงคข์องธุรกิจ กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยผา่นทางการส่ือสารในรูปแบบ

ต่างๆ เน่ืองจากในยุคปัจจุบันพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้ นเปล่ียนแปลงไป โดยที่ผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบัคุณภาพและราคาเป็นสาํคญั  รวมถึงการส่งเสริมการตลาดต่างๆ  เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัแนวทางการตลาดที่ย ัง่ยนื  การสร้างคุณค่าให้อยูใ่นใจของผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคมองเห็นถึง

ความแตกต่างระหว่างตราสินคา้ ดังนั้นธุรกิจร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปจึงตอ้งให้ความสําคญักบัการ

ส่ือสารทางการตลาด เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการดึงดูด และเขา้ถึงผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจซ้ือสินคา้

และบริการใหม้ากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนองคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาด 

อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีต

สาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนองค์กรด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณในการก่อสร้าง และด้านผูท้ี่มี

อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือร้ัวที่แตกต่างกนั ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป

ของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา  ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการขายโดยพนักงาน และ ดา้นการตลาดทางตรง  ที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

Independent Variable 

                                                                                           

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตเน้ือหา ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนองค์กร ศึกษาด้านประเภทโครงการ ด้าน

งบประมาณในการก่อสร้าง และดา้นผูมี้อาํนาจใน การตดัสินใจซ้ือ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การ ประกอบดว้ย ดา้นการโฆษณา  ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการขาย

โดยพนักงาน และดา้นการตลาดทางตรง  และการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาด

อุตสาหกรรม 

ตัวแปรตาม 

Dependent Variable 

ปัจจัยส่วนองค์กร 

 

1. ประเภทโครงการ 

2. งบประมาณในการก่อสร้าง 

3. ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ 

 

 

การตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป 

 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การ 

1. การโฆษณา 

2. การส่งเสริมการขาย 

3. การประชาสมัพนัธ ์

4. การขายโดยพนกังานขาย 

5. การตลาดทางตรง 
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 ขอบเขตประชากร ศึกษากลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย ์โรงงานอุตสาหกรรม และบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 

ตั้งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และเป็นกลุ่มกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ ในการใชร้ั้วคอนกรีต

สําเร็จรูป โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย ์โรงงานอุตสาหกรรม และ 

บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ผูว้จิยัไดท้าํการกาํหนดขอบเขตประชากรที่ทาํการศึกษา ดงัน้ี  

- โครงการอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 80,000 โครงการ จากโครงการอสังหาริมทรัพย ์    ที่

เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน กนัยายน พ.ศ. 

2559 (โสภณ พรโชคชยั, 2559) 

- โรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 783 โครงการ จากจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559)   

- บริษทัรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 3,000 บริษทั จากจาํนวนบริษทัรับเหมาทั้งหมดที่อยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ไอคอน ศูนยร์วมขอ้มูล, 2559) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาด

อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมาหานครและปริมณฑล เพือ่นาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแนวทาง

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมและธุรกิจร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูป เพื่อ

ก่อใหเ้กิดการซ้ือขายที่เพิม่มากขึ้น 

2. ทราบถึงปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป

ของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาํขอ้เสนอแนะ และ

แนวทางการพฒันากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสร้างความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้ของธุรกิจร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป 

แนวคดิ  ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การนําองค์ประกอบทางการส่ือสารการตลาดมาใช้ให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป้าหมาย  ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสริมการ

ขาย การใช้เครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดแบบไวรัส  และ การตลาดทางตรง 

เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร จูงใจ  และให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินคา้นั้น ๆ  มีคุณค่าเพิ่ม (Value 

Added) ไปจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด  
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เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2543)  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะใชทุ้กรูปแบบของการ

ติดต่อส่ือสารที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับ โดย

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ไดแ้ก่ โฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสริมการขาย 

การขายโดยพนักงานขาย การใช่เครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดแบบไวรัส และ 

การตลาดทางตรง  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การโฆษณา  (Advertising) หมายถึง การส่ือสารขอ้มูล เพื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือน

ความจาํเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ในรูปแบบการจ่ายเงินของการส่ือสารที่ไม่ใช่บุคคลเก่ียวกบัสินคา้ 

บริการ องคก์าร โดยระบุผูส้นับสนุน การจ่ายเงิน คือ การจ่ายเงินซ้ือพื้นที่การโฆษณา นอกจากนั้น

การโฆษณายงัรวมถึง ส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น โทรทศัน์ วทิย ุซ่ึงถือเป็นการส่ือสารโดยไม่ใช้

บุคคล และไม่สามารถรับการโตต้อบ หรือ ตอบสนองโดยทนัทีทนัใด การส่ือสารจึงเป็นการส่ือสาร

ทางเดียว (One-way Communication) ดงันั้นการโฆษณาจึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย เราสามารถควบคุม

ส่ือโฆษณาได้มาก สามารถควบคุมกํากับให้เป็นไปตามต้องการได้ และสามารถนํามาใช้

ติดต่อส่ือสารกับผูบ้ริโภคได้ทัว่ประเทศ หรือการมุ่งเน้นเฉพาะบางกลุ่ม ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้ดี ส่วน

ขอ้เสีย คือ งบประมาณสาํหรับการผลิตส่ือโฆษณาผา่นส่ือต่างๆนั้นมีงบประมาณสูง 

การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) หมายถึง การส่ือสารเพือ่สร้างความสมัพนัธร์ะหว่าง

องคก์รกบักลุ่มสาธารณชน หรือ ชุมชุน การประชาสมัพนัธ ์เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึง

เป็นจุดมุ่งหมายระยะยาว ซ่ึงรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์อาจจะมีลกัษณะเป็นทางการหรือไม่

เป็นทางการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจอันดี เพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองคก์ร สินคา้และบริการ ขอ้ดีของการประชาสมัพนัธ์ คือเสียค่าใชจ่้ายตํ่า เม่ือ

เทียบกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ นอกจากนั้นขอ้มูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางส่ือมวลชน

ต่าง ๆ ยงัมีความน่าเช่ือถือ ส่วนขอ้เสีย คือไม่สามารถควบคุมได ้

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมในการจูงใจ เพื่อเป็นการกระตุน้

ยอดขายให้เกิดขึ้น   โดยการให้ส่วนลด  ให้ของแถม หรือ ชิงโชค เป็นตน้  การส่งเสริมการขายมี

จุดมุ่งหมายระยะสั้น ๆ  เท่านั้น  โดยการส่งเสริมการขายโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การ

ส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผูบ้ริโภค เป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือทนัที การส่งเสริมการขายที่

มุ่งสู่คนกลาง และการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนกังาน 

การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง เป็นการติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั 

เป็นการส่ือสารระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) มีวตัถุประสงค์เพื่อ

สร้างสรรค์ความชอบสินคา้ ความเช่ือมั่นในสินคา้ และซ้ือสินคา้  การขายโดยพนักงานขายเป็น

วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการกระตุน้ให้เกิดการซ้ือของผูบ้ริโภคเป้าหมาย การใชพ้นักงาน
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ขายเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ และยงัเป็นการขายโดยวาจา ทาํให้แต่ละฝ่าย

สามารถสังเกตความตอ้งการ และพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายไดอ้ยา่งใกลชิ้ด จุดเด่นของการขายโดย

พนักงานขาย คือการติดต่อส่ือสารที่สามารถยดืหยุน่ได ้สามารถปรับเปล่ียนข่าวสารให้สอดคลอ้ง

กับความตอ้งการหรือตามสถานการณ์ของลูกคา้แต่ละราย และสามารถรับรู้การตอบสนองได้

ในทนัที 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing) การขาย

ทางแคตตาล็อค (Catalogue sales) การสั่งซ้ือทางไปรษณีย ์(Mail order) กรณีที่ใชก้ารตลาดทางตรง 

คือ เม่ือมีฐานขอ้มูล (Database) ที่ดีพอและทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร อยูท่ี่ไหน ซ่ึงจะเป็นการ

ประหยดักว่าใช้ส่ืออ่ืนๆ  ใช้การตลาดทางตรงเม่ือตอ้งการสร้างการตลาดที่มีความเป็นส่วนตัว 

(Personalized marketing) ตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเป็นการตลาดแบบส่วนตวั เม่ือผูบ้ริโภค

ไดรั้บจดหมายแลว้จะรู้สึกว่าเป็นลูกคา้คนสาํคญั ทาํให้เกิดความรู้สึกที่ดี ใชก้ารตลาดทางตรงเพื่อ

เป็นกลยทุธ์ติดตามผล (Follow up strategy) เม่ือทราบจาํนวนกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีคาดว่าจะซ้ือ

อยา่งแน่นอน แทนที่จะโฆษณาผา่นส่ือมวลชนหรือส่ือส่ิงพมิพ ์แต่สามารถใชก้ารตลาดทางตรงแทน 

โดยการใชจ้ดหมายส่งยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพือ่เป็นการเตือนความจาํและเร่งรัดให้เกิดการตดัสินใจ

ซ้ือ และใช้การทางตรงเพื่อเป็นการเตือนความจํา(Remind)  การใช้การตลาดทางตรงเพื่อ

ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้เดิมและสร้างความสมัพนัธท่ี์ดี 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ  

อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2539 ; น.48 – 176) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Consumer Decision 

Process ) คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นเพียงขั้นตอนขั้นหน่ึงของปฏิกิริยาของ

ผูบ้ริโภคที่กระทาํลงไป กล่าวคือ ก่อนที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น จะมี

อิทธิจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเขา้มากระตุน้ เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีถูกป้อนเขา้สู่ระบบหรือ

กระบวนการคิด จึงทาํใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมออกมา ซ่ึง จะประกอบไปดว้ยทั้งหมด 5ขั้นตอน ดงัน้ี 

Need Recognition  คือ การตระหนักถึงความจาํเป็นหรือความตอ้งการ ก่อนที่จะมีสินคา้

หรือบริการอะไรก็ตามมกัจะเร่ิมตน้จากการรับรู้ของผูซ้ื้อ การรับรู้ถึงความจาํเป็นหรือความตอ้งการ

จะเกิดขึ้นจากแรงกระตุน้ภายใน เช่น ความหิวกระหาย หรือ แรงกระตุน้จากภายนอก เช่น การ

โฆษณา 

Search  คือ การแสวงหาขอ้มูล เป็นขั้นตอนที่เกิดต่อเน่ืองมาจากการรับรู้วา่ผูบ้ริโภคตอ้งการ

ผลิตภณัฑช์นิดใด การแสวงหาขอ้มูลเป็นขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือ

บริการที่ตนตอ้งการจะซ้ือ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อาจจะไดจ้ากงานโฆษณาร้านคา้ บุคคลใกลชิ้ด 

ส่ือประเภทต่างๆ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า 
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ความคุน้เคยที่มีต่อสินคา้ อย่างไรก็ตามในขั้นตอนน้ี ผูซ้ื้อจะมีขอ้มูลสินคา้หลายๆยี่ห้อ เพื่อใช้

สาํหรับเปรียบเทียบในขั้นตอนต่อไป 

Pre-purchase Evaluation of Alternative คือ การประเมินผลทางเลือก เป็นขั้นตอนที่ผูซ้ื้อ

เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัราคา คุณภาพ ช่ือเส่ียง ภาพลกัษณ์ หรือคุณสมบติัอ่ืนๆ ของสินคา้ แต่ละ

ทางเลือกหลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว้ จะคงเหลือทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจะเป็น

ทางเลือกที่จะถูกดาํเนินการต่อในขั้นต่อไป 

Purchase คือ การตดัสินใจซ้ือ ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ะมีการพิจารณาเก่ียวกบัแหล่ง

ขาย เง่ือนไขการขาย การรับประกนั การบริการหลงัการขาย หากจาํเป็นและไดสิ้นคา้มาครอบครอง

ในที่สุด 

Post purchase behavior  คือ การประเมินผลหลงัการใช ้เป็นการเปรียบเทียบผลการใชสิ้นคา้

กบัความคาดหวงัที่มีต่อสินคา้ชนิดนั้น หากผลการใชสิ้นคา้เป็นไปตามความคาดหวงั ผูซ้ื้อจะเกิด

ความพึงพอใจ แต่ถ้าผลการใช้สินคา้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั ผูซ้ื้อจะรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินคา้ 

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจะส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไป รวมทั้งการเป็นแหล่งขอ้มูล

ใหก้บับุคคลอ่ืนดว้ย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รังสิยา พวงจิตร (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง “เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และความภกัดีต่อตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอาง Oriental Princess ของ

ผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ลกัษณะส่วนบุคคล ทางดา้นสถานภาพการสมรส 

อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอาง Oriental Princess แตกต่างกัน 

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสาํอาง Oriental Princess ดา้นการโฆษณามี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ เน่ืองจากโฆษณาเป็นส่ือที่กระจายออกไปไดร้วดเร็ว ผูบ้ริโภค

เพศหญิงสามารถรับรู้ผลิตภณัฑใ์หม่ได ้และสามารถกระตุน้ให้เกิดการซ้ือไดบ้่อยคร้ังขึ้น และถา้มี

การโฆษณาเพิ่มขึ้นจะช่วยทาํให้ผูบ้ริโภคจดจาํผลิตภณัฑไ์ด ้และเช่ือว่าการโฆษณาที่สูง คุณค่าของ

ผลิตภณัฑ์จะตอ้งดี ทาํให้ผูบ้ริโภคเพศหญิงนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง 

Oriental Princess  ด้านการส่งเสริมการขาย  เน่ืองจากมีการส่งเสริมการขายมาก ซ่ึงกระตุน้ความ

สนใจ ให้ทดลองใช้ เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้ในคร้ัง

ต่อไปในปริมาณที่มากขึ้น ด้านกิจกรรมเชิงการตลาด จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมกบักิจกรรมที่

ผูผ้ลิตจดัขึ้น สร้างการรับรู้ข่าวสารไดม้ากขึ้น และกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีเพิม่ขึ้น ดา้นการ

ใชพ้นักงานขายและการบริการพบว่า พนักงานขายจะให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละนาํเสนอ

โปรโมชั่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู ้บริโภค เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความประทับใจจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือที่เพิม่มากขึ้น 
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หน่ึงฤทยั เงาคาํ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การและปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ อิทธิพลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ปัจจยัทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม เพื่อศึกษาการส่ือสารตลาดแบบบูรณาการต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม และเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ การศึกษา 

รายได้ สถานภาพ งบประมาณ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน แต่เพศ ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตอ้งการ และเวลาในการ

ตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั ผูท้ี่ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้เร่ืองการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการในเร่ืองการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่การ

โฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงไม่มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม และปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วนัวสิา วงษาหลา้ (2556) ทาํการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจ

พิซซ่าในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวิจยัพบว่า ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ประกอบดว้ย ส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร ส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ือโฆษณา ส่ืออินเตอร์เน็ต จดหมาย

ตรง การจดักิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม การแนะนาํจากพนกังานขาย  มีความสัมพนัธ์

กบัการเลือกซ้ือพิซซ่าและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์

ผา่นทางส่ือดงักล่าวมากขึ้น จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือพซิซ่ามากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีของ Kotler and Keller.(2009) ที่ว่าการส่ือสารการตลาดเป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ สร้างภาพลักษณ์ และตราสินคา้ โดยเน้นการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ และตดัสินใจซ้ือ และนอกจากนั้นจากผลการวิจยัยงัพบวา่ปัจจยัทางการตลาด

ถา้มีมาก จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือพซิซ่าเพิม่มากขึ้น 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ท่ีมีทั้งคาํถามปลายปิด และปลายเปิด    โดย

ใหผู้ต้อบกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ดา้นประเภทโครงการ ดา้นงบประมาณ

ในการก่อสร้าง และดา้นผูมี้อาํนาจใน      การตดัสินใจซ้ือ มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 
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ส่วนที่ 2 ขอ้มูลปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีต

สาํเร็จรูป ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดย

พนกังานขาย และดา้นการตลาดทางตรง มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวดัความคิดเห็นเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กันซ่ึงมี

ลาํดบัความเห็นดงัน้ี 

  5 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากที่สุด 

  4 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 

  3 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 

  1  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายเปิด 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแกไ้ข 

จาํนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคาํถามสามารถส่ือความหมายตรงความตอ้งการตลอดจนมีความ

เหมาะสมหรือไม่ มีความง่ายเพียงใดจากนั้นจึงนาํมาทดความสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการหาความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 

(ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2551) โดยใชเ้กณฑส์มัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ใน

ภาพรวม คือ Alpha = 0.871 ซ่ึงค่าที่ไดมี้ความเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูง 

ผลการดําเนินงานวิจัย  

การศึกษาปัจจัยส่วนองค์กรด้านประเภทโครงการ 

ประเภทโครงการ จาํนวน (โครงการ) ร้อยละ 

บา้นเด่ียว 

บา้นแฝด 

ทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม 

คอนโด 

โรงงานอุตสาหกรรม 

114 

58 

180 

21 

27 

28.50 

14.50 

45.00 

5.30 

6.80 

รวม 400 100.00 
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พบว่าประเภทโครงการที่ใชร้ั้วคอนกรีตสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ คือ โครงการทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม 

จาํนวน 180 โครงการ (ร้อยละ 45.00) รองลงมา คือ โครงการบา้นเด่ียว จาํนวน 114 โครงการ (ร้อย

ละ 28.50) และบา้นแฝด จาํนวน 58 โครงการ (14.50)  

การศึกษาปัจจัยส่วนองค์กรด้านงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง 

งบประมาณที่ใชใ้นการก่อสร้าง จาํนวน (โครงการ) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,000,000 บาท 

1,000,001 – 2,000,000 บาท 

2,000,001 – 3,000,000 บาท 

3,000,001 – 4,000,000 บาท 

4,000,001 – 5,000,000 บาท 

5,000,001 บาทขึ้นไป 

28 

21 

29 

19 

62 

241 

7.00 

5.25 

7.25 

4.75 

15.50 

60.25 

รวม 400 100.00 

 พบวา่งบประมาณที่ใชใ้นการก่อสร้างส่วนใหญ่มีมูลค่า  5,000,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 241 

โครงการ (ร้อยละ 60.25) รองลงมามีมูลค่า 4,000,001-5,000,000 บาท จาํนวน 62 โครงการ (ร้อยละ 

15.50) และ มูลค่า 2,000,001-3,000,000 บาท จาํนวน 29 โครงการ (ร้อยละ 7.25) ตามลาํดบั 

การศึกษาปัจจัยส่วนองค์กรด้านงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง 

ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ จาํนวน (โครงการ) ร้อยละ 

เจา้ของโครงการ 

หวัหนา้โครงการ (Project Site) 

ฝ่ายจดัซ้ือ   

ผูอ้อกแบบ 

ผูรั้บเหมา 

246 

35 

7 

83 

29 

61.50 

8.75 

1.75 

20.75 

7.25 

รวม 400 100.00 

 พบว่าผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ คือ เจา้ของโครงการ จาํนวน 246 โครงการ 

(ร้อยละ 61.50) รองลงมา คือ ผูอ้อกแบบ จาํนวน 83 โครงการ (ร้อยละ 20.75) และ หวัหนา้โครงการ 

จาํนวน 35 โครงการ (ร้อยละ 8.75) 
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การศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

โฆษณา ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัที่มีผลต่อการตดัสินใจ 

โทรทศัน ์

วทิย ุ

หนงัสือพมิพ ์ นิตยสาร 

วารสาร 

โบวชวัร์ 

โปสเตอร์  ป้ายโฆษณา 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ส่ือออนไลน์  

4.44 

4.15 

4.22 

3.54 

3.69 

3.11 

3.78 

.661 

.700 

.671 

.092 

.158 

.903 

.085 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

 3.84 .895 มาก 

 พบว่าปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดา้นการโฆษณาที่มีผลต่อการตดัสินใจมาก

ที่สุด คือ โทรทัศน์ มีผลในระดับมากที่สุด ( x = 4.44, SD = 0.661) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร วารสาร มีผลในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.22, SD = 0.671)  และ วิทยมีุผลในระดบัมาก ( x = 

4.15, SD = 0.700) ตามลาํดบั     

การศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือ 

การส่งเสริมการขาย ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัที่มีผลต่อการตดัสินใจ 

การลดราคา 

การแจกสินคา้ตวัอยา่ง 

การสาธิตวธีิการตดัตั้ง 

การสะสมคะแนนเพื่อแลกของ

รางวลั 

การใหข้องแถม 

การจดัชิงรางวลั 

การรับประกนัสินคา้ 

4.55 

3.20 

3.63 

3.32 

3.28 

3.23 

4.50 

.793 

.048 

.998 

.908 

.962 

.906 

.732 

มากที่สุด 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มากที่สุด 

 3.67 .763 มาก 

 พบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ การลดราคา มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.55, SD = 0.793) รองลงมา คือ 
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การรับประกนัสินคา้ มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.50, SD = 0.732) และ การสาธิตวิธีการติดตั้ง มี

ผลในระดบัมาก ( x = 3.63, SD = 0.998) ตามลาํดบั 

การศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

การประชาสมัพนัธ ์ ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัที่มีผลต่อการตดัสินใจ 

การประชุมแถลงข่าว 

บทความในหนงัสือพมิพ/์นิตยสาร 

2.92 

3.41 

.866 

.994 

ปานกลาง 

มาก 

 การจดักิจกรรมเพือ่สงัคม 

การใหส้มัภาษณ์ของผูบ้ริหาร 

การโฆษณาเพือ่การประชาสมัพนัธ ์

การจดังานแสดงสินคา้ 

เวบ็ไซต ์

3.30 

2.92 

3.71 

3.52 

3.74 

.149 

.035 

.116 

.124 

.064 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

 3.36 .049 ปานกลาง 

 พบว่าปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการประชาสัมพนัธ์ ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ เว็บไซต์ มีผลในระดับมาก ( x = 3.74, SD = 0.064) รองลงมา คือ การ

โฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ มีผลในระดับมาก ( x = 3.71, SD = 0.116) และการจดังานแสดง

สินคา้ มีผลในระดบัมาก ( x = 3.52, SD = 0.124) ตามลาํดบั 

การศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานขายที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ 

การขายโดยพนกังานขาย ค่าเฉล่ีย S.D. ร ะ ดั บ ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร

ตดัสินใจ 

กิริยาท่าทาง สุภาพเรียบร้อยและใส่ใจ

ในการใหบ้ริการ 

รูปร่าง หนา้ตา สะอาดเรียบร้อย 

การแต่งกายที่เหมาะสม 

นาํเสนอผลิตภณัฑท์ี่น่าสนใจ 

ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พิม่เติม 

มีความเช่ียวชาญและมีความรู้เก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์

การพดูจาไพเราะ สุภาพ 

4.10 

 

3.73 

3.69 

4.11 

4.11 

4.23 

 

4.14 

.722 

 

.797 

.780 

.827 

.801 

.721 

 

.764 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

 

มาก 

 4.01 .773 มาก 
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 พบวา่ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ พนักงานมีความเช่ียวชาญและมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีผลในระดบั

มากที่สุด ( x = 4.23, SD = 0.721) รองลงมา คือ พนกังานพดูจาไพเราะ สุภาพ มีผลในระดบัมาก ( x

= 4.14, SD = 0.764) และ พนกังานนาํเสนอผลิตภณัฑท์ี่น่าสนใจ  มีผลในระดบัมาก ( x = 4.11, SD = 

0.827) ตามลาํดบั 

การศึกษาปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการการตลาดทางตรงที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือ 

การตลาดทางตรง ค่าเฉล่ีย S.D. ร ะ ดั บ ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร

ตดัสินใจ 

พนกังานขายตรง 

แคตตาล็อคที่ส่งตรง 

การโฆษณาขายผ่านทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

การโฆษณาขายผา่นทางโทรทศัน์ 

ก า ร โ ฆ ษ ณ า ข า ย ผ่ า น ท า ง

หนงัสือพมิพ ์

การทาํ online marketing 

การขายผา่นทางโทรศพัท ์

3.68 

3.29 

3.29 

 

3.92 

3.85 

3.77 

3.44 

.058 

.832 

.871 

 

.918 

.868 

.907 

.918 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 3.60 .910 มาก 

 พบว่าปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ การโฆษณาขายผ่านทางโทรทศัน์ มีผลในระดับมาก ( x = 3.92, SD = 

0.918) รองลงมา คือ การโฆษณาขายผ่านทางหนังสือพิมพ์ มีผลในระดับมาก ( x = 3.85, SD = 

0.868) และ การทาํ online marketing  มีผลในระดบัมาก ( x = 3.77 , SD = 0.907) ตามลาํดบั 
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การศึกษาการตัดสินใจซ้ือในข้ันตอนการตระหนักถึงความจําเป็นหรือความต้องการ(Need 

Recognition)  

การตระหนกัถึงความจาํเป็นหรือ 

ความตอ้งการ (Need Recognition) 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัที่มีผลต่อการตดัสินใจ 

ตอ้งการทาํร้ัวสาํเร็จรูปไวส้าํหรับกนัขโมย 

ตอ้งการทาํร้ัวสาํเร็จรูปไวส้าํหรับกั้นแนวเขตท่ีดิน 

ตอ้งการทาํร้ัวสาํเร็จรูปไวเ้พือ่ความสวยงาม 

ตอ้งการทาํร้ัวสาํเร็จรูปเพือ่ความคงทนแขง็แรง 

3.87 

4.36 

4.38 

4.48 

.863 

.669 

.661 

.579 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 4.27 .693 มากที่สุด 

 พบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาํแนกตามขั้นตอนการการตระหนักถึงความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการ(Need Recognition) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ ตอ้งการทาํร้ัวสาํเร็จรูป

เพือ่ความคงทนแขง็แรง มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.48, SD = 0.579) รองลงมา คือ ตอ้งการทาํร้ัว

สาํเร็จรูปไวเ้พื่อความสวนงาม มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.38, SD = 0.661) และ ตอ้งการทาํร้ัว

สาํเร็จรูปไวส้าํหรับกั้นแนวเขตที่ดิน มีในระดบัมากที่สุด ( x = 4.36, SD = 0.669) ตามลาํดบั 

การศึกษาการตัดสินใจซ้ือในข้ันตอนการแสวงหาข้อมูล (Search) 

การแสวงหาขอ้มูล (Search) ค่าเฉล่ีย S.D. ร ะ ดั บ ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร

ตดัสินใจ 

มีการสอบถามขอ้มูลร้ัวสาํเร็จรูปจากคนรอบขา้ง 

มีการสอบถามขอ้มูลจากร้านตวัแทนโดยตรง 

มี ก า ร ห า ข้ อ มู ล ร้ั ว สํ า เ ร็ จ รู ป จ า ก แ ห ล่ ง 

ขอ้มูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และ หนงัสือพมิพ ์

ก่อนทาํการซ้ือมีการนึกถึงประสบการณ์การซ้ือร้ัว

สาํเร็จรูปในอดีตที่เคยซ้ือมา 

4.07 

3.89 

4.23 

 

4.18 

.796 

.937 

.661 

 

.731 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

 

มาก 

 4.09 .781 มาก 

 พบวา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาํแนกตามขั้นตอน   การแสวงหาขอ้มูล (Search) ที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ มีการหาขอ้มูลร้ัวสาํเร็จรูป     จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 

และ หนงัสือพมิพ ์มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.23, SD = 0.661) รองลงมา คือ ก่อนทาํการซ้ือมีการ

นึกถึงประสบการณ์การซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปในอดีตท่ีเคยซ้ือมา มีผลในระดบัมาก ( x = 4.18, SD = 0.731) 

และ  มีการสอบถามขอ้มูลร้ัวสาํเร็จรูปจากคนรอบขา้ง มีผลในระดบัมาก ( x = 4.07, SD = 0.796) 

ตามลาํดบั 
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การศึกษาการตัดสินใจซ้ือในข้ันตอนการประเมินทางเลือก (Pre-purchase Evaluation of 

Alternative) 

การประเมินทางเลือก (Pre-purchase Evaluation of 

Alternative) 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับที่ มีผลต่อการ

ตดัสินใจ 

ความสวยงามของรูปแบบร้ัวสาํเร็จรูป 

ความแขง็แรง และคงทนของร้ัวสาํเร็จรูป 

ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของแบรนดร้ั์วสาํเร็จรูป 

การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา 

4.36 

4.44 

4.48 

 

4.32 

.725 

.602 

.621 

 

.713 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 4.40 .665 มากที่สุด 

 พบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาํแนกตามขั้นตอน  การประเมินทางเลือก (Pre-purchase 

Evaluation of Alternative) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของ

แบรนด์ร้ัวสําเร็จรูป มีผลในระดับมากที่สุด  ( x = 4.48, SD = 0.621) รองลงมา คือ ความแข็งแรง 

และคงทนของร้ัวสาํเร็จรูป มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.44, SD = 0.602) และ ความสวยงามของ

รูปแบบร้ัวสาํเร็จรูป มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.36, SD = 0.725) ตามลาํดบั 

 

การศึกษาการตัดสินใจซ้ือในข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ (Purchase) 

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase) ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับที่ มีผลต่อการ

ตดัสินใจ 

ตดัสินใจซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปจากราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ 

ตดัสินใจซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปจากเง่ือนไขการชาํระเงิน 

ตดัสินใจซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปจากร้านตวัแทนท่ีสามารถเดินทาง

ไปซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก 

ตดัสินใจซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปจากประสบการณ์การซ้ือในอดีตท่ี

เคยซ้ือมา 

4.71 

 

4.11 

 

3.88 

4.20 

.534 

 

.807 

 

.928 

.723 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 4.22 .748 มากที่สุด 

 พบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาํแนกตามขั้นตอน การตดัสินใจซ้ือ (Purchase) ที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ ตดัสินใจซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปจากราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ มีผลในระดบั

มากที่สุด ( x = 4.71, SD = 0.534) รองลงมา คือ ตดัสินใจซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปจากประสบการณ์การซ้ือใน
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อดีตที่เคยซ้ือมา มีผลในระดบัมาก ( x = 4.20, SD = 0.723) และตดัสินใจซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปจากเง่ือนไข

การชาํระเงิน มีผลในระดบัมาก ( x = 4.11, SD = 0.807) ตามลาํดบั 

การศึกษาการตัดสินใจซ้ือในข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ (Purchase) 

การประเมินผลหลงัการใช ้

(Post purchase behavior) 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัที่มีผลต่อการตดัสินใจ 

มีความพงึพอใจกบัร้ัวสาํเร็จรูปที่ซ้ือไป 

ในอนาคตจะกลบัมาซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปแบรนดเ์ดิมอีก 

จะแนะนาํใหค้นรอบขา้งใชร้ั้วสาํเร็จรูป 

4.35 

4.27 

4.27 

.651 

.651 

.648 

มากทีที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 4.29 .650 มากที่สุด 

 พบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาํแนกตามขั้นตอน   การประเมินผลหลังการใช้ (Post 

purchase behavior) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจกบัร้ัวสาํเร็จรูปที่ซ้ือไป 

มีผลในระดบัมากที่สุด ( x = 4.35, SD = 0.651) และในอนาคตจะกลบัมาซ้ือร้ัวสาํเร็จรูปแบรนด์เดิม 

มีผลในระดบัมากที่สุด 

 ( x = 4.27, SD = 0.651) ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนองคก์รดา้นประเภทโครงการ ดา้นงบประมาณ และดา้นผูท้ี่    มีอาํนาจ

ในการตัดสินใจซ้ือที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาด

อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนองค์กรด้านประเภทโครงการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่ม

ตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประเภทโครงการ N Mean       F       Sig. 

บา้นเด่ียว 114 4.34 3.535 .008* 

บา้นแฝด 58 4.17   

ทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม 180 4.23   

คอนโด 21 4.20   

โรงานอุตสาหกรรม 26 2.27   

Total 399 4.25   

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ปัจจัยส่วนองค์กรด้านงบประมาณในการก่อสร้าง ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูป

ของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

งบประมาณในการก่อสร้าง N Mean    F Sig. 

ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 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   

 *มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ปัจจัยส่วนองค์กรด้านผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ร้ัวคอนกรีต

สําเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ N Mean F Sig. 

เจา้ของโครงการ 246 4.30 6.013 .000* 

หวัหนา้โครงการ(Project Site) 35 4.38   

ฝ่ายจดัซ้ือ 7 4.28   

ผูอ้อกแบบ 83 4.11   

ผูรั้บเหมา 29 4.23   

Total 400 4.25   

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนองค์กรด้านประเภทโครงการ ด้านงบประมาณ และด้านผูท้ี่มี

อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ ที่แตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาด

อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วน

องคก์รดา้นประเภทโครงการ ดา้นงบประมาณ และดา้นผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อการเลือกซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  
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สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริม

การขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยพนกังานขาย และดา้นการตลาดทางตรง ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Ciefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig 

Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

1 ( Constant) 

การโฆษณา 

การส่งเสริมการขาย 

การประชาสมัพนัธ ์

การขายโดยพนักงาน

ขาย 

การตลาดทางตรง 

2.961 

.122 

.011 

-.018 

.118 

 

.103 

.122 

.034 

.035 

.030 

.033 

 

.038 

 

 

.221 

.019 

-.043 

.198 

 

.202 

24.184 

3.623 

.312 

-.597 

3.534 

 

2.706 

.000 

.000* 

.755 

.551 

.000* 

 

.007* 

 

.518 

.516 

.376 

.612 

 

.343 

 

1.932 

1.937 

2.658 

1.635 

 

2.916 

 

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

1 .494a .244 .234 .29071 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากสมมติฐานพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = .494a  แสดงว่าปัจจยัการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในระดบัตํ่า ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ R2= 0.244 แสดงว่า 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่ม

ตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คิดเป็นร้อยละ 24.4  ตัวแปรอิสระ

สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 24.4  นอกจากน้ีเป็นผล

จากตวัแปรอ่ืนๆ ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน เท่ากบั .29071 หมายความว่า มีความคาดเคล่ือน

เกิดขึ้น เท่ากบั .29071  

 จากผลการวิเคราะห์จะพบค่า VIF สูงสุดที่ได ้คือปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ด้านการทางตลาดทางตรง  มีค่า 2.916 ซ่ึงไม่เกิน 10 ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดคือปัจจยัการ
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ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดา้นการตลาดทางตรง มีค่า .343 ซ่ึงมากกว่า 0.2  แสดงว่าตวัแปร

อิสระไม่มีมีความสมัพนัธก์นั ทาํใหไ้ม่เกิด Multicollinearity 

 จากการวเิคราะห์พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัว

คอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่ระดับ

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการดา้นการโฆษณา  ดา้น

การขายโดยพนักงานขาย และดา้นการตลาดทางตรง สาํหรับปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีผลกับการตดัสินใจซ้ือคอนกรีต

สาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัส่วนองคก์รดา้นประเภทโครงการ พบว่า ปัจจยัส่วนองคก์รดา้นประเภทโครงการที่

แตกต่างกันส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยโครงการ

บา้นเด่ียวและบา้นแฝด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป แตกต่างจากปัจจยัส่วนองคก์ร 

ดา้นประเภทโครงการทาวน์เฮา้ส์และทาวน์โฮม  โดยปัจจยัส่วนองคก์รดา้นประเภทโครงการบา้น

เด่ียวและบา้นแฝด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป น้อยกว่าประเภททาวน์เฮา้ส์และ

ทาวน์โฮม  

  ปัจจัยส่วนองค์กรด้านงบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้าง พบว่า ปัจจัยส่วนองค์กรด้าน

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างที่แตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของ

กลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 แต่เม่ือนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) พบว่า ปัจจัยส่วนองค์กรด้าน

งบประมาณที่ใชใ้นการก่อสร้าง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปไม่แตกต่างกนั  

  ปัจจยัส่วนองคก์รดา้นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ปัจจยัส่วนองคก์รดา้นผูมี้อาํนาจ

ในการตดัสินใจซ้ือที่แตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาด

อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 โดยผูอ้อกแบบ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป แตกต่างจากเจา้ของโครงการและ

หัวหน้าโครงการ โดยผูอ้อกแบบ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน้อยกว่าเจา้ของโครงการและหัวหน้า

โครงการ โดยที่หวัหนา้โครงการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  

 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือร้ัว

คอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รังสิยา พวงจิตร (2555)  ได้ทาํการศึกษาเร่ือง

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และความภกัดีต่อตรา
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สินคา้ของเคร่ืองสําอาง Oriental Princess ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสาํอาง Oriental Princess  ดา้นการโฆษณามี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ เน่ืองจากโฆษณาเป็นส่ือที่กระจายออกไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

สามารถทาํใหผู้บ้ริโภครับรู้ผลิตภณัฑใ์หม่ได ้และเช่ือวา่การโฆษณาท่ีสูง คุณค่าของผลิตภณัฑต์อ้งดี 

ซ่ึงเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ หน่ึงฤทยั เงาคาํ (2556) ไดท้าํการศึกษา

เร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา 

ไม่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

  ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึง

ขดัแยง้กบังานวิจยัของ รังสิยา พวงจิตร (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และความภกัดีต่อตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอาง Oriental 

Princess ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสริมการขาย เม่ือมีการส่งเสริมการขายมาก ก็จะสามารถกระตุน้ความ

สนใจ และทาํใหเ้กิดการทดลองใช ้ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการขายที่เนน้มุ่งสู้ผูบ้ริโภคและมีแนวโน้มที่

จะซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปในปริมาณที่เพิม่มากขึ้น  

 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของหน่ึงฤทัย เงาคาํ (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสัมพนัธ์ ไม่มี

ความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  

 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงานขาย มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของรังสิยา พวงจิตร (2555) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ของเคร่ืองสาํอาง Oriental Princess ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยพบว่าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบูรณาการดา้นการขายโดยพนกังานขายและการบริการ 

การให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การนาํเสนอโปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค เม่ือ

ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจจะส่งผลต่อการพฤติกรรมการซ้ือที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ วนัวิสา วงษาหลา้ (2556) ทาํการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

23 Journal of Business Research and 

Administration 

พิซซ่าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการแนะนําจากพนักงานขาย มีความสัมพนัธ์กับการเลือก

ซ้ือพซิซ่าและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ผา่นคาํแนะนาํจากพนกังานขาย 

จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเพิม่มากขึ้น 

 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัว

คอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ หน่ึงฤทยั เงาคาํ (2556) ไดท้าํการศึกษา

เร่ืองอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาด

ทางตรงไม่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้  

 จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่าขอ้มูลส่วนองคก์รที่แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกซ้ือร้ัวคอนกรีต

สาํเร็จรูปแตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจุบนัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมหันมาเลือกใชร้ั้วสาํเร็จรูปเพิม่มากขึ้น 

ในขณะเดียวกนัผูผ้ลิตรายใหม่ก็เพิม่มากขึ้นดว้ยเช่น การแข่งขนักนัทางดา้นราคามีความรุนแรงมาก

ขึ้น ทาํให้ผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูผ้ลิตร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปควรให้

ความสาํคญักบัการตอบสนองความตอ้งการให้กบัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยดูความเหมาะสมจาก

ประเภทของโครงการที่ตอ้งการก่อสร้าง และใหค้วามสาํคญักบัการทาํการโฆษณา โดยเลือกใชส่ื้อที่

มีความเหมาะสมและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  และมีการอบรมพนักงานขาย เพื่อให้เช่ียวชาญ และมี

ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ให้กับผูบ้ริโภคได้อย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น และสามารถให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริโภคได ้และให้ความสาํคญักบัการทาํการตลาดทางตรง 

โดยเน้นการทาํโฆษณาขายผ่านทางโทรทศัน์  การทาํโฆษณาขายผ่านทางหนังสือพิมพแ์ละการทาํ 

Online marketing ในส่วนของการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปควรให้ความสาํคญักบัขั้นตอน

การประเมินทางเลือกมากที่สุด โดยจะตดัสินใจเก่ียวกับช่ือเสียง และความน่าเช่ือของแบรนด์ร้ัว

คอนกรีตสําเร็จรูป รองลงมาคือความแข็งแรงและความคงทนของร้ัวสําเร็จรูป ซ่ึงผู ้ใช้ทาง

อุตสาหกรรมใหค้วามสาํคญัมาก 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพบขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาต่อไปน้ี 

1. การศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีต

สาํเร็จรูปของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเร่ืองส่วนประสม

ทางการตลาด ได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่  และการส่งเสริมการขาย  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพของการส่ือสาร โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กับการสร้างคุณค่าตราสินคา้ 

เพือ่ใหท้ราบถึงความนิยมของผูบ้ริโภคในระยะเวลานั้น 
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2. เน่ืองจากร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูปในปัจจุบนัเร่ิมไดรั้บความนิยมเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ทั้งน้ีร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปยงัเป็นที่นิยมในพื้นที่

ต่างๆทั่วประเทศ ดังนั้ นคร้ังต่อไปควรทําการศึกษาในพื้นที่ อ่ืนๆ เพื่อทําการศึกษา

เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือร้ัวคอนกรีตสําเร็จรูปของผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกบัพื้นที่อ่ืนๆ  

3. ควรทาํการศึกษารายละเอียดของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซ่ึงประกอบดว้ย การ

โฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย และการตลาด

ทางตรง ทีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือร้ัวคอนกรีตสาํเร็จรูป เน่ืองจากจะไดท้ราบถึงผลกระทบ

ที่แทจ้ริงของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในแต่ละประเภทที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ และสามารถนาํไปกาํหนดกลยทุธท์างดา้นการส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายขององคก์รได ้
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บุคลกิภาพและค่านิยมทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

PERSONALITY AND VALUE AFFECTING CHOOSING DECISION OF 

BRANDNAME BAG TOWARD CONSUMER IN BANGKOK 

จิรารัตน์ ลิมป์สุคนธ์1 และ ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคลิกภาพกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นค่านิยมกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการดาํเนินงานผูว้จิยั

ไดเ้ร่ิมจาการวิเคราะห์และศึกษาผลของกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ Multiple 

Regression Analysis  

ผลการวเิคราะห์และศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-35 

ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และจากการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ปัจจยัด้านบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นค่านิยมมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : บุคลิกภาพ, ค่านิยม, การตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 

 โลกในยคุปัจจุบนัน้ี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในการพฒันาความกา้วหน้าของด้าน

ต่าง ๆ ที่มีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั เช่นดา้นเทคโนโลยแีละดา้นการอุปโภคบริโภค 

เน่ืองดว้ยความทนัสมยัของสงัคมและเทคโนโลยท่ีีมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วประกอบกบัการเปิด

กวา้งของวฒันธรรมตะวนัตกที่นาํเอาค่านิยม วฒันธรรมและแฟชัน่เขา้มาอยา่งมากมาย แต่หน่ึงใน

ค่านิยมที่เป็นส่ิงสําคัญของสังคมในปัจจุบันน้ีคือการตัดสินใจเลือกอุปโภคสินคา้แบรนด์เนม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะรวมถึงการสร้างคุณค่าเพื่อ

สะทอ้นภาพความแตกต่างทางชนชั้น อาจกล่าวได ้ว่าถา้บุคคลท่ีมีสถานะทางการเงินและรสนิยมดี

มักตอ้งการมีชีวิตที่ทาํให้ผูอ่ื้นเห็นถึงความมัง่คงของตนเอง เหตุน้ีจึงทาํให้เกิดค่านิยมในการใช้

สินคา้แบรนดเ์นมในการส่ือถึงความเป็นตวัตนของบุคลิกภาพ 

การดาํรงชีวติของคนไทยในสงัคมปัจจุบนัน้ี ในการตดัสินใจเลือกอุปโภคสินคา้แบรนดเ์นม

นั้นถือเป็นส่ิงที่สาํคญัจึงทาํให้เกิดการพจิารณาไตร่ตรองอยา่งรอบครอบในการเลือกซ้ือสินคา้    แบ

รนด์เนมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองในด้านต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากค่านิยมความชอบ

ส่วนตวัหรือเกิดจากความเช่ือมัน่ในแบรนด์และอีกหลายปัจจยัประกอบกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากอิทธิพล

การเปิดกวา้งของตลาดแบรนดเ์นมนั้นถือเป็นการเปิดประตูใหก้บัคนทัว่ไปมากขึ้นจึงทาํใหแ้ต่ละแบ

รนด์ลุกขึ้นมาปรับเปล่ียนแกไ้ขให้กบัตวัสินคา้เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัที่มีบุคลิกภาพและ

ค่านิยมที่แตกต่างจากเม่ือก่อนค่อนขา้งมาก โดยสังเกตไดจ้ากเทรนด์กระแสต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในทุก

วนัน้ี 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองบุคลิกภาพและ

ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าหากสามารถทราบถึงบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคและเขา้ถึงค่านิยมในแต่ละ

ดา้นของผูบ้ริโภคแลว้ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลของการวิจยัในคร้ังน้ีมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัธุรกิจ

สินคา้ที่ตอ้งการสร้างแบรนดก์ระเป๋าให้เป็นสินคา้ชั้นนาํไดซ่ึ้งจะช่วยทาํให้เกิดโอกาสทางการตลาด

ต่อสินคา้ประเภทกระเป๋ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขนักบัธุรกิจสินคา้แบรนด์เนมประเภท

กระเป๋าจากต่างประเทศได ้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมีการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์

เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นบุคลิกภาพกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋า 

แบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นค่านิยมกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋า      แบ

รนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

การกาํหนดขอบเขตของการวจิยัมีประเด็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเภทและรูปแบบวธีิการวจิยั  

งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลที่ประกอบดว้ยคาํถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล

การจดัประเภท (Selected Category Scale)  

2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มประชากร  ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่ง     เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนดงันั้นขนาดตวัอยา่ง

สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953) โดยกาํหนดระดบัค่า

ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงสูตรในการคาํนวณที่ใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีคือ 

  เม่ือ n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  P แทน สดัส่วนของจาํนวนประชากรท่ีตอ้งการจะสุ่ม 0.05 

  Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้จิยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96  

   ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ   

  D แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้นเท่ากบั 0.05 

3) ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวจิยั  

 การกาํหนดตวัแปรที่ใชใ้นการวจิยัอธิบายได ้ดงัน้ี  

ตวัแปรอิสระ คือ  (1) ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  (2) ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ และ 

     (3) ปัจจยัดา้นค่านิยม 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขต  

              กรุงเทพมหานคร 

4. กรอบแนวความคดิ 

การกาํหนดตวัแปรที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระจาํนวน 3 กลุ่ม และกลุ่ม

ตวัแปรตามจาํนวน 1 กลุ่มสามารถอธิบายตามกรอบแนวคิดการวจิยัดงั ต่อไปน้ี    
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    ตวัแปรอิสระ                                                                   ตวัแปรตาม 

        (Independent variables)                                 (Dependent variable) 

          

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สมมติฐานการวิจัย 

การวจิยัเร่ืองบุคลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการกาํหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 

1) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่บุคลิกลกัษณะส่วนตวัมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) ปัจจยัดา้นค่านิยม ไดแ้ก่การชอบเขา้สังคม ความตอ้งการประสบความสาํเร็จ การยดึถือ

ในหลกัการ และความทะเยอทะยานมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ                  - อาย ุ

- สถานภาพ       - การศึกษาสูงสุด 

- อาชีพ              - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 

- บุคลิกลกัษณะส่วนตวั 

ปัจจัยด้านค่านิยม 

- การชอบเขา้สงัคม 

- ความตอ้งการประสบความสาํเร็จ 

- การยดึถือในหลกัการ 

- ความทะเยอทะยาน 

           

การตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋า    

แบรนด์เนมของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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6. นิยามคาํศัพท์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายท่ีตรงกันของการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยจึงขอกําหนด

ความหมายและขอบเขตของศพัทต่์าง ๆ ไวด้งัน้ี 

1) ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 

2) บุคลิกภาพ หมายถึง บุคลิกลกัษณะของผูบ้ริโภคที่ช่วยส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

กระเป๋าแบรนดเ์นม เช่น ดูแลตวัเองใหดู้ดีตลอดเวลา กลา้แสดงออก ชอบเป็นจุดสนใจ ชอบเป็นผูน้าํ 

ชอบนาํแฟชัน่ และชอบความหรูหรา เป็นตน้ 

3) ค่านิยม หมายถึง ความนิยมชมชอบกระเป๋าแบรนด์เนมมีทั้งหมด 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการ

ชอบเขา้สังคม ด้านความตอ้งการประสบความสําเร็จ ด้านการยึดถือในหลักการและดา้นความ

ทะเยอทะยาน 

4) การตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง องคป์ระกอบที่จะส่งผลต่อกระบวนการใน

การเลือกที่จะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคมักจะตอ้งตดัสินใจใน

ทางเลือกต่าง ๆ นั้น เช่นกระเป๋าแบรนด์เนมมีรูปทรงที่หลากหลาย กระเป๋าแบรนด์เนมมีความ

ทนัสมัย กระเป๋าแบรนด์เนมมีมาตรฐานอยู่ระดับสูงและมีความคุม้ค่าของราคา และคุณภาพของ

สินคา้ เป็นตน้ 

5) กระเป๋าแบรนด์เนม หมายถึง สินคา้ที่มี Design และคุณภาพดีทั้งวสัดุตลอดจนวิธีการ

ผลิตถือเป็นสินคา้ระดบัสากลเป็นที่รู้จกัและยอมรับกนัทัว่โลก  

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1) นาํผลวิจยัที่ไดไ้ปเป็นขอ้มูลพื้นฐานทางการศึกษาในเร่ืองบุคลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) ทาํให้ทราบถึงปัจจัยด้านบุคลิกภาพและปัจจัยด้านค่านิยมที่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพือ่สืบคน้สาํหรับผูท่ี้สนใจ

จะศึกษาเร่ืองน้ีในโอกาสคร้ังต่อไป 

8. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยทาํการออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับบุคลิกภาพและ

ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผู ้

ศึกษาได้จดัทาํขึ้นเองเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัลาํดับเน้ือหาของแบบสอบถามให้

ครอบคลุมขอ้มูลที่ตอ้งการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close - Ended Question) จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยเป็นคาํถามแบบหลายตวัเลือก 

(Multiple Choices Question) แต่ละขอ้คาํถามมีระดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่าง ๆ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตามบุคลิกลกัษณะ

ส่วนตวั โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close - Ended Question) โดยใชร้ะดบัการวดัแบบอนัตร

ภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Liker’s Scales มีคาํตอบให้เลือกตอบเป็น 5 

ระดบั แบบสอบถามมีจาํนวน 7 ขอ้ 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นค่านิยมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

กระเป๋าแบรนดเ์นมของผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้หลกั 

ไดแ้ก่ ดา้นการชอบเขา้สงัคม ดา้นความตอ้งการประสบความสาํเร็จ ดา้นการยดึถือในหลกัการ และ

ดา้นความทะเยอทะยาน มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close - Ended Question) โดยใชร้ะดบัการ

วัดแบบอันตรภาคชั้ น (Interval Scale) เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Liker’s Scales มีค ําตอบให้

เลือกตอบเป็น 5 ระดบั แบบสอบถามมีจาํนวน 12 ขอ้ 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการตดัสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋า

แบรนดเ์นมของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 5 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบสเกลการจดัประเภท  

(Selected Category Scale) โดยให้ระดับการตดัสินใจและให้ค่าคะแนนความคิดเห็นหรือ Rating 

Scale มีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

9. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว ผูศึ้กษาก็จะทาํการตรวจสอบความเรียบร้อยของ

แบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัคืนมา เพื่อคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาทาํการประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) นําแบบสอบถามไปทาํการแจกกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ให้ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามท่ีให้กลุ่มเป้าหมายทาํการกรอกคาํตอบด้วยตนเอง โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 

2) นาํแบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม

แต่ละฉบบัและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป 

3) นาํแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ เพื่อประมวลผล

ขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลที่ลงรหสัแลว้ไปบนัทึกในโปรแกรมสาํเร็จรูป เพือ่ประมวลผลโดยใหท้าํการ
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ประมวลผลตามสถิติต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการทดสอบสมมติฐาน โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (Level of Significance)  

10. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สมมติฐานที่ 1  

 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์

เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงจาํแนก

ความแตกต่างเป็นรายคู่ได้ดังน้ี ด้านเพศทางเลือกมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋า  แบรนด์เนมที่

แตกต่างกบัผูบ้ริโภคเพศชายและผูบ้ริโภคเพศหญิงดา้นอาย ุ>46 ปีมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบ

รนด์เนมที่แตกต่างกับผูบ้ริโภคที่มีอายุ <25 ปี 25-35 ปีและ36-45 ปี ด้านสถานภาพหม้าย/หย่า/

แยกกนัอยูมี่การตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมที่แตกต่างกบัผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพโสดและ

สถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุดตํ่ากวา่ปริญญาตรีมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์

เนมที่แตกต่างกบัผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญา

ตรีมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมที่แตกต่างกบัผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดสูงกว่า

ปริญญาตรี ดา้นอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมที่แตกต่างกับ

ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/พนักงานรัฐ และประกอบธุรกิจส่วนตวั ดา้น

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมท่ีแตกต่างกบั

ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า/เท่ากับ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 

บาท 30,001-40,000 บาท และ 40,001-50,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล และณักษ ์กุลิสร (2557) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ผูบ้ริโภควยัรุ่นที่มีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมี

การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเลียนแบบแบรนดเ์นมที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2  

 ปัจจยัด้านบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นบุคลิกภาพซ่ึงประกอบดว้ยบุคลิกภาพดา้นดูแล

ตวัเองให้ดูดีตลอดเวลา กลา้แสดงออก ชอบเป็นจุดสนใจ เน้นสินคา้นาํสมยั ชอบเป็นผูน้าํ ชอบนาํ

แฟชัน่ และชอบความหรูหราในภาพรวมมีความสมัพนัธก์นัมากกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบ

รนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

34 Journal of Business Research and 

Administration 

กบังานวิจยัของภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) ไดท้าํการศึกษาบุคลิกภาพและค่านิยมที่มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพศหญิงในการเลือกซ้ือกระเป๋าหลุยส์วิตตองในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่

บุคลิกภาพค่อนขา้งรักสวยรักงาม ค่อนขา้งกลา้แสดงออก ชอบเป็นจุดสนใจปานกลาง ค่อนขา้งชอบ

เป็นผูน้าํ และค่อนขา้งชอบนาํแฟชัน่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าหลุยส์วิตตอง

ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3  

 ปัจจยัดา้นค่านิยมมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นค่านิยมซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการเขา้สังคมด้าน

ความต้องการประสบความสําเร็จ ด้านการยึดถือในหลักการ และด้านความทะเยอทะยานใน

ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัมากกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรสิริ ทศันาว

รากุล (2554) ได้ทาํการศึกษาค่านิยมการบริโภคสินคา้แบรนด์เนมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าค่านิยมการ

บริโภคสินคา้แบรนดเ์นมมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน      

11. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑห์รือนาํเขา้กระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนาํที่มี

ช่ือเสียงและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งควรวางกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงที่มีอายุ

ระหว่าง 25-35 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

 ดา้นบุคลิกภาพ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑห์รือนาํเขา้กระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนาํที่มีช่ือเสียง

และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคที่จะส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมประกอบดว้ยบุคลิกภาพดา้นดูแลตวัเองใหดู้ดีตลอดเวลา ดา้น

กลา้แสดงออก ดา้นชอบเป็นจุดสนใจ ดา้นเน้นสินคา้นาํสมยั ดา้นชอบเป็นผูน้าํ ดา้นชอบนาํแฟชัน่ 

และด้านชอบความหรูหรา เน่ืองจากการวิจัย พบว่าปัจจัยบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีของ

ผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์นัมากกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 

 ดา้นค่านิยม ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑห์รือนาํเขา้กระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนาํท่ีมีช่ือเสียงและผู ้

ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นค่านิยมของผูบ้ริโภคที่จะส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมประกอบด้วยค่านิยมด้านการเขา้สังคม ด้านความตอ้งการประสบ

ความสาํเร็จ ดา้นการยดึถือในหลกัการ และดา้นความทะเยอทะยาน เน่ืองจากการวิจยั พบว่าปัจจยั
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ค่านิยมในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์นัมากกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบ

รนดเ์นม 

 ดา้นการตดัสินใจ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑห์รือนาํเขา้กระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนาํที่มีช่ือเสียง

และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญักบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคที่จะส่งผลในการเลือกซ้ือ

กระเป๋าแบรนดเ์นมประกอบดว้ยรูปทรงที่หลากหลาย มีความทนัสมยั มีมาตรฐานระดบัสูง มีความ

คุม้ค่าของราคาและคุณภาพของสินคา้ มีตราสินคา้หรือยีห่้อของกระเป๋าแบรนด์เนมทาํให้มัน่ใจใน

คุณภาพ เน่ืองจากการวิจยั พบว่าการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีของผูบ้ริโภคในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากที่สุดที่จะส่งผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 

 ขอ้เสนอสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาบุคลิกภาพและค่านิยมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่ใหเ้กิดผลดียิง่ขึ้น ผูว้จิยัขอเสนอแนะใหมี้การวจิยั ดงัน้ี 

 1. การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม 

 2. การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อกระเป๋าแบรนดเ์นม 

 3. การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือการเป๋าแบรนดเ์นม  

12. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาเร่ือง บุคลลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์

เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ดงัน้ี 

ผูท้ี่สนใจจะประกอบธุรกิจขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรือเพื่อนําไปใชใ้นการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนและประกอบกิจการพจิารณาปรับกลยทุธ์ทางการตลาด ควรให้ความสนใจในปัจจยั

ดา้นต่าง ๆ คือดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นค่านิยม ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคเพือ่นาํไปปรับปรุงให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ต่อไป เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมแตกต่างกัน ปัจจยัด้านบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภค และปัจจยัด้านค่านิยมมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของผูบ้ริโภค จึงควรนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการ

พฒันาธุรกิจ ดงัน้ี 

 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม โดยผูป้รกอบการควรใหค้วามสาํคญักบักลุ่มที่เป็นเพศ

หญิงที่มีอายรุะหว่าง 25-35 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดับปริญญาตรีโดย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึง

เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่และมีจาํนวนมากที่สนใจต่อกระเป๋าแบรนดเ์นม 
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 2) ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของ

ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักับบุคลิกภาพด้านดูแลตวัเองให้ดูดีตลอดเวลา กล้า

แสดงออก ชอบเป็นจุดสนใจ เนน้สินคา้นาํสมยั ชอบเป็นผูน้าํ ชอบนาํแฟชัน่ และชอบความหรูหรา

เพือ่ดึงดูดความสนใจองผูบ้ริโภค  

 3) ปัจจัยด้านค่านิยมมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นค่านิยมที่แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการเขา้สังคม

ด้านความตอ้งการประสบความสําเร็จ ด้านการยึดถือในหลักการ และด้านความทะเยอทะยาน 

ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักับปัจจยัด้านค่านิยมในดา้นต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับ

ผูบ้ริโภค 

13. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1) ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาน้ี และควรทาํการศึกษาในโอกาสต่อไป คือ

การฝึกอบรมบุคคล/พนักงานผูใ้ห้บริการ หรือ คุณภาพการให้บริการในธุรกิจการขายกระเป๋าแบ

รนดเ์นม เพราะการที่ผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นจะมีองคป์ระกอบ

ของภาพรวมในการบริการหรือดูแลเอาใจใส่ของผูบ้ริโภคด้วย ซ่ึงผูท่ี้สนใจศึกษาต่อจะสามารถ

เจาะลึกในประเด็นน้ีได ้

 2) เน่ืองจากผูศึ้กษาทาํการศึกษาแค่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดอ้าจ

ยงัไม่ครอบคลุม ดงันั้นควรมีการศึกษาในจงัหวดัอ่ืน ๆ ที่สนใจ เช่น จงัหวดัในเขตปริมณฑล อาจทาํ

ใหไ้ดข้อ้มูลที่แตกต่างกนั 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อ 

สายการบินภายในประเทศของ บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ 

MARKETING FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF DOMESTIC 

PASSENGER OF THAI LION AIR COMPANY 

ฐิติลกัษณ์ ศรีคิรินทร์1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ 2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อ

สายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ ประชากรท่ีใชค้ือผูใ้ชบ้ริการชาวไทยมีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่เคยหรือกาํลังใช้บริการสายการบิน ใช้แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้สถิติพรรณนา ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานด้วย T-Test, F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอาย ุ18 - 25 ปี 

สถานภาพโสด และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ในช่วงปริญญาตรี เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา มีรายได้

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลอยา่งมากต่อความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยในการใชส้ายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ของผูใ้ชบ้ริการที่

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั 

ไทยไลอ้อนแอร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ, ดา้นราคา และดา้นบุคคล/พนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาว

ไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มีอาํนาจในการทาํนายร้อยละ 23.4 

 

คาํสําคญั :  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ , สายการบินตน้ทุนตํ่า , ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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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 

 การให้บริการธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า (Low cost airlines) คือ สายการบินที่มุ่งเน้นการ

ลดตน้ทุนดา้นบริการให้ต ํ่าลง โดยทัว่ไปมีราคาค่าโดยสารที่ลดลงและความสะดวกสบายน้อยลง 

เม่ือมีการจดัตั้งขึ้นจึงเกิดการสูญเสียของรายไดไ้ปอยูใ่นส่วนของการลดราคาตัว๋สายการบินอาจเรียก

ค่าบริการจากบริการเสริม ทาํให้เป็นที่นิยมปัจจุบนัในการคมนาคมทางอากาศไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมาก มีมากมายหลายสายการบินที่ให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ลือกสรร ธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่าของ

ไทยแมจ้ะยงัมีจาํนวนผูป้ระกอบการไม่มาก แต่การแข่งขนัเพือ่แยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจชนิด

น้ีก็นับว่ามีค่อนขา้งรุนแรง ผูโ้ดยสารที่หันมาใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศเป็น

จาํนวนมากขึ้นในปี 2559 มีจาํนวนผูโ้ดยสารเพิ่มขึ้น 2 ลา้นคนโดยประมาณจากปี 2558 (กรมท่า

อากาศยาน, 2559) ซ่ึงมีปัจจยัการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจากรัฐบาล รวมทั้งราคานํ้ ามนัในตลาดโลกมีแนวโนม้ทรงตวัในระดบัตํ่า 

 ในประเทศไทยสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ ประกอบดว้ยผูใ้ห้บริการหลกั 3 สาย

การบิน ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ทวา่ตั้งแต่

ที่เขา้มาในตลาดสายการบินตน้ทุนตํ่า ถือวา่มีการเคล่ือนไหวทางการตลาดมากกวา่ เม่ือเทียบกบัสาย

การบินอ่ืนที่อยูใ่นระดบัตลาดเดียวกนั ซ่ึงในปี 2557 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นผูน้าํในตลาด

สายการบินตน้ทุนตํ่า แต่ในปี 2558 มีการแข่งขนัเพิม่มากขึ้นจึงทาํใหผู้น้าํในตลาดสายการบินตน้ทุน

ตํ่าตกเป็นของสายการบินนกแอร์แต่มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีนอ้ยลงเช่นกนั เกิดจากการเขา้มาของ

สายการบินตน้ทุนตํ่าน้องใหม่ ที่สามารถแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดของ 2 สายการบินใหญ่ไดอี้ก

ดว้ย ซ่ึงสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เป็นนอ้งใหม่ที่เขา้มาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดปี 2558 ที่มีส่วน

แบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 10% ดว้ยความตอ้งการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผล

ให้ปัจจยัด้านราคาเขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาก ทาํให้เกิดภาวะการแข่งขนัที่สูงระหว่างผู ้

ประกอบธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า 

 ทั้งน้ีธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่ามีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเร่ือย ๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจากภาครัฐและปัจจยัดา้นตน้ทุนต่างๆที่มีแนวโน้มลดลง การที่จะประสบความสาํเร็จใน

ธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยใชเ้คร่ืองมือหรือกลยทุธ์ที่ใชใ้นการต่อสู้ และเติบโตอยา่งย ัง่ยนืคือ 

กลยทุธ์ทางการตลาด ประกอบดว้ยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ จึงเป็นปัจจยัที่สาํคญัที่แต่ละสายการบินใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์และตอบสนอง

ความตอ้งการของใช้บริการ โดยมีปัจจยัต่าง ๆ ดังน้ี ด้านผลิตภณัฑ/์บริการ (Product), ด้านราคา 

(Price), ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place), ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion), ดา้นบุคคล/พนกังาน 

(People or Employee), ดา้นกระบวนการ (Process), ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) เพือ่กระตุน้การตอบสนองของผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความพงึพอใจในการรับบริการอีกดว้ย 
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 งานวิจยัน้ีศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นว่าปัจจยัดา้นใดมีผลต่อความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ มากที่สุด

และนอ้ยที่สุด เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการได ้โดยนาํเสนอขอ้มูลที่

ได้จากผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงพฒันาส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นต่าง ๆ ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจ ความประทบัใจใหม้ากที่สุด รวมถึงการ

กลับมาใช้บริการซํ้ า เพื่อทาํให้การดาํเนินงานของธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

เป้าหมายที่คาดหวงัไว ้และสร้างความโดดเด่นใหเ้หนือคู่แข่งในธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย

ต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ 

 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ 

กรอบแนวคดิวิจัย 

      ตัวแปรอิสระ (Independent variable)              ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

• ผลิตภณัฑ/์บริการ 

• ราคา 

• การจดัจาํหน่าย  

• การส่งเสริมการตลาด 

• บุคคล/พนกังาน 

• กระบวนการ 

• การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย

ต่อสายการบินภายในประเทศของ  

บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ 
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สมมติฐาน 

 1. ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้น

การจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ทีมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการ

บินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) 

กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้น

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และในธุรกิจบริการจะมีปัจจยัเพิม่ขึ้นมาอีก 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านบุคคล/พนักงาน ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ รวมเป็นส่วน

ประสมการตลาดบริการ 7P’s 

 Payne (Payne อ้างอิงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ (The Services Marketing Mix) มีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของ

สินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ ให้ความสาํคญักบัพนักงานบริการ กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสามส่วนประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ ดงันั้น ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ จึงประกอบดว้ย 7P’s ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

การจดัจาํหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล/พนักงาน (People or 

Employee) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

เป็นเคร่ืองมือสาํคญัที่ใชใ้นการวางแผนทางการตลาด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและนาํไปสู่ความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาํคญัในการศึกษาคร้ังน้ี ต่อความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ เพื่อนาํไป

วางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงการบริการต่อไป ดังนั้ น ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จึง

ประกอบดว้ย 7P’s ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหพ้งึพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑจึ์ง

ประกอบด้วย สินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรบุคคล ผลิตภณัฑ์สามารถขายไดเ้น่ืองจาก

ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ มีลักษณะที่จบัตอ้งไม่ได้ สมชาติ กิจยรรยง (2536) กล่าวไวว้่า การ

บริการ หมายถึง เทคนิค กลยทุธ ์ทกัษะและความแนบเนียนต่าง ๆ ที่จะทาํใหช้นะใจลูกคา้ ผูท้ี่ติดต่อ

ธุรกิจ หรือบุคคลทัว่ไปที่มาใชบ้ริการ และอเนก สุวรรณบณัฑิต, ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548) กล่าว
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ไวว้่า การกระทาํใดๆเพื่อช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดาํเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

โดยเป็นการปฏิบติัติดว้ยความเอาใจใส่ ซ่ึงเป็นความหมายของงานบริการ 

 2. ด้านราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายสําหรับสั่งท่ีได้มา ซ่ึงแสดงถึงมูลค่าในรูป

เงินตรา อาจหมายถึงจาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึง

การตดัสินใจในราคาและปรับปรุงราคาเพื่อให้เกิดมูลค่าในตวัสินคา้ที่ส่งมอบให้แก่ลูกคา้มากกวา่

ราคาของสินคา้นั้น ๆ 

 3. ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ซ่ึงช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจการบิน เป็นการจองตัว๋

โดยสารและการชาํระเงิน ปัจจุบนัมีช่องทางที่สามารถจองซ้ือตัว๋โดยสารได้หลากหลายช่องทาง 

ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ศูนยก์ารบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์ (Call Center) เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์

เซอร์วิส ตวัแทนจาํหน่าย และจองกบับริษทัโดยตรง ส่วนช่องทางการชาํระเงินมีความหลากหลาย 

โดยสามารถชาํระดว้ยเงินสด บตัรเครดิต ตูเ้อทีเอ็ม และเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตอ้งอาศยัการโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสาร

ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ที่สามารถชกัจูงใจ หรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกบัลูกคา้ เพือ่ให้

เกิดการคลอ้ยตาม โดยการใชพ้รีเซนเตอร์ สญัลกัษณ์ สโลแกน หรือการจาํลองสถานการณ์ในการทาํ

การโฆษณา เพื่อให้ลูกคา้ได้รับรู้และจดจาํถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น โดยผ่านส่ือต่าง ๆ และผู ้

อุปถัมภ์รายการตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ผ่านส่ือ เช่น หนังสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ป้าย

โฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ      

 5. ด้านบุคคล/พนักงาน (People or Employee) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

หรือบริการทั้งหมด ซ่ึงรวมถึง บุคลากรที่จาํหน่าย และบุคลากรที่ให้บริการหลงัการขาย บุคลากรที่

ใหบ้ริการจาํเป็นตอ้งคุดเลือกใหก้ารฝึกฝนอบรม และมีส่ิงจูงใจ เพือ่สร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 

และเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

 6. ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการมีควาสาํคญัมาก โดยตอ้งมี

พนกังานที่มีประสิทธิภาพและเคร่ืองมือที่ทนัสมนั เพือ่ใหเ้กิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการ

ที่มีคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกรวดเร็วและไม่ยุง่ยากและเป็นที่พอใจใน

ความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการต่าง ๆ  เพื่อจดัส่งผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บั

ลูกคา้เกิดความประทบัใจ 

 7. ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) การแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ

ของการบริการ โดยผ่านการใชห้ลกัฐานที่มองเห็นได ้ไดแ้ก่ อาคาร การสร้างสภาพแวดลอ้มของ

สถานที่ขององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือ

และเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ให้บริการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้  ป้าย

ประชาสมัพนัธ ์แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นส่ิงที่ลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองมายแทนคุณภาพของการใชบ้ริการ 
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 สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s เป็นเคร่ืองมือสาํคญัที่ใชใ้นการวางแผน

ทางการตลาด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและนาํไปสู่ความพงึพอใจของผูบ้ริโภค โดยส่วนประสม

ทางการตลาดมีความสาํคญัในการศึกษาคร้ังน้ี ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการ

บินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ เพื่อนาํไปวางแผนกลยทุธ์และปรับปรุงการบริการ

ต่อไป 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (2002) พบว่า พฤติกรรม

ของมนุษยเ์กิดขึ้นตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการที่กดดนัจนมาก

พอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของ

แต่ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้น

จากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลาํบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวทิยา 

(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น

เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาใน

ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง

เครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮมั มาสโลว ์และ

ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์

 ความสาํคญัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึงธุรกิจบริการ คือการใหค้วามสาํคญักบั

ลูกคา้หรือผูรั้บบริการนบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการบริการ เป้าหมายสูงสุดของการบริการ คือ การ

สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ชอบใจและติดใจกลบัมาใช้บริการอีกต่อไป การทาํ

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการจะทาํให้ตระหนกัถึงคุณค่าของการสร้างและรักษา

ความพงึพอใจของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการบริการทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ภาวิณี กาญจนาภา (2554)  ได้กล่าวไวว้่า 

ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นตน้ 

ลกัษณะดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนักการตลาด เน่ืองจากเก่ียวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้

ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนๆ 

จะหมดไปหรือลดความสาํคญั 

 Swenson (1992) ได้อธิบายไวว้่า การศึกษาลักษะทางประชากรศาสตร์ที่ลึกซ้ึงและให้

ความสําคัญนั้ น สามารถเสนอแนวคิดเก่ียวกับความต้องการในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่มี

ส่วนประกอบที่เหมือนกนั สามารถแยกจากตลาดขนาดใหญ่ที่เตม็ไปดว้ยผูบ้ริโภคที่มีความแตกต่าง

กนั เพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถเน้นเฉพาะตลาดที่มีความเหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการของธุรกิจ

นั้น ๆ แทนการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดรวมทั้งหมดอยา่งในอดีต ซ่ึงเรียกว่า การแบ่งส่วนตลาด 

(Market Segmentation) 
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 ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ขนาดครอบครัว ตวัแปรทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการ

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคที่นิยมใชม้ากทีสุด เหตุหน่ึงคือ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมี

ประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

การดําเนินการวิจัย 

 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยมีอายตุั้งแต่ 

18 ปีขึ้นไปที่เคยหรือกาํลงัใชบ้ริการสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ ซ่ึงไม่

ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งน้อย 384 ตวัอยา่ง 

โดยคาํนวณจากสูตรของ W.G. Cochran กาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) ผูว้ิจยัใชจ้าํนวน 400 ตวัอยา่ง เพื่อป้องกนัความ

ผดิพลาดของแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์  

 ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability 

sampling) เก็บขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience  sampling) ผ่านแบบสอบถาม

ออนไลน์ (Online questionnaire) โดยมีคาํถามคดักรองเบื้องตน้สาํหรับผูต้อบแบบสอบถามที่เคยใช้

บริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ โดยมีคาํถามคดักรองเบื้องตน้สาํหรับผูต้อบแบบสอบถามที่เคย

ใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ และแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

 ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จาํนวน 28 ขอ้ ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์/บริการ (Product) จาํนวน 4 ขอ้, ด้านราคา (Price) จาํนวน 4 ขอ้, ด้านการจดัจาํหน่าย 

(Place) จาํนวน 4 ขอ้, ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จาํนวน 4 ขอ้, ดา้นบุคคล/พนักงาน 

(People or Employee)จาํนวน 4 ขอ้, ดา้นกระบวนการ (Process) จาํนวน 4 ขอ้, และดา้นการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จาํนวน 4 ขอ้  

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ จาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น 

โดยการใชม้าตรวดัแบบ Likert's Scale ที่มีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั แปลความหมายจากค่าเฉล่ีย 5 

ระดบั ดงัน้ี   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
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 ซ่ึงทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือดว้ย Pre-Test กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด

และนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม วิธีของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) โดยใช้

เกณฑย์อมรับที่ค่ามากกวา่ 0.7 พบวา่ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่โดยรวมอยูท่ี่ 0.872 และคาํถาม

รายดา้นไม่ตํ่ากวา่ 0.7 (ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2552) 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การอธิบายลกัษณะทัว่ 

ๆ ไปของขอ้มูลที่เก็บรวบรวมได ้โดยการนาํเสนอเป็นตาราง ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ในการทดสอบ

สมมติฐาน รวมถึงตวัแปรที่ใชว้ิเคราะห์มากกว่า 3 ตวัแปร และลกัษณะขอ้มูล เป็นการให้นํ้ าหนัก

คะแนน ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ T-Test, One way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และทาํการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั 

ไทยไลออ้นแอร์ โดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regression Analysis โดยกาํหนดนัยสาํคญัทางสถิติที่ 

0.05 

ผลการวิจัย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ช้บริการชาวไทยมีอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปท่ีเคยหรือ

กาํลงัใชบ้ริการสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ จาํนวน 400 คน พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 321 คน (ร้อยละ 80.25) โดยมีอาย ุ18 - 25 ปี จาํนวน 

266 คน (ร้อยละ 66.50) สถานภาพโสด จาํนวน 339 คน (ร้อยละ 84.75) และระดับการศึกษา

ส่วนมากอยูใ่นช่วงปริญญาตรี จาํนวน 276 คน (ร้อยละ 69.00) ซ่ึงเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 

252 คน (ร้อยละ 63.00) มีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) 

 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไล

ออ้นแอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.11 ดงัตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาโดยรายละเอียดแต่ละ

ดา้น ดงัน้ี 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.92 เม่ือ

พิจารณาขอ้ยอ่ยพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้นํ้ าหนักมากที่สุด คือ ความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงของสายการ

บิน 

 2. ดา้นราคา (Price) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 เม่ือพจิารณาขอ้ยอ่ยพบว่า

ผูใ้ชบ้ริการใหน้ํ้ าหนกัมากที่สุด คือ แจง้อตัราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ อยา่งชดัเจน 

 3. ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 เม่ือพจิารณาขอ้

ยอ่ยพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้นํ้ าหนักมากที่สุด คือ ช่องทางการชาํระเงินหลากหลายช่องทาง เช่น เคา

เตอร์เซอวสิ, ATM 
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 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.11 เม่ือ

พจิารณาขอ้ยอ่ยพบวา่ผูใ้ชบ้ริการใหน้ํ้ าหนกัมากที่สุด คือ มี Website ใหบ้ริการขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

 5. ดา้นบุคคล/พนกังาน (People or Employee) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.13 

เม่ือพจิารณาขอ้ยอ่ยพบวา่ผูใ้ชบ้ริการให้นํ้ าหนกัมากที่สุด คือ มีการทกัทาย และการแจง้รายละเอียด

การบินของพนกังานบนเคร่ืองหรือนกับิน 

 6. ดา้นกระบวนการ (Process) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.13 เม่ือพจิารณาขอ้

ยอ่ยพบวา่ผูใ้ชบ้ริการใหน้ํ้ าหนกัมากที่สุด คือ เคาทเ์ตอร์เช็คอินในท่าอากาศยาน ตั้งอยูใ่นที่ที่หาง่าย

และเห็นชดัเจน 

 7. ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 เม่ือพจิารณาขอ้ยอ่ยพบวา่ผูใ้ชบ้ริการให้นํ้ าหนกัมากที่สุด คือ หอ้งโดยสารภายใน

เคร่ืองบินมีความสะอาด และเลขที่นัง่ชดัเจน 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทย ต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ 

 ด้านความพึงพอใจ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ที่  4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการยืนยนัที่จะกลบัมาใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ มีค่าเฉล่ียมากที่สุดอยู่ที่ 4.07 

รองลงมา คือ ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจจากการมาใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 และน้อยที่สุด คือ ผูใ้ชบ้ริการจะแนะนาํต่อให้ผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

3.97 ดงัตารางที่ 2 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั 

ดา้นดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (Product) 3.92 0.59 มาก 

ดา้นราคา (Price) 4.06 0.67 มาก 

ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 4.30 0.65 มากที่สุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.11 0.63 มาก 

ดา้นดา้นบคุคล/พนกังาน (People or Employee) 4.13 0.61 มาก 

ดา้นกระบวนการ (Process) 4.13 0.62 มาก 

ด้านการนํา เสนอลักษณะทางกายภา พ (Physical 

Evidence) 
4.09 0.68 มาก 

รวม 4.11 0.42 มาก 
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ตารางที่ 2  แสดงขอ้มูลดา้นความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1. ปัจจยัด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการที่

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั 

ไทยไลออ้นแอร์แตกต่างกนั โดย เพศ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย

ต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพล ธญัญาวินิชกุล (2553) พบว่า เพศที่ต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจต่อการบริการที่แตกต่างกนัซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เพศที่ต่างกนัจะมีพฤติกรรมพื้นฐาน

ทางจิตวิทยาที่ต่างกนั มีกระบวนการรับรู้ กระบวนการคิดและตดัสินใจในแต่ละส่วนท่ีแตกต่างกนั 

แต่แตกต่างกบังานวิจยัของ พชรดา ดามาพงศ ์(2550) ที่ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของสายการ

บินตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศต่างกนั มีผลต่อ

ระดบัการรับรู้คุณภาพที่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทยมีคุณภาพไม่

ต่างกนั จึงส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคาดหวงักบัดา้นคุณภาพไม่มากนัก 

ดว้ยการรับรู้ดา้นคุณภาพจึงส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งแนวความคิด

ของ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547) ที่กล่าวไวว้่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ คือ คุณภาพ

การบริการ (Service Quality) เป็นความคาดหวงัของลูกคา้ขั้นพื้นฐานที่ธุรกิจจะตอ้งตอบสนองให้

ไดต้ามเกณฑท์ี่ลูกคา้ใชใ้นการวดัคุณภาพการบริการ ดงันั้นการรับรู้ดา้นคุณภาพจึงส่งผลไปยงัความ

พงึพอใจในการบริการอีกดว้ย 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินไทยไล

ออ้นแอร์ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั 

ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาใช้บริการสาย

การบินไทยไลออ้นแอร์ 4.06 0.65 มาก 

ท่านไดรั้บการบริการตามที่คาดหวงัเอาไว ้ 4.04 0.70 มาก 

ท่านยนืยนัที่จะกลบัมาใชบ้ริการสายการบินไทยไล

ออ้นแอร์ 4.07 0.71 มาก 

ท่านจะแนะนาํต่อใหผู้ใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน 3.97 0.75 มาก 

ท่านไดรั้บการบริการตรงตามเวลาท่ีกาํหนด เช่น  

เคร่ืองขึ้น - ลงตามเวลาที่กาํหนด 4.02 0.74 มาก 

รวม 4.03 0.63 มาก 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีความสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ 

มีการยอมรับทั้งหมด 3 ดา้น ซ่ึงอภิปรายผลตามค่านํ้ าหนกั ดงัน้ี 

 1. ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ มากที่สุด 

เน่ืองจากเป็นส่ิงที่ลูกคา้พบเจอเป็นส่ิงแรกในการเขา้มาใช้บริการซ่ึงสายการบินไทยไลออ้นแอร์

นาํเสนอแก่ลูกคา้ดว้ยการตกแต่งเคาน์เตอร์ เคร่ืองแบบของพนักงานตอ้นรับที่เป็นเอกลกัษณ์ เม่ือ

พิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า ห้องโดยสารภายในเคร่ืองบินมีความสะอาด และเลขที่นั่งชัดเจน มี

ค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากมีการทาํความสะอาดเคร่ืองบินทุกคร้ังหลงัผูโ้ดยสารใชง้านในแต่ละคร้ัง 

รวมถึงขยะภายในเคร่ืองบินระหว่างบิน พนักงานตอ้นรับภายในเคร่ืองเป็นผูท้าํความสะอาด เพื่อ

เพิม่ความมัน่ใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ อีกทั้งเลขท่ีระบุมีความชดัเจนและมองเห็นง่าย รวมถึงขอ้

ยอ่ยในส่วนของเคร่ืองบินที่มีความทนัสมยั และมีอุปกรณ์พร้อมในการใหบ้ริการ อีกทั้งในส่ิงอาํนวย

ความสะดวกบนเคร่ืองบิน เช่น นิตยสาร คู่มือความปลอดภยั ท่ีมีความสาํคญัในระดบัมากตามลาํดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แมน้โชติ ศรีพรหมนิล (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้นการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการบินของบริษทัการบินไทยจาํกดั (มหาชน) ใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ค่าเฉล่ียของดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพล

ต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการการบินของบริษทัการบินไทยจาํกัด (มหาชน) ในเขต 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพิจารณาขอ้ย่อยพบว่ามีเอกสารบอกการใช้อุปกรณ์ภายในห้อง

โดยสารชดัเจน และเขา้ใจง่าย, มีสภาพทัว่ไปในหอ้งโดยสารสะอาด มีระเบียบที่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญั

มากที่สุดเป็นลาํดบัตน้ ๆ 

 2. ดา้นราคา (Price) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการ

บินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ รองลงมา ซ่ึงเป็นส่ิงที่ลูกคา้ใชป้ระกอบการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสายการบิน เป็นจาํนวนเงินซ่ึงให้ไดม้าของผลิตภณัฑห์รือบริการ เน่ืองดว้ยสายการ

บินตน้ทุนตํ่าการแข่งขนัด้านราคาสูง เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า แจง้อัตราค่าโดยสารและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากบริษทั ไทยไลออ้นแอร์ มีการแจง้ค่า

โดยสาร และค่าธรรมเนียมภายในเว็บไซต์ รวมถึงแจ้งรายละเอียดในการชําระเงิน และไม่มี

ค่าบริการเสริมอ่ืนๆ เพิม่จากที่แจง้ไว ้ จึงทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ต่อราคาที่สายการบินไดแ้จง้ไว ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นริศรา อิสริยานนท ์(2548) ที่ศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ต่อการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อความพึงพอใจเน่ืองจากค่า

โดยสารของสายการบินตน้ทุนตํ่าไม่มีค่าใชจ่้ายพ่วง เช่น ค่าม้ืออาหาร ค่าหอ้งรับรอง ไม่มีค่าบริการ

พเิศษ 
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 3. ด้านบุคคล/พนักงาน (People or Employee) มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลออ้นแอร์ เน่ืองจากเป็นสายการ

บินตน้ทุนตํ่าในการให้บริการของพนกังานอาจจะไม่เทียบเท่ากบัสายการบินแบบเต็มรูปแบบ เม่ือ  

พจิารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ มีการทกัทาย และการแจง้รายละเอียดการบินของพนกังานบนเคร่ืองหรือ

นกับิน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากมีการอบรมและทดสอบความชาญอยา่งต่อเน่ือง มกัมีการทกัทาย

ของนักบินทุกรอบของการให้บริการ รวมถึงการแนะนาํตวัของนักบินและผูช่้วยเพื่อสร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ เพือ่สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถึงการอธิบายการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ 

ภายในเคร่ืองเสมอ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพล ธญัญาวนิิชกุล (2553) ที่ศึกษาเร่ือง ความ

พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของสายการบินภายในประเทศ พบว่า ปัจจยัด้าน

บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้ริการ กล่าวคือพนกังานท่ีมีความพร้อมในการ

ใหบ้ริการจะสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งดี 

 ดังที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงให้ความสําคญักับส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 3 ด้านเป็นส่วนมาก แต่การบริการที่ดีนั้นตอ้งประกอบด้วยปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นประกอบกนัถึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดงันั้นควรพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการให้เป็นไปตามปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการโดยการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ ในแต่ละดา้น เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการและทาํให้

เกิดความพงึพอใจแก่ลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ชาวไทยต่อสายการบินภายในประเทศของ บริษทั ไทยไลอ้อนแอร์ สามารถนํามากาํหนดเป็น

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการกับแผนธุรกิจสายการบินในการวางกลยุทธ์ในด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่ตอ้งนาํมาพฒันาและปรับปรุง ตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

 1. ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ควรส่งเสริมและรักษา ห้อง

โดยสารภายในเคร่ืองบินมีความสะอาด และเลขที่นั่งชดัเจน ควรมีการตรวจสอบและรักษาความ

สะอาดทุกคร้ังที่ลงจอดอยา่งละเอียดและไม่ควรมองขา้มความสะอาดภายในเคร่ืองบินและที่นั่งของ

ผูโ้ดยสาร  

 2. ด้านราคา (Price) ควรส่งเสริมและรักษาแจง้อตัราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

อยา่งชดัเจน รวมถึงไม่มีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพิ่มขณะใชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นสายการบินตน้ทุนตํ่าใน

ดา้นของราคาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เม่ือมีการแสดงราคาท่ีชดัเจนและ

ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติมจึงส่งผลใหลู้กคา้พงึพอใจที่ใชบ้ริการ 
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 3. ดา้นบุคคล/พนักงาน (People or Employee) ควรส่งเสริมและรักษาการทกัทาย และการ

แจง้รายละเอียดการบินของพนกังานบนเคร่ืองหรือนกับิน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามใหน้ํ้ าหนัก

ทางด้านน้ีมากที่สุดและส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน และเม่ือ

พจิารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหน้ํ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานภาคพื้น มีมารยาท

หรือความยนิดีในการใหบ้ริการ ซ่ึงพนกังานเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจการบริการขบัเคล่ือนไป

ได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัอบรมทุกดา้นในการใหบ้ริการ ฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานภาคพื้น 

เพื่อพร้อมรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจให้แก่

พนักงาน เม่ือพนักงานมีใจรักและภกัดีในงานบริการของสายการบินไทยไลออ้นแอร์แลว้ก็พร้อมที่

จะอุทิศทั้งกายและใจในการทาํงานเพือ่ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อผูท่ี้สนใจนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปขยายเพือ่เป็นประเด็นการศึกษาในโอกาสต่อไป ดงัน้ี 

 1. ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกคา้เพื่อให้ได้

ขอ้มูลเชิงลึกเพิม่เติม 

 2. ศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ  เช่น ดา้นภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง คุณภาพการให้บริการ เป็นตน้ ที่ส่งผล

ต่อความพงึพอใจเพิม่เติมในอนาคต 
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อทิธิพลของคุณค่าตราสินค้า และการส่ือสารทางการตลาด ทีม่ผีลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า        

เคร่ืองแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผู้บริโภคทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

BRAND EQUITY AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 

FACTORS INFLUENCING THE CONSUMER BUYING INTENTION OF 

UNIQLO BRAND TO SEXUAL DIVERSITY (LGBT)  IN BANGKOK 

รุ่งโรจน์ ศิระเปรมปรียากร1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ที่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้

เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นการส่ือสารทางการตลาด ที่มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ โดยกลุ่มตวัอยา่งที่

ใชเ้ป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร อายตุั้งแต่ 20 - 50 

ปี จาํนวน 400 คน  

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20 - 25 ปี ระดบัการศึกษา

เกินกว่าคร่ึงจบปริญญาตรี โดยเป็นนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 

15,001 - 30,000 บาท ในดา้นคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมาก และในดา้นการส่ือสารทางการตลาดผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัอยูใ่น

ระดบัมากเช่นกนั  

 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุอาชีพ และระดบั

รายได ้มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกาย ยนิูโคล่ (UNIQLO), 2) คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการ

ตระหนักรู้ตราสินค้า, ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มี

ความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO), 3) ปัจจัยทางด้านการ

ส่ือสารทางการตลาด ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ การส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ (UNIQLO) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.01 

 

คาํสําคญั: คุณคา่ตราสินคา้, ส่ือสารทางการตลาด, ยนิูโคล่, ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
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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 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่มในอดีตถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํรายไดใ้หก้บัประเทศ

เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของการส่งออกทั้งหมด แต่ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ภาพรวมการส่งออกส่ิงทอ และ

เคร่ืองนุ่งห่มของไทยหดตวัลงอยา่งต่อเน่ืองตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั แต่ทวา่ส่ิงที่น่าจบัตา

มองคือ การนาํเขา้ส่ิงทอที่มีมูลค่าถึง 4,498.67 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.03 โดยการนาํเขา้

เป็นกลุ่มสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ และกลุ่มเส้ือผา้สาํเร็จรูปเพิม่ขึ้นร้อยละ 14.64 คิดเป็นมูลค่า 963.19 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้ภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น (สถาบนั

พฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2559) โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่มประเภท

เส้ือผา้สาํเร็จรูปภายในประเทศมีมูลค่าประมาณ 3.1 แสนลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 ต่อปี เป็น

อตัราการขยายตวัที่นอ้ย และสวนทางกบัอตัราการเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภค  

จากการศึกษาภาพรวมของธุรกิจแฟชัน่ในประเทศไทยมีการแข่งขนัที่สูงขึ้น ทาํให้แบรนด์

เส้ือผา้จากต่างประเทศเขา้มาทาํตลาดเคร่ืองแต่งกายอยา่งจริงจงั สินคา้ประเภทฟาสตแ์ฟชัน่ และ

บริดจไ์ลน์มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และรวดเร็ว      แบรนด์ยนิูโคล่ เป็นหน่ึงในตราสินคา้

ประเภทเคร่ืองแต่งกาย ที่มีตน้กาํเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษทั UNIQLO Co., Ltd. ในเครือของ

บริษทั ฟาสต ์รีเทลล่ิง หรือเอ็ฟอาร์ (Fast Retailing Co.– FR) ท่ีมีสาขารวมทั้งส้ินกวา่ 1,600 สาขาใน 

17 ประเทศทัว่โลก และในประเทศไทยมีจาํนวนร้านคา้ ณ ปัจจุบนัทั้งหมด 34 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ 

และต่างจงัหวดั ทาํใหย้นิูโคล่ ไดรั้บการโหวตให้เป็นแบรนดแ์ฟชัน่รีเทลอนัดบั 1 ในไทย (YouGov 

Brand Index Brand Advocacy Ranking, 2016) 

การแข่งขนัที่รุนแรงส่งผลให้แต่ละแบรนด์ตอ้งหาแนวทางในการขยายฐานลูกคา้เพิ่มเติม

เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่จะผลกัดนัให้สินคา้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนทุกเพศ ทุกวยั กลุ่ม

พิงคด์อลลาร์ (Pink Dollar) หรือกลุ่มเม็ดเงินสีชมพู เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่

นักการตลาดไดใ้ห้ความสนใจ โดยมีผลสาํรวจล่าสุดของบริษทัที่ปรึกษาดา้นการตลาดจากซานฟ

รานซิสโก Community Marketing เม่ือปี 2556 พบว่าทัว่โลกมีกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง

เพศอาศยัอยูก่วา่ 400 ลา้นคน และมีการใชเ้งินกวา่ 3 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่

มีความน่าสนใจ และในประเทศไทยพบว่าเป็นหน่ึงในประเทศที่มีการโหวตว่าเกยมี์ความสุขมาก

ที่สุดในทวปีเอเชีย อยูใ่นอนัดบัที่ 16 ของโลก เป็นตวัเลขที่สูงกวา่สหรัฐอเมริกาจากการสาํรวจดัชนี

ความสุขเกยจ์ากเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นหาคู่ Planet Romeo (The gay happiness index, 2558) 

แสดงใหเ้ห็นถึงความเปิดกวา้งมากขึ้นในสงัคมไทย ทาํใหก้ลุ่มบุคคลดงักล่าวมีบทบาทหนา้ที่สาํคญั

ในส่ือสาธารณะจนกลายเป็นบุคคลที่สงัคมให้การยอมรับ เช่น ดร.เสรี วงษม์ณฑา ผูท้ี่มีช่ือเสียงใน

ฐานะนกัโฆษณาประชาสมัพนัธ ์(เปิดม่านชีวติเกย,์ 2549), อรนภา กฤษฎี สาวประเภทสองคนแรกๆ 

ที่โด่งดงัในภาพลกัษณ์ผูห้ญิงจริง ๆ ในสังคมไทย (วยัสาวสวยมั้ย?, 2560), ตรีชฎา เพชรรัตน์ สาว
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ประเภทสองที่สวยที่สุดในโลก ในฐานะนักแสดงท่ีมีผลงานทั้งใน และต่างประเทศ (ปอย ตรีชฎา 

สวยสุดโลก 1 ในจกัรวาล, 2558) และปฏิญญา ควรตระกูล เป็นท่ีรู้จกัในฐานะเจา้ของธุรกิจพนัลา้น 

และเป็น LGBT ที่ประกาศแต่งงานกบันกัแสดงสาว (พี่ไม่เคยคิดจะไปเอาชนะผูช้าย, 2557) เป็นตน้ 

ดว้ยวิถีการดาํเนินชีวิตที่โดดเด่น ทั้งการดูแลรูปร่าง หน้าตา เพื่อสร้างความมัน่ใจให้เกิดขึ้น และ

ส่งผลต่อการเกิดทศันคติที่ดีจากทั้งผูห้ญิง และผูช้าย ตลอดจนการไดรั้บการยอมรับจากสังคม ใน

ตวัตนของความเสรีทางเพศ และรสนิยม คนกลุ่มน้ีจะเอาใจใส่กบัการดูแลตวัเองตั้งแต่เส้ือผา้ หน้า

ผม กระเป๋า รองเทา้ นํ้ าหอม และเคร่ืองสาํอางท่ีจะผา่นการคดัสรรอยา่งดี จึงทาํใหเ้กิดเป็นการศึกษา

อิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ และการส่ือสารทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่ง

กายยูนิโคล่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้

เขา้ถึงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์สามารถประยกุตใ์ชก้บัการวางแผนธุรกิจ หรือการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพือ่ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิู

โคล่ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ที่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยูนิ

โคล่ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นการส่ือสารทางการตลาด ที่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ

สินคา้เคร่ืองแต่งกาย 

ยนิูโคล่ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. กรอบแนวคดิในงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

 

 

  

ประชากรศาสตร์ 

1.อาย ุ

2.ระดบัการศกึษา 

3.อาชีพ 

4.ระดบัรายได้ 

 

คุณค่าตราสินค้า 

1.ด้านการตระหนกัรู้ตราสนิค้า  

2.ด้านการรับรู้คณุภาพตราสนิค้า 

3.ด้านการเช่ือมโยงตราสนิค้า 

4.ด้านความภกัดีตอ่ตราสนิค้า 

 
การส่ือสารทางการตลาด 

1.การโฆษณา  

2.การประชาสมัพนัธ์  

3.การขายโดยใช้บคุคล  

4.การสง่เสริมการขาย  

ความตัง้ใจซือ้สนิค้าเคร่ืองแตง่กายยนูิโคล่ 

ของกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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4. สมมติฐานการวิจัย 

4.1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกาย

ยนิูโคล่ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2 คุณค่าตราสินคา้ มีความสมัพนัธต่์อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 ปัจจยัทางดา้นการส่ือสารทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ือง

แต่งกายยนิูโคล่ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ใช้แหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

source) โดยการศึกษาขอ้มูลจากบทความทางวิชาการ ตาํราเรียน วทิยานิพนธ ์และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

จากการวิจยัที่ตีพิมพใ์นนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ ์รวมไปถึงขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตใ์น

อินเทอร์เน็ต และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary source) เป็นแหล่งขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัเชิงสาํรวจ 

(Survey research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

5.1 การเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ โดยมีอายตุั้งแต่ 20 - 50 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มที่ไม่ทราบ

จาํนวนที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการคาํนวณด้วยสูตร W.G. Cochran 

(1951) ที่ระดับความเช่ือมัน่ 95% ระดับค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้± 5% ได้ขนาดตวัอยา่ง 

384 คน ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มตวัอยา่งเป็น 400 คนเพื่อลดโอกาสท่ีแบบสอบถามบางส่วนไม่สมบูรณ์ หรือ

เกิดความผดิพลาดจากการเก็บขอ้มูล 

5.2 การเลือกพื้นที่กลุ่มตวัอยา่ง และการเก็บขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้าํการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดย

เรียงลาํดบัดงัน้ี 

  1) การสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ไดท้าํการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั

เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร (สาํนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการการ

พฒันาเมืองผงัเมืองกรุงเทพฯ, 2547) โดยเลือกพื้นที่กลุ่มพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

เขตศูนยก์ลางธุรกิจ และเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ คือ กลุ่มลุมพนีิ ที่ประกอบดว้ยเขตปทุมวนั, เขตบาง

รัก, เขตสาทร และวฒันา ส่วนในกลุ่มวิภาวดีประกอบดว้ยเขตจตุจกัร, เขตบางซ่ือ, เขต  พญาไท, 

เขตดินแดง, เขตห้วยขวาง และเขตราชเทวี เม่ือทาํการศึกษาทั้งสองกลุ่ม โดยการคน้หาขอ้มูลที่ตั้ง

แหล่งสถานบนัเทิงเฉพาะของผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเป็นขอ้มูลที่สามารถเขา้ถึง

ไดอ้ยา่งเปิดเผย มีการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน ประกอบกบัเป็นที่ตั้งของศูนยก์ารคา้ หา้งสรรพสินคา้ 
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และมีจาํนวนสาขาของยนิูโคล่อยูจ่าํนวนมาก จึงสรุปไดท้ั้งหมด 5 เขตคือ เขตปทุมวนั, เขตบางรัก, 

เขตวฒันา, เขตหว้ยขวาง และเขตดินแดง  

  2) การสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งท่ีจะทาํ

การสาํรวจจาก 5 เขต จาํนวน 360 คนคิดเป็น 90% ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน โดยใน

พื้นที่เขตปทุมวนั และเขตวฒันา จะมีเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มเติมโดยการจะใช้

แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) จาํนวน 40 คน แบ่งเป็นเขตปทุมวนั 20 คน และ เขต

วฒันา 20 คน คิดเป็น 10% ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เน่ืองจากเขตดงักล่าว มีจาํนวนสาขาของ

ยูนิโคล่จาํนวนมากแต่ไม่มีแหล่งสถานบันเทิง หรือสถานที่เที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย  

จึงจาํเป็นจะตอ้งขอความร่วมมือผูต้อบแบบสอบถามโดยผ่านแอปพลิเคชนัเฉพาะกลุ่มประชากรที่มี

ความหลากหลายทางเพศ คือ Blued, Hornet, Jack'd, Only Women และ Lesbian Chat & Dating 

Spicy  

  3) การเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) คือการ

เดินทางไปเก็บขอ้มูลตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการนาํแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไวจ้ดัเก็บขอ้มูลทั้ง 5 

เขต ตามที่กาํหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 จนครบจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 360 คน และเก็บผา่นแอปพลิเคชนั

จาํนวน 40 คน ประกอบดว้ย  

     3.1) เขตปทุมวนั จาํนวน 60 คน (ห้างสรรพสินคา้ Siam Paragon, Central World), ออนไลน์ 20 

คน ผา่นแอปพลิเคชนั Blued, Hornet, Jack'd, Only Women และ Lesbian Chat & Dating Spicy 

     3.2) เขตบางรัก จาํนวน 80 คน (สถานบนัเทิงเฉพาะกลุ่ม Telephone pub & restaurant, DJ Station) 

     3.3) เขตวฒันา จาํนวน 60 คน (สถานบนัเทิง DEMO, Nunglen & Escobar), ออนไลน์ 20 คน ผา่น        

แอปพลิเคชนั Blued, Hornet, Jack'd, Only Women และ Lesbian Chat & Dating Spicy  

     3.4) เขตห้วยขวาง จ ํานวน 80 คน (สถานบันเทิงเฉพาะกลุ่ม Fake Club the Next Gen, APP 

ARENA)  

     3.5) เขตดินแดง จาํนวน 80 คน (สถานบนัเทิงเฉพาะกลุ่ม Sorry I'm Gay, Train Night Market 

Ratchada) 

5.3 เคร่ืองมือ และรูปแบบของคําถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกคาํตอบดว้ยตวัเอง 

(Self-administration) ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ  

  1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบปลายปิด (Close-ended 

question) มีระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 

อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ และระดบัรายได ้ 
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  2) ปัจจยัดา้นอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ คาํถามที่ใชเ้ป็นแบบปลายปิด ระดบัการวดัขอ้มูล

แบบ         อันตรภาคชั้น (Interval scale) จาํนวน 21 ขอ้ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการ

ตระหนกัรู้ตราสินคา้ จาํนวน 5 ขอ้, ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ จาํนวน 6 ขอ้, ดา้นการเช่ือมโยง

ตราสินคา้ จาํนวน 5 ขอ้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ จาํนวน 5 ขอ้ 

  3) ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด เป็นคาํถามแบบปลายปิด ระดบัการวดัขอ้มูลแบบ

อนัตรภาคชั้น จาํนวน 21 ขอ้ ประกอบไปดว้ย การโฆษณา จาํนวน 6 ขอ้, การประชาสมัพนัธ ์จาํนวน 

6 ขอ้, การขายโดยใชบุ้คคล จาํนวน 6 ขอ้ และการส่งเสริมการขาย จาํนวน 5 ขอ้ 

  4) คาํถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ โดยไดท้าํการกาํหนดคาํถาม

ทั้งหมด 4 ขอ้ เป็นคาํถามแบบปลายปิด มีระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น 

  5) ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) ที่เปิดโอกาสให้

ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย และการทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ใช้วิธีการให้

คะแนนแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ในระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น คาํถามที่ใชเ้ป็นเชิง

นิยมหรือมีความหมายในเชิงบวก (Positive) โดยมีการแปลความหมายค่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั 

ดงัน้ี คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด, คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก, คะแนน

เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง, คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย, คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 

1.80 หมายถึง น้อยที่สุด ในการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ไดท้าํการทดสอบ (Pre-test) กบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด และไดน้าํผลที่ไดม้าวิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือ ดว้ยวิธีการทดสอบ

แบบ Cronbach's alpha Coefficient (α-Coefficient) โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิที่มีค่ามากกวา่ 0.7 ซ่ึงเป็น

เกณฑท์ี่ไดรั้บความนิยม Sekaran (2000, p.288)  
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Table 1 แสดงผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม Cronbach's Alpha N of Items 

1. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Brand equity) 0.948 21 

1.1. ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) 0.813 5 

1.2. ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceived Quality) 0.905 6 

1.3. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 0.858 5 

1.4. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 0.851 5 

2. การส่ือสารทางการตลาด 0.935 23 

2.1. การโฆษณา (Advertising) 0.804 6 

2.2. การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 0.835 6 

2.3. การขายโดยใชบุ้คคล (Personal Selling) 0.934 6 

2.4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 0.905 5 

3. ความตั้งใจซ้ือ 0.810 4 

Total 0.964 48 

 

5.5 การประมวลผลขอ้มูล และสถิติที่ใชแ้บ่งออกเป็น 1) สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ค่า

การแจกแจงความถ่ี (Frequency), การแสดงค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Means:x) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.), 2) สถิติวเิคราะห์เชิงอนุมาณ (Inferential analysis) ที่

ใช้ประกอบไปด้วยการหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way Analysis of Variance: ANOVA 

หรือ F-Test), การเปรียบเทียบรายคู่ (Least Significant Difference) และการถดถอยพหุคูณหรือ

เชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) 

6. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด และทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, น. 57-59) 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ, เพศ, ขนาดครอบครัว, สถานภาพครอบครัว, 

รายได,้ อาชีพ และการศึกษา ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด โดยลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่มีความสาํคญั และดว้ยสถิติที่วดัไดจึ้งเป็นตวัที่สามารถกาํหนดตลาด

เป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคมวฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิด และ

ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้ น ดังนั้ นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์สามารถเข้าถึง และมี

ประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
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แนวคิด และทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า Kotler & Keller (2009, pp. 278-280) กล่าวว่า คุณค่า

ตราสินค้าเป็นคุณค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะสะท้อนวิธีคิด ความรู้สึก หรือการ

แสดงออกของผูบ้ริโภค โดยใหค้วามสาํคญักบัตราสินคา้ เช่นเดียวกบัราคา ส่วนแบ่งการตลาด และ

ความสามารถในการทาํกาํไร คุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงมีคุณค่าดา้น

จิตใจ และดา้นการเงินต่อบริษทั  

Aaker, D. A. (1991, p. 17) กล่าวว่า องคก์รสามารถสร้างคุณค่าตราสินคา้ไดโ้ดยอาศยัองคป์ระกอบ 

5 ประการ คือ 1) ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัช่ือและสญัลกัษณ์ของตราสินคา้ (Awareness of the brand 

name and symbol), 2) ความเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand association), 3) การรับรู้ในคุณภาพของตรา

สินค้า (Perceived quality), 4) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty), 5) สินทรัพยอ่ื์นของตรา

สินคา้ (Other proprietary brand assets) 

แนวคดิเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด Belch and Belch (1998, p. 103) ไดใ้หค้วามหมาย

ของการส่งเสริมการขายวา่ เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดท่ีจดัทาํขึ้น เพือ่เสนอคุณค่าหรือส่ิงจูงใจ

พิเศษ (extra value or incentives) สาํหรับผลิตภณัฑใ์ห้กบัพนักงานขาย ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูบ้ริโภค

ขั้นสุดทา้ย เพือ่ใหส้ามารถกระตุน้การขายใหเ้ร็วยิง่ขึ้น 

Kotler (1997, p. 98) กล่าวไวว้า่ ในการที่จะติดต่อส่ือสารเพือ่ให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และเพือ่ให้

บรรลุวตัถุประสงค์ตามความตอ้งการจาํเป็นจะตอ้งใช้เคร่ืองมือส่ือสารหลาย ๆ อย่างร่วมกนั ซ่ึง

เรียกวา่ ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด (marketing communications mix) หรือ เรียกอีกอยา่งหน่ึง

วา่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (promotion mix) ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารหลกัสาํคญั 

5 อยา่ง 1) การโฆษณา (Advertising), 2) การประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว (public relations 

and publicity), 3) ก า ร ข า ยโ ด ยใช้ บุ คคล  ( Personal Selling), 4) ก า ร ส่ ง เส ริ ม กา ร ขา ย  ( Sales 

Promotion), 5) การตลาดเจาะตรง (direct marketing) 

แนวคิดทฤษฎีความต้ังใจซ้ือ ความตั้ งใจซ้ือเป็นหน่ึงในกระบวนการที่จะนําไปสู่การ

ตดัสินใจซ้ือโดย Hanna and Wozniak ( 2001, p. 294) ไดอ้ธิบายไวว้า่ กระบวนการของการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะประกอบไปดว้ย 1) ขั้นตอนของการตระหนกัถึงปัญหา (Problem recognition) 

คือความรู้สึกที่ไม่สมดุลระหว่างส่ิงที่เป็นอยู่ กับความรู้สึกตอ้งการ จึงเกิดการแสวงหาวิธีการ

ตอบสนองเพื่อสร้างสภาพความสมดุลใหม่, 2) การค้นหาข้อมูลก่อนซ้ือ (Pre-Purchase Search) 

ประกอบด้วยการค้นหาข้อมูลจากภายใน (Internal search) โดยผู ้บริโภคจะดึงความทรงจํา  

(Memory) ทั้งในดา้นบวก และดา้นลบท่ีออกมาก่อนท่ีจะทาํการคน้หาขอ้มูลจากภายนอก (External 

search) เพิม่เติม, 3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เป็นกระบวนการเชิง

เปรียบเทียบ ถึงคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการอนัเกิดจากปัญหาและ

แรงจูงใจ, 4) ขั้นตอนของการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นผลมาจากการประเมินจาก
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ทางเลือกของผูบ้ริโภคซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบของความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy, Buying intention, 

Purchase intention) โดยผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท์ี่ตนชอบมากที่สุด, 5) ขั้นตอนการ

ประเมินผลหลังการตดัสินใจซ้ือ (Post-Purchase evaluation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจาก

ความตอ้งการถูกตอบสนองทั้งในรูปแบบของสินคา้ หรือบริการ ผูบ้ริโภคจะประเมินผลความเก่ียว

พนัธโ์ดยพจิารณาเปรียบเทียบร่วมกบัความคาดหวงั 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หลกัการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta 

Principles, 2007, p. 6) ไดก้าํหนด และให้ความหมายเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศ โดยกาํหนด

คาํศพัท์ที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายทัว่ไป 2 คาํคือ วิถีทางเพศ (Sexual orientation) หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลเก่ียวกบัแรงดึงดูดา้นอารมณ์ ความเสน่หา เพศ และความสัมพนัธ์ทางเพศ 

กบับุคคลซ่ึงมีเพศภาวะที่แตกต่างกนั หรือเหมือนกนั หรือมีมากกว่าหน่ึงเพศภาวะ และ         อตั

ลกัษณ์ทางเพศ (Gender identity) หมายถึง ประสบการณ์ ความรู้สึกภายในที่ประกอบขึ้นอยา่งลึกซ้ึง

ของบุคคลมีความเก่ียวเน่ืองกบัเพศภาวะซ่ึงอาจตรง หรือไม่ตรงกบัเพศโดยกาํเนิด รวมทั้งความรู้สึก

ทางสรีระ (ซ่ึงหากสามารถเลือกไดอ้าจเก่ียวขอ้งกบัการลกัษณ์ และการทาํงานทางกายภาพดว้ยวธีิ

ทางการแพทย ์การผา่ตดั หรือวธีิการอ่ืน ๆ ) รวมทั้งการแสดงออกอ่ืน ๆ  ทางเพศสภาวะ หมายรวมถึง 

การแต่งกาย คาํพดู กิริยา และท่าทาง  

การอธิบายด้วยหลักจิตเวชศาสตร์ นักจิตเวชศาสตร์เช่ือว่าสัญชาตญาณทางเพศ เป็น 

“หนา้ที่” ตามธรรมชาติของมนุษย ์หนา้ที่น้ีจะแสดงออกผา่น “วตัถุทางเพศ” และ “ความตอ้งการทาง

เพศ” ทาํใหเ้กิดการแบ่งแยกเร่ืองราวทางวตัถุออกจากเร่ืองของความรู้สึก (Arnold I. Davidson, 1987, 

pp.16-48) เป็นการแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติ หรืออาการเจ็บป่วย

ทางจิต แต่เป็นพฤติกรรม และความรู้สึกท่ีถูกกลั่นกรองออกมาอย่างถูกตอ้ง เป็นรูปธรรม โดย

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งอเมริกา และสมาคมจิตแพทยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา (APA) รวมไปถึง

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้ห้การรับรองว่าการรักเพศเดียวกนัไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต ไดมี้

การถอดถอนการรักเพศเดียวกัน (homosexuality) ออกจากบัญชีการจาํแนกโรค ICD-10 (The 

International Classification of Diseases (ICD), 1992), (Desk Reference to the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder (DSM), 1973) เพือ่เป็นการยนืยนัถือความเสรีทางเพศ 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตวัอยา่งที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คนนั้นส่วน

ใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20 - 25 ปี จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ระดบัการศึกษาเกินกว่าคร่ึงจบ

ปริญญาตรี จาํนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78 อาชีพส่วนใหญ่จะยงัคงเป็นนักเรียน นิสิตหรือ

นักศึกษา จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 15,001 - 

30,000 บาท จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.23 
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องคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่

ที่ 3.79 เม่ือทาํการพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่าดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่

ที่ 3.91 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ที่  3.88 และในด้านความภักดีต่อตราสินคา้นั้นมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ท่ี 3.52 แต่ผูต้อบ

แบบสอบถามยงัคงใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเช่นกนั 

องค์ประกอบปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาด ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.66 เม่ือทาํการพิจารณาเป็นรายดา้นแล้วจะเห็นได้ว่า 

การขายโดยใชบุ้คคล มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 4.06 มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ การส่งเสริม

การขาย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.66 มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การโฆษณา 

3.66 ซ่ึงมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การวิเคราะห์ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจซ้ืออยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.63 โดยเม่ือทาํการพิจารณารายขอ้แลว้ พบว่า ความตั้งใจซ้ือสินคา้

เคร่ืองแต่งกายยูนิโคล่ โดยการไปซ้ือสินคา้ด้วยตวัเองที่สาขาใกล้บา้น อยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.21 รองลงมาคือ แนวโน้มในการเกิดความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกาย   ยนิูโคล่ใน

อีก 3 เดือนขา้งหนา้ ซ่ึงมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.71 และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยูนิโคล่ผ่านยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ www.uniqlo.com/th/store ซ่ึงให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.24  

8. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบที่มี

ความหลากหลายทางเพศ ประกอบดว้ย ดา้นอาย,ุ ดา้นระดบัการศึกษา, ดา้นอาชีพ และดา้นระดบั

รายไดต่้อเดือน มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ โดยมี 3 ดา้นที่ยอมรับสมมติฐาน 

คือ 

1) ดา้นอาย ุพบวา่ อายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ ของ

กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือทาํการเปรียบเทียบรายคู่แบบ Least -Significant Difference (LSD) พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20 - 25 ปี มีความตั้งใจซ้ือสูงกวา่ อาย ุ26 - 31 ปี และผูต้อบแบบสอบถามที่

มีอาย ุ20 - 25 ปี มีความตั้งใจซ้ือสูงกว่า อาย ุ44 - 50 ปี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั วีระนุช รายระยบั 

(2556) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้จากส่ืออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวยัรุ่น พบว่า อาย ุมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของวยัรุ่นในการเลือกซ้ือเส้ือผา้จากส่ืออินเตอร์เน็ต โดยอายทุี่แตกต่าง

กนัจะมีผลต่อความตั้งใจซ้ือโดยมีมุมมองดา้นประเภทของเส้ือผา้ ราคาเส้ือผา้ท่ีเลือกซ้ือ จาํนวนคร้ัง
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ในการซ้ือต่อเดือน และเส้ือผา้แบรนด์เนมที่มีช่ือเสียงมกัจะเป็นปัจจยัที่มีผลต่อความตั้งใจในการ

เลือกซ้ือที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ดงันั้นช่วงอายทุี่มีความแตกต่างกนัยอ่มที่จะเรียนรู้ และผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาไม่เหมือนกนั 

ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือสินคา้ที่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากในกระบวนการของการรับรู้

นั้นจะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยผา่นการเลือกสรร และแปรความหมายจากการบริโภค และ

ส่ิงที่ไดส้มัผสั เกิดการตดัสินหรือตีความจากประสบการณ์ที่ผา่นมา  

2) ดา้นอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ 

ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยเม่ือทาํการการเปรียบเทียบรายคู่แบบ Least -Significant Difference (LSD) 

แลว้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา มีความตั้งใจซ้ือ สูงกว่าผูท้ี่ประกอบ

อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานเอกชน, ลูกจา้งเอกชน รวมไปถึงผูท้ี่ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั, เจา้ของกิจการ ส่วนในผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ, พนักงาน

ราชการ, ลูกจา้งของรัฐ นั้นมีความตั้งใจซ้ือ สูงกว่า ผูท้ี่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน, ลูกจา้ง

เอกชน สอดคลอ้งกบั ทิพานนัท ์สุขมุาลชาติ (2558) ที่ทาํการศึกษาเร่ือง การแสวงหาขอ้มูล แรงจูงใจ 

ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของหญิงรักหญิง โดยจากการศึกษาพบว่าอาชีพของหญิงรัก

หญิงที่มีความแตกต่างกนัมีการแสวงหาขอ้มูลเพื่อซ้ือเส้ือผา้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซ่ึงกระบวนการของการแสวงหาขอ้มูลนั้นเป็นหน่ึงในขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ที่มีความเก่ียวเน่ืองกบัความตั้งใจซ้ือ  

3) ดา้นระดบัรายไดต่้อเดือน พบว่า ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้

เคร่ืองแต่งกายยูนิโคล่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่แลว้พบวา่ ในระดบัรายไดท้ี่

ต ํ่ากวา่ 15,000 บาท มีความตั้งใจซ้ือสูงกวา่ผูท้ี่มีรายได ้60,000 บาทขึ้นไป, ในระดบัรายได ้15,001 - 

30,000 บาท มีความตั้งใจซ้ือ สูงกว่า ระดับรายได้ 30,001 - 45,000 บาท และสูงกว่าผูท้ี่มีรายได้ 

60,000 บาทขึ้นไป, ในส่วนของระดบัรายได ้30,001 - 45,000 บาท นั้นจะมีความตั้งใจซ้ือที่ต ํ่ากว่า

ระดับรายได้ 45,001 - 60,000 บาท แต่ก็ยงัมีความตั้งใจซ้ือสูงกว่าผูท้ี่มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป

สอดคล้องกับ ธนวรรณ ดวงมณี (2557) ท่ีได้ท ําการศึกษาเ ร่ือง การส่ือสารการตลาดเชิง

ความสัมพนัธ์ของตราสินคา้แฟชัน่ไทย และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า มูลค่าของการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชั่นไทยในแต่ละคร้ังของผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน โดยใน

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้งจะมีมูลค่าการซ้ือสินคา้แฟชัน่ไทยในแต่ละคร้ังสูงขึ้นดว้ย 

พฤติกรรมการซ้ือ หรือการตดัสินใจซ้ือนั้นมูลค่าสินคา้ หรือความสามารถในการจ่ายยอ่ม

แปรผนัตามระดบัรายได ้ เช่น รายไดสู้งความสามารถในการจ่ายต่อคร้ังสูง ในทางกลบักนัรายไดต้ ํ่า
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ความสามารถในการจ่ายต่อคร้ังก็ต ํ่าตาม แต่ในบริบทของความตั้ งใจซ้ือซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้น ความตอ้งการในมูลค่าสินคา้ หรือความสามารถในการจ่าย

ไม่ไดแ้ปรผนัตามระดบัรายไดเ้สมอไป เน่ืองมาจากการซ้ือสินคา้แฟชัน่แต่ละคร้ังอาจจะมีปัจจยัอ่ืน

ร่วมดว้ยซ่ึงอาจจะทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัรายไดต้ ํ่าแต่มีความตั้งใจซ้ือสูงกวา่ผูท้ี่มีรายได้

สูง 

 

Table 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ

สินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าตราสินคา้ B 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.542 0.152  3.565 0.000**   

ตระหนกัรู้ตราสินคา้ 0.096 0.048 0.089 1.987 0.048* 0.480 2.085 

รั บ รู้ คุ ณ ภ า พ ต ร า

สินคา้ 
0.233 0.059 0.220 3.961 0.000** 0.308 3.243 

เช่ือมโยงตราสินคา้  - 0.065 0.055 - 0.057 - 1.190 0.235 0.422 2.368 

ค ว า ม ภัก ดี ต่ อ ต ร า

สินคา้  
0.584 0.045 0.594 12.838 0.000** 0.446 2.244 

R = 0.790 / R2 =0.623 / Adj. R2 = 0.620 / SEE =0.396 / F = 163.533 / Sig. = 0.000** Durbin-

Watson = 1.758 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01, 

 

จาก Table 2 พบว่า คุณค่าตราสินคา้ นั้นมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่ง

กายนิูโคล่ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณในระดบัสูง (R = 0.790) มีอาํนาจการ

พยากรณ์ร้อยละ 62.0 (Adj.  R2= 0.620) มีความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.396 (SEE =0.396) มีค่า 

Tolerance เท่ากับ 0.308 ถึง 0.480 มีค่า VIF เท่ากับ 2.085 ถึง 3.243 จึงไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) และ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.758 จึงสรุปได้ว่าความ

คลาดเคล่ือนเป็นอิสระจากกนั (Durbin, J., and G. S. Watson, 1950, p 409-428) สามารถเรียงลาํดบั

ความสมัพนัธข์องคุณค่าตราสินคา้ ต่อความตั้งใจซ้ือจากมากที่สุดไปหานอ้ยที่สุดไดด้งัน้ี 
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1) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์มากที่สุดต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่ง

กายยนิูโคล่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.594 (β = 

0.594) เกิดจากการที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคุน้เคยต่อตราสินคา้    ยนิูโคล่ โดยอาจจะไดรั้บจาก

การบอกเล่าประสบการณ์ หรือการบอกต่อส่ิงที่ดี ๆ จากผูท้ี่เคยตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่ง

กายแบรนด์ยูนิโคล่ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภมัทนี ชูมณี (2558) ที่ทาํการศึกษาเร่ือง 

อิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้

แฟชัน่ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ดีไซเนอร์กรุงเทพ พบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ดีไซเนอร์กรุงเทพอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

2) ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ มีความสมัพนัธต์่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิู

โคล่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.220 (β = 0.220) 

เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคถึงคุณภาพที่สามารถตอบสนองไดต้ามความตอ้งการ หรือสามารถที่จะ

ตอบสนองไดเ้หนือกว่าตราสินคา้อ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาจากวตัถุประสงค ์หรือคุณสมบติัใน

การใชง้านของสินคา้นั้น ๆ สะทอ้นให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมองถึงประโยชน์พื้นฐาน ความ

คุม้ค่าในการใชง้าน มากกวา่การคาํนึงความทนัสมยัของการออกแบบ หรือการสร้างทศันะคติในเชิง

ของความเป็นผูน้าํเทรนดแ์ฟชัน่  

ซ่ึงสอดคล้องกับ ธิติวรรณ ฮัศวธีระธรรม (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ทศันคติ และพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคที่มีต่อตราสินคา้ร่วมในตราสินคา้แฟชัน่ พบวา่กระบวนการของการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

แปรผลโดยตรงกับความเขา้กันได้ของทศันคติ และสินคา้ โดยความเขา้กันได้ของตราสินคา้จะ

กลายเป็นส่วนหน่ึงในการประกันคุณภาพโดยเกิดจากการรับรู้ที่สูงกว่าปกติ ทาํให้ทศันคติของ

ผูบ้ริโภคที่มีต่อความเขา้กนัได ้(product fit) พฒันาในทางที่ดีขึ้น แนวโน้มความเขา้กนัในแง่บวกมี

ผลต่อความตั้งใจซ้ือ และอาจจะมีการพฒันาจนเกิดความภกัดีต่อสินคา้ร่วมในอนาคต  

3) ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุดต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่ง

กายยนิูโคล่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.089 (β = 

0.089) เป็นผลมาจากการที่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัโลโก ้  แบรนดข์องยนิูโคล่ เม่ือพบเห็น

จึงสามารถที่จะจดจาํตราสินคา้ได ้ดว้ยอตัลกัษณ์ของแบรนด์ การออกแบบผลิตภณัฑ ์และการจดั

ร้านที่มีเอกลกัษณ์ของประเทศตน้กาํเนิดอยา่งประเทศญี่ปุ่ น ประกอบกบัการรับส่ือการโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของยนิูโคล่ จึงส่งผลให้เกิดการตระหนกัรู้ตราสินคา้ สอดคลอ้ง

กบั สุธินี ฉตัรธารากุล (2557) ที่ศึกษาเร่ือง       กลยทุธก์ารส่ือสารตราสินคา้และปัจจยัที่ผูบ้ริโภคใช้
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ในการตดัสินใจซ้ือตราสินคา้แฟชัน่ดีไซเนอร์ไทย พบวา่ การสร้างเอกลกัษณ์ตราสินคา้ การกาํหนด

บุคลิกภาพของตราสินคา้ ปัจจยัด้านวฒันธรรม (วฒันธรรม, ชนชั้นทางสังคม) และปัจจัยทาง

จิตวิทยา (แรงจูงใจ, การรับรู้, ความเช่ือและทศันคติ) เป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อการสร้างให้เกิด

การตระหนกัรู้ตราสินคา้ พฒันาต่อยอดไปสู่การตดัสินใจซ้ือตราสินคา้แฟชัน่ดีไซเนอร์ไทย และใช้

กระบวนการทางด้านการส่ือสารทางการตลาดในการที่จะบริหารความสัมพนัธ์ของลูกค้าเพื่อ

กระตุน้การซ้ือตราสินคา้อยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด 

 

Table 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด มีความสมัพนัธต่์อความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ือง    แต่งกายยูนิโคล่ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ก า ร ส่ื อ ส า ร ท า ง

การตลาด 
B 

Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 1.481 0.156  9.494 0.000**   

การโฆษณา 0.006 0.041 0.006 0.152 0.880 0.741 1.349 

การประชาสมัพนัธ ์ 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

บุคคล  
0.049 0.048 0.059 1.030 0.304 0.393 2.545 

ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร

ขาย  
0.113 0.051 0.123 2.226 0.027* 0.426 2.347 

R = 0.695 / R2 =0.483 / Adj. R2 = 0.478 / SEE =0.464 / F = 92.164 / Sig. = 0.000** / Durbin-

Watson = 1.861 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จาก Table 3 พบว่า ปัจจยัทางดา้นการส่ือสารทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจ

ซ้ือสินค้า เค ร่ืองแต่งกาย  ยูนิโคล่ของกลุ่มผู ้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณใน

ระดบัสูง (R = 0.695) มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 47.8 (Adj. R2= 0.478) มีความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 

0.464 (SEE =0.464) มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.393 ถึง 0.741 มีค่า VIF เท่ากบั 1.349 ถึง 2.545 จึงไม่

เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และ Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 1.861 จึงสรุปไดว้่าความ

คลาดเคล่ือนเป็นอิสระจากกนัสามารถเรียงลาํดบัความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือจากมากท่ีสุดไปหา

นอ้ยที่สุดไดด้งัน้ี 
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1) การประชาสัมพนัธ ์มีความสัมพนัธ์มากที่สุดต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยูนิ

โคล่ ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.717 (β = 

0.717) ผูต้อบแบบสอบถามเลือกที่จะใหค้วามสาํคญักบับทความใหค้วามรู้ทางอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์

มากเป็นอันดับหน่ึง ตามด้วยการสร้างความเช่ือมั่นโดยการให้ข้อมูลโดยผู ้บริหาร และให้

ความสาํคญักบักิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สูงกว่าการเปิดตวัสินคา้ผ่านบุคคลที่มีช่ือเสียง สอดคลอ้ง

กบั สุธินี ฉัตรธารากุล (2557) ที่ไดศึ้กษาเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารตราสินคา้ และปัจจยัที่ผูบ้ริโภคใช้

ในการตัดสินใจซ้ือตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย พบว่า ตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย ที่

ประกอบดว้ย มิลิน (Milin), วิคธีร์รัฐ (Vickteerut), เลิฟเบิร์ด (Lovebird) โดยทั้ง 3 ตราสินคา้มีการ

เนน้การประชาสมัพนัธด์ว้ยรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ผา่นส่ือมวลชน เพือ่เป็นการการเผยแพร่ข่าวหรือ

บทความที่เขียนเก่ียวกบัตราสินคา้  

2) การส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายยนิูโคล่ ของ

กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.123 (β = 0.123) เน่ืองดว้ย

ในการให้บริการของยนิูโคล่ มีทั้งแบบออนไลน์สโตร์ และแบบหนา้ร้าน ซ่ึงปัญหาท่ีอาจจะตามมา

จากการขายโดยผา่นออนไลน์คือการเลือกขนาดที่ไม่พอดีตวั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลยมอง

ว่า บริการรับเปล่ียน – คืนสินคา้ เป็นส่ิงที่มีความสาํคญัมากที่สุด รองลงมาคือ การลดราคาพิเศษ 

สอดคล้องกับ ธนวรรณ     ดวงมณี (2557) ที่ได้ท ําการศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดเชิง

ความสัมพนัธ์ของตราสินคา้แฟชัน่ไทย และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจยัดา้นการ

ส่ือสาร (Communication) ของการส่ือสารการตลาดเชิงความสัมพนัธ์ของตราสินคา้แฟชัน่ไทยผา่น

ช่องทางออฟไลน์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 โดยนโยบายการเปล่ียน คืนสินคา้ ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์ไทยผ่านการ

ส่ือสารแบบออฟไลน์ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 มีความสาํคญัในระดบัมาก  

9. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

จากการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น 

ฐานลูกคา้หลกั (Primary Catchment) ท่ีมีความตั้งใจซ้ือสูงจะอยูช่่วงอาย ุ20-25 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

นักเรียน / นิสิตหรือนักศึกษา และมีรายไดต้ ํ่ากว่า 15,000 จนถึงระดบัรายได ้30,000 บาท ส่วนฐาน

ลูกคา้รอง (Secondary Catchment) คือกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ อายตุั้งแต่ 26-50 ปี 

ระดบัรายได ้40,001 ถึง 60,000 บาทขึ้นไป การกาํหนดกลยทุธจ์ะมองเป็น 2 กลุ่มคือ 1) การผลกัดนั

ความตั้งใจซ้ือในกลุ่มฐานลูกคา้หลกั ใหต้ดัสินใจซ้ือดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด และคง

มาตรฐานความเหนียวแน่นของความสมัพนัธด์า้นคุณค่าตราสินคา้ และ 2) กระตุน้การรับรู้ สร้างมิติ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

72 Journal of Business Research and 

Administration 

ความเช่ือมโยงคุณค่าตราสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของฐานลูกคา้รอง เพื่อเป็นการขยาย

ฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น ระดบัรายไดท่ี้สูงขึ้นมูลค่าในการซ้ือแต่ละคร้ังก็ยอ่มท่ีจะสูงตาม  

การรักษาระดบัความสมัพนัธ ์และการกระตุน้การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ จากการวจิยักลุ่มผูบ้ริโภคที่มี

ความหลากหลายทางเพศ มีความตระหนกัรู้ตราสินคา้มากท่ีสุด สามารถท่ีจะจดจาํ และเรียนรู้ความ

แตกต่างระหวา่ตราสินคา้กบัตราสินคา้คู่แข่งได ้จึงควรท่ีจะรักษาระดบัของการตระหนกัรู้ไวใ้นกลุ่ม

ฐานลูกคา้หลกั และทาํการสร้างความคุน้เคยให้กบัฐานลูกคา้รองมากขึ้น โดยการพฒันากลไกการ

รับรู้ในตวัตราสินคา้โดยใชต้วัช่วย (Aided recall) มากระตุน้ระดบัความทรงจาํใหเ้กิดความเช่ือมโยง

ที่แข็งแกร่งกบัตราสินคา้ ผ่านมุมมองของความสอดคลอ้งในดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ที่กลุ่ม

ผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศมองวา่มีความสมัพนัธ์รองลงมาจากความตระหนกัรู้ตราสินคา้ 

โดยมีการพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดเพื่อหาแนวทางที่

เหมาะสมในการนําเสนอขอ้มูลได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด ด้วยกลไกทางด้านการส่ือสารทาง

การตลาด ที่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ คือการประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย โดย

กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ เลือกที่จะเปิดรับส่ือที่เป็นเน้ือหาสาระ ผ่านบทความที่

เป็นความรู้ และถูกถ่ายทอดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ผูป้ระกอบการจึงควรท่ีจะคาํนึงถึงบริบทใน

ส่วนน้ี และสร้างเน้ือหาที่สนับสนุน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การทาํบล็อก

แนะนาํการแต่งกาย การอพัเดทข่าวสารในวงการแฟชัน่ การใหค้วามรู้ในเร่ืองของเส้ือผา้เคร่ืองแต่ง

กาย เป็นตน้ ดา้นการส่งเสริมการขาย กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ใหค้วามสาํคญัมาก

ที่สุดกับ บริการรับเปล่ียน – คืนสินคา้ มากกว่าการลดราคาสินคา้ แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ

ความมัน่ใจในการบริการวา่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาไดเ้ม่ือไดรั้บสินคา้มาแลว้เกิดมีความไม่พอดี หรือ

สินค้ามีความชํารุด แต่อย่างไรก็ตามการลดราคาก็ย ังเป็นสีสันของการส่งเสริมการขายท่ี

ผูป้ระกอบการไม่ควรมองขา้ม  
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ปัจจยัคุณภาพการให้บริการทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า 

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  

SERVICE QUALITY FACTORS AFFECTING PASSENGER SATISFACTION 

IN THE LOW COST AIRLINE, THAI AIRASIA X 

ภทัร พิมลยรรยง1 และ ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผล

ต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (2) เพื่อศึกษา

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ประชากรที่ใชใ้นงานวิจยั คือ ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู ้วิจัยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test, One-Way Anova 

และการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation Analysis) 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 207 คน (ร้อยละ 51.75) มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 287 คน (ร้อยละ 71.75) ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง

บริษทัเอกชน จาํนวน 165 คน (ร้อยละ 41.25) และมีรายไดต้่อเดือน ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท  

จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับสําคญัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัด้านการ

ตอบสนอง โดยมี (ค่าเฉล่ีย 3.83) ซ่ึงมีค่าสูงที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจ (ค่าเฉล่ีย 3.82) 

ด้านความเอาใจใส่ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ด้านส่ิงที่จบัตอ้งได้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) และด้านความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการ

บินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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2) ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัทุกดา้นมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร

สายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมากและไปในทิศทางเดียวกนั  

ทั้งน้ี ดา้นที่มีความสมัพนัธม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเอาใจใส่ (r = 0.814) รองลงมา ไดแ้ก่  

ดา้นความมัน่ใจ (r = 0.783) ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้(r = 0.779)  ดา้นความน่าเช่ือถือ (r = 0.779) และ 

ดา้นการตอบสนอง (r = 0.762) ตามลาํดบั 

คาํสําคญั : คุณภาพการใหบ้ริการ, ความพงึพอใจในการใชบ้ริการ, สายการบินตน้ทุนตํ่า  
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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 

ในปัจจุบนัการเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วเน่ืองจากเราสามารถเลือกวิธีการเดินทาง

ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าจะเดินทางไปที่ใด ในสมัยก่อนการเดินทางทาง

อากาศดว้ยเคร่ืองบินพาณิชยเ์ป็นการเดินทางสาํหรับผูมี้ฐานะที่รํ่ ารวยหรือนกัธุรกิจที่ตอ้งการความ

สะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทาง แต่ในปัจจุบนัรูปแบบการให้บริการในการเดินทางทาง

อากาศไดเ้ปล่ียนไปเม่ือมีธุรกิจสายการบินราคาประหยดัหรือสายการบินตน้ทุนตํ่าเกิดขึ้น ตน้กาํเนิด

สายการบินราคาประหยดัหรือสายการบินตน้ทุนตํ่านั้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน

เซาทเ์วสต ์แอร์ไลน ์ในช่วงปี พ.ศ. 2513 จากนั้นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดั

หรือสายการบินตน้ทุนตํ่า ไดรั้บการถ่ายทอดไปยงัทวีปยโุรปในปี พ.ศ. 2534 โดยคร้ังนั้นไดเ้ปล่ียน

ลกัษณะการใหบ้ริการแบบดั้งเดิมของสายการบินสญัชาติไอริชอยา่ง ไรอนัแอร์ เป็นสายการบินราคา

ประหยดั จากนั้นแนวคิดไดถู้กนาํไปปรับใชอ้ยา่งแพร่หลายจนกระทัง่ปัจจุบนั ในทวีปยโุรปมีสาย

การบินราคาประหยดัรายใหญ่เป็นจาํนวนหลายสายการบิน เช่น อีซ่ีเจ็ท (องักฤษ),นอร์วีเจียนแอร์ 

ชตัเต้ิล (นอร์เวย)์,วิซซ์แอร์ (ฮงัการี),ฯลฯ  สายการบินราคาประหยดัในสหภาพยโุรปจะมีลกัษณะ

พิเศษเพราะอยูใ่นระบบตลาดเดียวของสหภาพ กล่าวคือสามารถไปตั้งศูนยก์ลางการบินในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปได้โดยไม่ตอ้งร่วมทุนตั้งสายการบินกับประเทศที่ไปตั้งศูนยก์ลางการบิน 

(สาํนกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยับูรพา. 2551) ปัจจุบนัในประเทศไทยมีสายการบินราคาประหยดั

หรือสายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทย คือ นกแอร์,ไทยแอร์เอเชีย,ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์,ไทยไลออ้น

แอร์,นกสกู๊ต,ไทยเวยีดเจท็แอร์,ฯลฯ เม่ือพจิารณาจากฐานการบินหลกัของสายการบินราคาประหยดั

หรือสายการบินตน้ทุนตํ่า เกือบทั้งหมดที่ใหบ้ริการนั้นอยูท่ี่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบวา่ 

มีการเพิม่ขึ้นของจาํนวนผูโ้ดยสารอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั มหาชน. 

2559)  

เห็นไดว้่าธุรกิจสายการบินราคาประหยดัหรือสายการบินตน้ทุนตํ่า มีแนวโน้มการเติบโต

ค่อนขา้งมาก ในขณะเดียวกนัการแข่งขนัในดา้นส่วนแบ่งทางการตลาดก็มากขึ้นดว้ยเช่นกนั ดงันั้น

เพือ่รักษาไวซ่ึ้งส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดรวมถึงการขยายโอกาสใน

การเปิดเส้นทางใหม่ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสาร การพฒันาการบริการอยา่งต่อเน่ืองเพือ่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูโ้ดยสารและการสร้าง

ความภกัดีของผูโ้ดยสารที่มีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย

คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทย

แอร์เอเชียเอ็กซ์ 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

2) เพือ่ศึกษาปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1) การวจิยัน้ีศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน ศึกษาปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการในดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangibles) ดา้นความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ดา้นความเช่ือมัน่ (Assurance) และดา้นความเอา

ใจใส่ (Empathy)  

 2) ประชากรคือผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยใชข้อ้มูลทางสถิติ

ปี พ.ศ. 2559 มีผูโ้ดยสารจาํนวน 1,261,144 คน (สรุปผลการดาํเนินงานบริษทัท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั มหาชน ,2559) กลุ่มตวัอยา่งที่ทาํการศึกษาไดแ้ก่ผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

จาํนวน 400 คน 

 3) เวลาที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ คือช่วงเวลาตั้งแต่

วนัที่ 1 กรกฏาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 

4) สถานที่ในการเก็บขอ้มูลผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ คือ อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ (อาคาร 1) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ 

คาํนิยามศัพท์ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลของประชากร ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง มโนทศัน์และปฏิบติัการในการประเมินของผูรั้บบริการ

โดยทาํการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวงั (expectation service) กบัการบริการที่รับรู้จริง 

(perception service) จากผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงหากผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการที่สอดคลอ้งตรงตามความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดบัสูงกว่าท่ีผูรั้บบริการไดค้าดหวงั จะส่งผลให้

การบริการดงักล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซ่ึงจะทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่

ได้รับเป็นอย่างมาก โดยคุณภาพในการให้บริการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ด้านส่ิงที่จบัตอ้งได้ 

(Tangibles) คือการให้บริการที่เป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือการบริการท่ีไวใ้จ

ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) คือความมุ่งมัน่เตม็ใจในการใหบ้ริการ ดา้น

ความเช่ือมัน่ (Assurance)  คือการใหบ้ริการดว้ยความรู้ความชาํนาญและสร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 

และดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) คือความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ 
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ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร หมายถึง ภาวะการแสดงออกที่เกิดจากการประเมินใน

ประสบการณ์การซ้ือ การใช้สินคา้และบริการซ่ึงอาจขยายความให้ชัดเจนได้ว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่ เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ

ประสบการณ์การไดรั้บบริการที่ตรงกบัส่ิงที่ลูกคา้คาดหวงัหรือดีเกินกว่าความคาดหวงัของลูกคา้

ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่พงึพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจาก

การประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการที่ต ํ่ากวา่ความคาดหวงัของผูโ้ดยสาร 

กรอบแนวคดิ 

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในงานวจิยั 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ที่แตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) การศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายไดต่้อเดือน 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ 

1) ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้

2) ดา้นความน่าเช่ือถือ 

3) ดา้นการตอบสนอง 

4) ดา้นความมัน่ใจ 

5) ดา้นความเอาใจใส่ 

ความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร 

สายการบินตน้ทุนตํ่า 

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  
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 2) คุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีผลต่อ

ความพงึพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อธุรกิจภาคบริการ

ประเภทอ่ืน ๆ 

2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานกลุ่มผูโ้ดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดย

นาํขอ้มูลที่ไดม้านั้นเป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการบริการของสายการบินไทยแอร์

เอเชียเอ็กซ์ แบ่งเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะสั้น  

การศึกษาน้ีจะทาํให้ทราบถึงระดบัความพงึพอใจของผูโ้ดยสารที่มีต่อสายการบินไทยแอร์

เอเชียเอ็กซ์ เพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

และเพิม่ความพงึพอใจใหก้บัผูโ้ดยสาร 

ระยะยาว  

 นาํผลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนพฒันาและยทุธศาสตร์องคก์ร เช่น 

การพฒันาบุคลากร การกาํหนดราคาตัว๋โดยสาร ช่องทางในการจดัจาํหน่ายตัว๋โดยสาร การทาํการ

โฆษณา การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั  เป็นตน้ เพื่อทาํให้ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจสูงสุด

และยนิดีที่จะกลบัมาใชบ้ริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในคร้ังต่อ ๆ ไป 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

Parasuraman, et al. (1988) จากการวิจยัของ Parasuraman และคณะคือ จากเกณฑท่ี์สําคญั

ทั้ง 10 เกณฑ์ดังกล่าวที่ลูกคา้ใช้ประเมินคุณภาพของการบริการนั้นมีเพียง 2 เกณฑ์ ได้แก่ ความ

น่าเช่ือถือ (Credibility) และส่ิงที่จับต้องได้ (Tangibles) ลูกค้าสามารถท่ีจะประเมินคุณภาพได้ 

ล่วงหนา้ก่อนการซ้ือ ส่วนเกณฑอ่ื์นๆอีก 6 เกณฑ ์ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ (Reliability) การสนองตอบ

ลูกคา้ (Responsiveness) ความสะดวก (Access) การส่ือสาร (Communication) ความเขา้ใจลูกค้า 

(Understanding the customer) ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) ลว้นแต่จดัเป็น Experience 

Quality ทั้งส้ิน หมายความวา่ลูกคา้จะไม่สามารถประเมินคุณภาพตามเกณฑเ์หล่าน้ีไดเ้ลย จนกวา่จะ

ซ้ือหรือบริโภคแล้วเท่านั้น และอีก 2 เกณฑ์ที่เหลือ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภยั (Security) และ

ความสามารถ (Competence) จะจดัเป็น Credence Quality หมายความว่า ลูกคา้อาจจะไม่สามารถที่

จะประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพดงักล่าวไดใ้นทนัที แมว้า่จะซ้ือสินคา้หรือบริโภคการบริการไปแลว้ก็

ตาม ในการวจิยัคร้ังต่อมา คณะผูว้จิยัขา้งตน้พบวา่มีระดบัของความสมัพนัธ ์(Degree of correlation) 

กนัเองระหว่างตวัแปรดงักล่าวค่อนขา้งสูง จึงปรับเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของการให้บริการ

ใหม่ ใหเ้หลือเกณฑท์ั้งหมด 5 เกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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1) ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการใหบ้ริการในระดบั 

หน่ึงที่ตอ้งการ อยา่งถูกตอ้ง (Accurate Performance) และไวว้างใจได ้(Dependable) 

 2) ความมั่นใจ (Assurance) ให้บริการมีความรู้ และทกัษะที่จาํเป็นในการบริการ มีความ 

สุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ มีความซ่ือสตัยแ์ละสามารถสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ละมีความ

มัน่คงปลอดภยั 

 3) ส่ิงที่จบัตอ้งได ้(Tangibles) ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดลอ้ม 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

 4) ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อง่าย ความสามารถ

ในการติดต่อส่ือสารและเขา้ใจลูกคา้ 

 5) การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้บริการทนัทีและให้ ความ

ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 

เป็นเกณฑ์สําคญัที่ลูกคา้ใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการนั้นเกือบทั้งหมดล้วน

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของพนักงานที่ให้บริการลูกคา้ทั้งส้ิน ดงันั้นกิจการจึงตอ้งตระหนักถึง

ความสําคญัของพนักงานที่ให้บริการลูกคา้ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ของลูกคา้ในเร่ืองของ

คุณภาพการให้ บริการของกิจการ และในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ผูว้ิจยัจึงได้ใช้ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการ

ตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Shelly (1975) ไดศึ้กษาแนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้่าความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวก

เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแลว้จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางลบอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็น

ความรู้สึกระบบยอ้นกลบั ความสามารถทาํใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิม่ขึ้นไดอี้ก 

 อนงค ์เอ้ือวฒันา (2542:38) ไดก้ล่าววา่ความพงึพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาใน

ดา้นบวกหรือลบมีความสมัพนัธก์บัการตอบสนองต่อส่ิงที่ตอ้งการ ซ่ึงความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น

เม่ือบุคคลไดรั้บหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในส่ิงที่ตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไดรั้บการตอบสนอง 

 จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้ พอสรุปความหมายของความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก 

หรือทศันคติที่ดี หรือการแสดงออกของบุคคลซ่ึงเป็นไปในทางบวกอนัเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ

ของมนุษย ์ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการนั้นทั้งทางดา้นวตัถุ และจิตใจ

ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อส่ิงนั้น คือลกัษณะที่ชอบ เห็นดว้ย พอใจแต่ถา้ความตอ้งการของตนไม่ได้
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รับการตอบสนอง ซ่ึงเป็นไปในทางลบ ความรู้สึกไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้นในลกัษณะที่ไม่ชอบ ไม่

เห็นดว้ย ไม่พอใจ 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการของสถานที่ท่องเที่ยว

ที่มีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผลการวจิยัพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัศึกษา 

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15001-35000 บาทและใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ

ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดับพึง

พอใจมากและมีความพงึพอใจดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นความ

น่าเช่ือถือไวว้างใจ และด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อ

ความพงึพอใจในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดราชบุรีที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ในส่วน

ของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการที่มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ พบวา่มีความสมัพนัธก์นัทุกดา้น

และเป็นไปทิศทางเดียวกนั 

 ฉงจ่ิง หล่ี (2556) ทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการของบริษทันาํเที่ยวประเทศจีนที่มีผล

ต่อความไวว้างใจในบริษทันําเที่ยวและความตั้งใจในการใช้บริการซํ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เคยท่องเที่ยวประเทศ

จีนเพราะบุคคลใกลชิ้ดแนะนาํ ซ่ึงนิยมเดินทางไปกับบริษทัวคีเอนทท์วัร์จาํกัด เพราะมีกิจกรรม

ส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ถึงคุณภาพการบริการของบริษัทนําเท่ียว

ประเทศจีนในระดบัมาก โดยพบวา่เม่ือพจิารณารายองคป์ระกอบ ผูบ้ริโภคก็รับรู้ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

คุณภาพการบริการดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้(Reliability) การให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 

(Assurance) ดา้นส่ิงที่สัมพนัธ์ได ้(Tangibles) ดา้นความรวดเร็ว (Responsiveness) และดา้นการเอา

ใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) ตามลาํดบั โดยมีความไวว้างใจบริษทันาํเท่ียวประเทศจีนใน

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายองคป์ระกอบพบวา่ ผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามไวว้างใจในระดบัมากในทุก

รายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ดา้นศกัยภาพ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการส่ือสารและความไวว้างใจ ดา้น

คาํมัน่สัญญา ตามลาํดบั และความตั้งใจในการใชบ้ริการบริษทันาํเที่ยวประเทศจีนซํ้ าในระดบัมาก 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการประกอบดว้ย ดา้นส่ิงที่สมัผสัได ้(Tangibles) 

ความ เ ช่ือ ถือและไว้วางใจได้ (Reliability) ความรวดเ ร็ว  (Responsiveness) การรับประกัน 

(Assurance) และการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) ส่งผลต่อความตั้งใจเท่ียวซํ้ าและความไวว้างใจ

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และความไวว้างใจในบริษทันาํเที่ยว
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ประเทศจีนส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้ าของนกัท่องเที่ยวชาวไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

รัฐนนัท ์พกุภกัดี (2557) ทาํการศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยที่มีต่อสาย

การบินไทย ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและมีรายไดม้ากกวา่ 100,000 บาทขึ้นไป มี

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน 4-6 คร้ัง/ปี เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยใช้เส้นทางบิน

ภายในประเทศและมีราคาเฉล่ียของบตัรโดยสารต่อเที่ยวบินน้อยกว่า 10,000 บาท ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า (1) ผูใ้ชบ้ริการสายการบินที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ

และรายได ้ที่แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

(2) พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินท่ีแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญั 0.05 (3) คุณภาพการให้บริการประกอบดว้ย ดา้นส่ิงที่สัมผสัได ้(Tangibles) ความเช่ือถือ

และไวว้างใจได ้(Reliability) ความรวดเร็ว (Responsiveness) การรับประกนั (Assurance) และการ

ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) ส่งผลต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้ าและความไวว้างใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และความไวว้างใจในบริษทันาํเที่ยวประเทศจีนส่งผล

ทางบวกต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้ าของนกัท่องเที่ยวชาวไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

พีระยทุธ คุม้ศกัด์ิ (2555) ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที่มีต่อคุณภาพการ

บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม โดยมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ ปัจจยัด้าน

ลกัษณะทางการภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานที่

และดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศ รายไดต่้อเดือน

และอาชีพที่แตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 แต่ผูโ้ดยสารที่มีอายุและสถานภาพที่ต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศไม่ต่างกนั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพ

การใหบ้ริการที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์  

ประชากรที่ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มี

ผูโ้ดยสารจาํนวน 1,261,144 คน (บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2559)  
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กลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกโดยดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชก้ารกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยสูตรคาํนวณของ Yamane (1967) ผลที่ไดเ้ท่ากบัจาํนวน 400 คน ผูว้จิยัใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และมีเกณฑก์ารให้

คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั  

การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้ Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบ

โดยรวมมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.7 ขึ้นไป ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี  

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็นตารางแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบาย

ขอ้มูลเบื้องตน้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

ที่ตั้ งไว ้ได้แก่ t-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปร 2 กลุ่ม, (One-Way 

Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลที่มากกว่า 2 

กลุ่ม และการวเิคราะห์ความสมัพนัธโ์ดยใช ้Pearson Correlations Analysis โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 207 คน (ร้อยละ 

51.75) มีอายรุะหว่าง 21-40 ปี จาํนวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

287 คน  (ร้อยละ 71.75) ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จาํนวน 165 คน (ร้อยละ 

41.25) และรายไดต่้อเดือน ระหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท  จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) 

คุณภาพการให้บริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัดา้นการตอบสนอง เป็นอนัดบัแรก (X� = 3.83) ซ่ึงอยูใ่น

ระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นความมัน่ใจ (X� = 3.82) ดา้นความเอาใจใส่ (X� = 3.78) ดา้นส่ิงที่จบัตอ้ง

ได ้(X� = 3.76) และดา้นความน่าเช่ือถือ (X� = 3.70) ตามลาํดบั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

2.1) ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นพนกังานแต่งตวั

เหมาะสม เรียบร้อย (X� = 3.95) เคร่ืองบินใหม่ มีความทนัสมัย ภายในมีที่นั่งและส่ิงอาํนวยความ
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สะดวกที่สะอาด เหมาะสม (X� = 3.78) ส่ิงอาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆมีความทนัสมยั 

ปลอดภยัและเหมาะสม (X� = 3.70) และเป็นสายการบินตน้ทุนตํ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย (X� = 3.62) 

ตามลาํดบั   

2.2) ดา้นความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้น ผูโ้ดยสารรู้สึก

ปลอดภยัเม่ือใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (X� = 3.86) สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

บินออกจากตน้ทางและถึงจุดหมายปลายทางตรงเวลาสมํ่าเสมอ (X� = 3.78) สายการบินไทยแอร์

เอเชียเอ็กซ์ แกไ้ขปัญหาและการชดเชยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เป็นอยา่งดี (X� = 3.63)   และ

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีวิธีการแกใ้ขปัญหาสัมภาระที่ชาํรุดและสูญหาย ที่เหมาะสม (X� = 

3.54) ตามลาํดบั 

2.3) ด้านการตอบสนอง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัด้านพนักงานที่

ให้บริการบนเคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีการสาธิตวิธีการปฏิบัติเม่ือเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉิน และให้คาํแนะนาํผูโ้ดยสารไดเ้ป็นอยา่งดี (X� = 3.95) ระบบการซ้ือตัว๋ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ

การใชชี้วติในปัจจุบนั (X� = 3.87) พนกังานของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เตม็ใจใหบ้ริการเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการพิเศษของผูโ้ดยสาร (รถเข็น, อาหาร, สัมภาระท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ, 

ฯลฯ) (X� = 3.78) และเม่ือท่านประสบปัญหาขณะที่ท่านอยู่ที่สนามบิน ท่านไดรั้บความช่วยเหลือ

จากพนกังานภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เสมอ (X� = 3.70) ตามลาํดบั 

2.4) ดา้นความมัน่ใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้นพนักงานของสาย

การบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ไดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

(X� = 3.90) พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์สามารถให้บริการได้ทุกคร้ังเม่ือท่าน

ตอ้งการการ (X� = 3.81) สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีมาตรฐานในการให้บริการสูง (X� = 3.80) 

และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ทาํใหผู้โ้ดยสารรู้สึกมัน่ใจในความปลอดภยัในการเดินทาง และ

พยายามไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด (X� = 3.77) ตามลาํดบั 

2.5) ดา้นความเอาใจใส่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้นสายการบินไทย

แอร์เอเชียเอ็กซ์ มีการจดัวลิแชร์และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กิาร (X� = 3.88)  พนกังาน

ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเม่ือผูโ้ดยสารประสบปัญหาหรือ

ตอ้งการคาํแนะนาํ (X� = 3.84) ผูโ้ดยสารที่มีบญัชีลงทะเบียนในเว็ปไซตข์องสายการบินไทยแอร์

เอเชียเอ็กซ์ (ลงทะเบียนฟรี) จะไดรั้บแจง้ข่าวสาร โปรโมชัน่ และสิทธิพิเศษก่อนบุคคลทัว่ไป (X� = 

3.84) และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ทาํใหท้่านรู้สึกวา่ท่านเป็นคนพเิศษ (X� = 3.55) ตามลาํดบั 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ํา สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 
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ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� =  3.79) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Online 

Booking , Self  Check-In) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (X� = 3.89) การให้บริการของ

บุคลากรของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (นกับิน พนกังานบริการบนเคร่ืองบิน พนกังานบริการ

ภาคพื้นดิน ฯลฯ) (X� = 3.84) เคร่ืองบิน อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆของสายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (X� = 3.80) ค่าบริการเหมาะสมกบัเสน้ทางและบริการที่ไดรั้บ (X� = 3.79) ความ

ตรงต่อเวลาของเที่ยวบินขาออก,ขาเขา้ (X� = 3.72) และสายการบินสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้และ

ชดเชยต่อความผดิพลาดที่เกิดขึ้น (X� = 3.69) ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 

คุณภาพการบริการ สถิติ Sig 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

t-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.625 

0.001 

0.160 

0.197 

0.053 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า อาย ุที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 2 สรุปการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทนุตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

คุณภาพการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สาย

การบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

r Sig. ทิศทาง 

ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้ 0.779* 0.000 ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.779* 0.000 ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นการตอบสนอง 0.762* 0.000 ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความมัน่ใจ 0.783* 0.000 ทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความเอาใจใส่ 0.816* 0.000 ทิศทางเดียวกนั 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 2 พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารสาย

การบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้น

ส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอา

ใจใส่ โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมากและไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยดา้นที่มีความสมัพนัธม์ากที่สุด คือ ดา้นความเอาใจใส่ (r = 0.814) รองลงมา ดา้นความ

มั่นใจ (r = 0.783) ด้านส่ิงที่จบัตอ้งได้ (r = 0.779)  ด้านความน่าเช่ือถือ (r = 0.779)  และดา้นการ

ตอบสนอง (r = 0.762) ตามลาํดบั 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณ์ด้านประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 207 คน (ร้อยละ 

51.75) มีอายรุะหว่าง 21-40 ปี จาํนวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

287 คน  (ร้อยละ 71.75) ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จาํนวน 165 คน (ร้อยละ 

41.25) และรายไดต่้อเดือน ระหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท  จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 36.00) คุณภาพการ

ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์ จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัดา้นการตอบสนอง เป็นอนัดบัแรก (X� = 3.83) ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้น

ความมัน่ใจ (X� = 3.82) ดา้นความเอาใจใส่ (X� = 3.78) ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้(X� = 3.76) และดา้นความ
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น่าเช่ือถือ (X� = 3.70) ตามลาํดบั และความพึงพอใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการ

บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.79) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 และคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า 

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ โดยมีความสมัพนัธ์

อยูใ่นระดบัมากและไปในทิศทางเดียวกนั 

อภิปรายผล 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ที่แตกต่างกนั ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลความพึงพอใจ ไดแ้ก่ อายทุี่

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัฐนนัท ์พกุภกัดี 

(2557) ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย ผลการวิจยั

พบว่า อาย ุที่แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

แต่แตกต่างกบังานวิจยัของ พรีะยทุธ คุม้ศกัด์ิ (2555) ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร

ที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ อายท่ีุต่างกนัมีความพงึพอใจต่อ

คุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศไม่ต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 คุณภาพการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการ

ตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี

ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมากและไปในทิศทางเดียวกนัทุก ๆ ดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1) ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการ

บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นส่ิงแรกที่ผูโ้ดยสารได้รับการ

บริการจากสายบิน ซ่ึงผูโ้ดยสารจะประเมินส่ิงที่สามารถสงัเกตและจบัตอ้งไดเ้ป็นส่ิงแรกวา่ส่ิงที่สาย

การบินจดัไวบ้ริการผูโ้ดยสารมีเพียงพอและมีคุณภาพทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความพงึพอใจไดม้ากน้อย

เพียงใด โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่าผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้ความสําคญั ด้านพนักงาน

แต่งตวัเหมาะสม เรียบร้อย มากที่สุด เน่ืองจากเป็นส่ิงที่ผูโ้ดยสารจะประเมินเป็นส่ิงแรกผ่านการ

มองเห็น จึงเป็นส่ิงที่สาํคญัในการใหบ้ริการ  
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 2) ดา้นความน่าเช่ือถือ มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการ

บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นส่ิงที่สําคญัในการให้บริการ

ผูโ้ดยสาร ซ่ึงความน่าเช่ือถือนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูโ้ดยสารกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า

หรือไม่ ซ่ึงถา้สายการสามารถรักษาคุณภาพการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารได ้ เช่น เที่ยวบินออกและถึง

ที่หมายตรงเวลา ค่าบริการตรงตามที่แจง้ไว ้เป็นตน้ ก็จะสามารถทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความพึงพอใจ

ได ้โดยเม่ือพจิารณาจากค่าเฉล่ีย พบวา่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในดา้นความรู้สึกปลอดภยั

เม่ือใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มากที่สุด เน่ืองจากความปลอดภยัเป็นส่ิงสาํคญัที่สุด

ในการเดินทาง ดงันั้น สายการบนิจะตอ้งดูแลความปลอดภยัใหผู้โ้ดยสารอยา่งดีที่สุด  

 3) ดา้นการตอบสนอง ส่งมีต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการ

บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 การตอบสนองผูโ้ดยสารเป็นส่ิงที่

จาํเป็นต่อการให้บริการ สายการบินตอ้งตอบสนองผูโ้ดยสารเม่ือผูโ้ดยสารมีความตอ้งการหรือขอ

ความช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัที เพือ่ทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความพงึพอใจในการใหบ้ริการของสายการบิน

ได ้เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้นพนักงานที่ให้บริการบน

เคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีการสาธิตวธีิการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ

ใหค้าํแนะนาํผูโ้ดยสารไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากความเขา้ใจและการปฏิบติัในเร่ือง

ความปลอดภยัในการเดินทางเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งรู้ขั้นตอน ขอ้

ปฏิบติั สญัญาณเตือนและการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่ความปลอดภยัที่สุดในการเดินทาง 

 4) ดา้นความมัน่ใจ มีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เป็นส่ิงที่สร้างความมัน่ใจในการเลือกใช้

บริการสายการบิน เน่ืองจากในสายตาของผูโ้ดยสารนั้นมองว่าการค่าบริการในการเดินทางที่ถูก

จนเกินไปอาจไม่ไดรั้บการบริการที่ดีหรืออาจจะไม่มีความปลอดภยัในการเดินทาง ส่ิงที่สายการบิน

ตน้ทุนตํ่า ตอ้งนาํเสนอเพือ่ทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความมัน่ใจ เม่ือพจิารณาจากค่าเฉล่ีย พบวา่ ผูโ้ดยสาร

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัดา้นพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ได้รับการฝึกอบรมมา

อย่างดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากการที่พนักงานมี

ความรู้ ความสามารถ สามารถตอบคาํถามผูโ้ดยสารได ้มีเทคนิคและประสบการณ์ในการใหบ้ริการ

อยา่งดีจะทาํให้สายการบินตน้ทุนตํ่าดูมีมาตรฐานสูงในการใหบ้ริการ ทาํให้ผูโ้ดยสารเกิดความพึง

พอใจไดใ้นทีสุ่ด  

 5) ดา้นความเอาใจใส่ ที่ผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่า สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 การดูแลเอาใจใส่ผูโ้ดยสารเป็นส่ิงที่

สาํคญัที่สุดในการให้บริการ เน่ืองจากการดูแลเอาใส่ผูโ้ดยสารจะทาํให้เกิดความพึงพอใจอยา่งมาก 

เพราะถา้สายการบินใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ ทราบถึงความตอ้งการของผูโ้ดยสารไดดี้จะทาํให้
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ผูโ้ดยสารเกิดความรู้สึกพิเศษในการบริการนั้น เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่

ใหค้วามสาํคญัดา้นสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีการจดัวลิแชร์และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูพ้กิาร เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่านั้นจะลดการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารบางส่วนออก ทาํให้

ผูโ้ดยสารเกิดความลงัเลหรือไม่เขา้ใจในการซ้ือบริการได ้ทางสายการบินตน้ทุนตํ่าตอ้งดูแลเอาใจ

ใส่ผูโ้ดยสารอยา่งเท่าเทียม โดยเฉพาะผูพ้ิการที่ตอ้งการการดูแลในเร่ืองต่าง ๆ  ที่มากกว่าผูโ้ดยสาร

ทั่วไป จึงต้องใส่ใจผูโ้ดยสารกลุ่มน่ีเป็นพิเศษ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉงจ่ิง หล่ี (2556) 

ทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการของบริษทันาํเที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อความไวว้างใจในบริษทั

นาํเที่ยวและความตั้งใจในการใชบ้ริการซํ้ าของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการ

ให้บริการประกอบด้วย ดา้นส่ิงที่สัมผสัได ้ (Tangibles) ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ (Reliability) 

ความรวดเร็ว (Responsiveness) การรับประกนั (Assurance) และการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) 

ส่งผลต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้ าและความไวว้างใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 และความไวว้างใจในบริษทันาํเที่ยวประเทศจีนส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจเที่ยวซํ้ าของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของพรประภา ไชยอนุกูล 

(2557) ทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ

ที่มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ พบวา่มีความสมัพนัธก์นัทุกดา้นและเป็นไปทิศทางเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยนี้ไปใช้ 

1) ดา้นส่ิงที่จบัตอ้งได ้ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้นพนักงานแต่งตวัเหมาะสม 

เรียบร้อย ดงันั้นควรมีการออกแบบเคร่ืองแต่งกายของพนักงานให้สวยงาม สอดคลอ้งกบัหน้าที่ที่

ปฏิบติั มีความปลอดภยั และกระฉับกระเฉงในการปฏิบติัหนา้ที่ รวมไปถึงความสวยงามและความ

สะอาดของเคร่ืองบิน มีการส่ือสารให้ผูโ้ดยสารรับรู้ถึงความเอาใจใส่เร่ืองรูปลักษณ์แบบใหม่ที่

สวยงาม สะอาด และมีคุณภาพในการบริการของสายการบิน 

2) ดา้นความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้นการที่

ผูโ้ดยสารรู้สึกปลอดภยัเม่ือใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จึงควรรักษามาตรฐานด้าน

ความปลอดภยัของสายการบิน ทั้งในส่วนของภาคพื้นและบนเคร่ืองบิน เพือ่ผา่นการตรวจสอบจาก

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ทาํให้

ผูโ้ดยสารรู้สึกปลอดภยั และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัวิธีการแกไ้ขปัญหา

สัมภาระที่ชาํรุดและสูญหาย ดงันั้นควรมีการแจง้ผูโ้ดยสารเร่ืองการรับประกนัเก่ียวกบัสัมภาระไว้

อย่างชัดเจนและดํา เนินการแก้ไขปัญหาสัมภาระท่ีชํา รุดและสูญหายให้ผู ้โดยสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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3) ดา้นการตอบสนอง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากพนักงานภาคพื้นของสายการบิน จึงควรมีการฝึกอบรมพนักงานอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดจนมีการทดสอบและการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบทั้งภายในสายการบินและผูต้รวจสอบจาก

ภายนอก 

  4) ด้านความมั่นใจ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการทาํให้

ผูโ้ดยสารรู้สึกมัน่ใจในความปลอดภยัตลอดการเดินทาง และพยายามไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด จึงควรมี

การฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภยัในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบาํรุงรักษา

เคร่ืองบินและอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวขอ้งให้มีความพร้อมในการทาํการบินอยา่งดีท่ีสุด มีการทดสอบ

และตรวจสอบจากผูต้รวจสอบทั้งภายในสายการบินและผูต้รวจสอบจากภายนอก 

5) ดา้นความเอาใจใส่ สายการบินควรมีการฝึกอบรมพนักงานอยา่งต่อเน่ือง มีการทดสอบ

และตรวจสอบจากผูต้รวจสอบทั้งภายในสายการบินและผูต้รวจสอบจากภายนอก รวมถึงมีการ

เตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกให้กบัผูโ้ดยสารและอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผูพ้กิาร

อยา่งเพยีงพอและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัทางด้านการตลาด ด้านการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการโลจิสติกส์ ฯลฯ เพื่อสร้างกลยทุธ์ในการบริการที่แตกต่างจากสาย

การบินตน้ทุนตํ่าอ่ืน ๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารใหไ้ดม้ากที่สุด  

2) ควรทาํการศึกษาวิจยัในกลุ่มตวัอยา่งที่มีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละภูมิภาค หรือ

ประเทศ ทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อสายการบินตน้ทุนตํ่า เพือ่นาํไปวางแผนและกาํหนดกล

ยทุธท์างธุรกิจในภูมิภาคหรือประเทศนั้น ๆ 

3) ควรทาํการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจของสายการ

บินตน้ทุนตํ่า สายการบินอ่ืนๆเพื่อนาํขอ้มูลที่ไดม้าปรับปรุงและสร้างคุณภาพในการให้บริการที่

เหนือกวา่สารการบินอ่ืนในทุก ๆ ดา้น 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ร้านอาหารญีปุ่่นโอโตยะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Marketing Mix Factors Affecting the Decision to select Otoya Japanese 

Restaurant in Bangkok Metropolitan Area 

อรุณี หนูผึ้ง
1 และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกสร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยงานวิจยัช้ินน้ี ใชส้ถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแ้ก่ ลูกคา้ที่มาใช้

บริการที่ ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูลตวัอยา่ง วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยคาํนวณหาขนาด

กลุ่มตวัอยา่งที่เหมาะสม ไดจ้าํนวน 400 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ค่าสถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชส้ถิติ T-test ค่าสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว Anova (One – Way Analysis of Variance) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) สาํหรับทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 อายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 

สถานภาพโสด จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 อาชีพเป็นนกัเรียน/นิสิต/นักศึกษา จาํนวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ระดบัการศึกษามธัยมหรือ ปวช.จาํนวน 206 คน    คิดเป็นร้อยละ 51.5 มี

รายไดอ้ยูร่ะหว่าง 9,000 – 15,000 บาท จาํนวน  169  คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  ประเภทอาหารญี่ปุ่ น

เป็นอาหารป้ิงยา่ง จาํนวน  195  คน คิดเป็นร้อยละ 48.8  เลือกรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินคา้  

จาํนวน  371  คน คิดเป็นร้อยละ 92.8  ช่วงเวลาที่รับประทานอาหารที่เวลา 13.01 น. – 16.00 น. 

จาํนวน  186  คน คิดเป็นร้อยละ 46.5  จาํนวนเงินที่ใชใ้นการรับประทานอาหารอยูท่ี่นอ้ยกวา่ 500 
1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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บาทต่อคน  จาํนวน  238  คน คิดเป็นร้อยละ 59.5  ความถ่ีในการรับประทานอาหารอยูท่ี่ 1 – 3 คร้ัง

ต่อเดือน จาํนวน  241  คน คิดเป็นร้อยละ 60.2   

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบวา่ อยูใ่นระดบัมากที่สุด 1 ดา้น ไดแ้ก่  

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้นคอื ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้่าเฉล่ียความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมากที่สุด 2 

ขอ้ ไดแ้ก่  อาหารมีรสชาติอร่อยและอาหารมีความสด สะอาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ อาหาร

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และรายการอาหารมีหลากหลายเพยีงพอต่อความตอ้งการ อยูใ่นระดบั

มาก 3 2  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือก

รับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จาํนวนเงินที่ใชต่้อคน และความถ่ีในการรับประทาน ที่ต่างกนั 

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการ

ส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ, 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   

 อาหารเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัส่ี ที่เป็นพื้นฐานการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เพราะมนุษยเ์รา 

ตอ้งการกินอาหารตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต ดงันั้นเร่ืองอาหารจึงเป็นเร่ืองที่คนเราทุกคนให้ 

ความสาํคญัและสนใจ ยิง่ถา้อาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่สะอาด มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย

และ ที่สําคญัยงัมีรสชาติที่ดีด้วย ก็จะได้ความนิยมในการเลือกรับประทานอาหารนั้นๆ มากขึ้น 

อาหารมีให้ เลือกมากมายให้รับประทานขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็น

อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่ น และยงัมีอาหารอีกมากมาย ซ่ึงมีรสชาติและมีความเป็นเอกลกัษณ์

โดดเด่นแตกต่างกนัออกไป  

  อาหารญี่ปุ่ นเป็นทางเลือกหน่ึงที่กาํลงัไดรั้บความนิยมมากขึ้น ไม่แพอ้าหารจากชนชาติอ่ืน 

อนัเน่ืองดว้ยความที่อาหารญี่ปุ่ นเป็นอาหารที่เนน้ในเร่ืองความสดใหม่ของวตัถุดิบที่นาํมาประกอบ 

อาหาร และยงัตอ้งมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่ออาหารที่ออกมาจะได้มีรสชาติดี ซ่ึง 

สอดคล้องกับปัจจุบนัที่ผูบ้ริโภคหันมาดูแลใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพกันมากขึ้น ปัจจุบนักิจการ 

ร้านอาหารญี่ปุ่ นก็มีการปรับปรุงเมนูอาหารให้หลากหลายและมีรสชาติที่ผูบ้ริโภคชาวไทยช่ืนชอบ 

รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ น เพื่อ

ตอบสนองให้ สอดคล้องกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากที่สุด จึงมีร้านอาหารญี่ปุ่ นเปิด

ให้บริการในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก และมีอัตราที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองเพื่อ

รองรับความต้องการของผู ้บ ริโภคในปัจจุบัน  และผู ้ประกอบการมุ่งขยายสาขาไปใน

ห้างสรรพสินคา้ ทาํให้เกิดความสะดวกในการบริโภคอาหารญี่ปุ่ นเพิม่ขึ้น อีกทั้งมีปัจจยัเก้ือหนุนที่

ทาํใหเ้กิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ คนไทยเป็นคนห่วงสุขภาพมากขึ้นและใหค้วามสาํคญักบั

คุณภาพของอาหารมากกว่าปัจจยัดา้นราคา และระดบัราคาของอาหารญี่ปุ่ นลดลง ทาํให้เกิดความถ่ี

ในการบริโภคเพิม่ขึ้น ก่อใหเ้กิดการแข่งขนักบัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การบริการ กลยทุธด์า้นราคา ดา้น

สถานที่ และดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการจาํเป็นจะตอ้ง

ควบคุมคุณภาพพนกังานที่ให้บริการ เช่น พนักงานตน้ฉบบั พนักงานเสิร์ฟ พ่อครัว แคชเชียร์ ฯลฯ 

และตอ้งสร้างความพอใจให้ลูกคา้ โดยเน้นการรับฟังคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การ

สาํรวจขอ้มูลลูกคา้ และการเปรียบเทียบความพงึพอใจของลูกคา้ ซ่ึงจะทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลเหล่าน้ี เพือ่

การแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2543, น.118) และเช่นเดียวกับ

ภัตตาคารอาหารโอโตยะ ที่เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และเป็นผูน้ําในตลาดอาหารญี่ปุ่นท่ีมี

ร้านอาหารกระจายตวัอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 50 สาขา 

โดยมีคอนเซ็ปร้านว่า อร่อยเหมือนฝีมือแม่ทาํให้กิน ยิ่งทาํให้หลงรักเขา้ไปใหญ่ เซียนการตลาด

ระดบัโลกบอกวา่ สินคา้จะเพิม่มูลค่าและประสบความสาํเร็จไดก้็เพราะวา่ มนัมีเร่ืองราว (Story) โอ

โตยะก็เป็นหน่ึงในนั้น ภาพรวมของร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ภาพรวมยอดขายในปี 2557 คาดวา่จะ
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เติบโตค่อนขา้งดีที่ร้อยละ 21 ส่วนหน่ึงเพราะมีการทาํการตลาดผ่านโฆษณาและกิจกรรมการตลาด

เป็นคร้ังแรก จากที่ผ่านมาไม่เคยทาํ และคาดหวงัทั้งปีจะพยายามทาํยอดขายให้ได ้1.2 พนัลา้นบาท 

จากสาขาทั้งหมดในปลายปีน้ีที่ 50 สาขา โดยในปีน้ีมีการขยายสาขา 10-12 สาขา ในหา้งสรรพสินคา้

และช็อปป้ิงมอลล ์

  ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาร้านอาหารญี่ปุ่ นโดยเฉพาะร้านอาหารโอโตยะ ผูบ้ริโภค

ไดรั้บความรู้สึกถึงการรับประทานอาหารฝีมือคุณแม่ เน่ืองจากเป็นร้านอาหารญีปุ่่นแทด้ัง่เดิม แต่ใน

ปัจจุบนัร้านอาหารญี่ปุ่ นเกิดขึ้นมากมายทาํให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้ ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ

ตอ้งปรับตวัใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัร้านอ่ืนๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการบริโภคมากยิง่ขึ้น 

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะตอ้งมีกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า และเพิ่มลูกคา้ใหม่ให้

มากยิง่ขึ้น ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อนาํผลการศึกษา

เป็นขอ้มูลในการพฒันาร้านอาหารญี่ปุ่ นของผูป้ระกอบการได ้หรือผูท้ี่สนใจจะประกอบกิจการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นใหป้ระสบความสาํเร็จในตลาดร้านอาหารท่ีมีการแข่งขนัสูง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคและพฤติกรรม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือก

รับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จาํนวนเงินท่ีใชต่้อคน และความถ่ีในการรับประทาน ท่ีต่างกนั 

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดขอผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอ

โตยะในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

  1) ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน 
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สถานที่ที่ เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จาํนวนเงินท่ีใช้ต่อคน และความถ่ีในการ

รับประทาน 

  2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาด 

 2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามกบัประชาชนที่อาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตวัอยา่ง 

 1. ขอบเขตด้านประชากร  

  ผู ้วิจัยได้ศึกษาจากประชาชนผู ้บ ริโภคร้านอาหารญี่ ปุ่นโอโตยะ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคดิการวิจัย  

                  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ไดท้ราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่ น    (โอโตยะ) 

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

  2. สามารถนําไปใช้ในการปรับกลยุทธ์การวางแผนการตลาดของผูป้ระกอบการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหดี้ยิง่ขึ้น 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม 

1. เพศ   

2. อายุ  

3. อาชีพ   

4. ระดบัการศึกษา  

5. สถานภาพสมรส 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

7. ประเภทอาหารญ่ีปุ่นท่ีรับประทาน  

8. สถานท่ีท่ีเลือกรับประทาน  

9. ช่วงเวลาท่ีรับประทาน  

10. จาํนวนเงินท่ีใชต่้อคน  

11. ความถ่ีในการรับประทาน 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นโอโตยะ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นโอโตยะของ

ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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  3. เพือ่ใหท้ราบถึงส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เพือ่นาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดและธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้้านอาหารญี่ปุ่ น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. อาหารญี่ปุ่ น หมายถึง อาหารประจาํชาติญี่ปุ่ นที่จาํหน่ายในร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ซ่ึง

ประกอบดว้ยอาหารหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารชุด อาหารทอด ซาชิมิ ขา้วป้ัน ราเมน เป็นตน้ 

 2. ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ หมายถึง สถานท่ีประกอบกิจการขายอาหารญี่ปุ่นรวมทั้ง

เคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ ในช่ือว่า “โอโตยะ” ซ่ึงจดัไวใ้ห้ประชาชนเขา้ไปบริโภคได ้เฉพาะสาขาใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ผู้บริโภค หมายถึง ลูกคา้ที่เป็นผูท้ี่ใชห้รือเคยใชบ้ริการในร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 4. พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือก

รับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จาํนวนเงินที่ใชต่้อคน และความถ่ีในการรับประทาน  

 5. ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือในการดาํเนินทางการตลาดของร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นโอโตยะ ประกอบดว้ย 

  1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึง รายการอาหาร ความสดรสชาติ คุณภาพและ

ความสะอาดของอาหาร ความมีช่ือเสียงของร้านอาหาร ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ 

ความสุภาพของพนักงาน การแนะนาํรายการอาหาร การจดัคิวรอ ความรวดเร็วในการชาํระเงิน 

ความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆ บนโตะ๊อาหาร 

  2) ด้านราคา หมายถึง ราคาของอาหารท่ีเหมาะสมและคุม้ค่า ความหลากหลายของ

ราคาอาหารแต่ละชนิด ราคาอาหารท่ีเป็นมาตรฐาน และการแสดงราคาอยา่งชดัเจน 

  3) ด้านการจัดจําหน่าย หมายถึง ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสถานที่ตั้งสะดวกในการ

จอดรถจาํนวนสาขา ป้ายช่ือร้านที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน บรรยากาศภายในร้าน การมีที่นั่ง

เพยีงพอ การจดัแยกที่นัง่เฉพาะส่วนสาํหรับผูท้ี่สูบบุหร่ี ความสะอาดภายในร้านและการมีหอ้งนํ้ าที่

สะอาด 

  4) ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ยอดขายและจูงใจให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการในร้านอาหาร ไดแ้ก่ การโฆษณานาํเสนอและส่งเสริม

ผลิตภณัฑแ์ละบริการในรูปแบบที่ตอ้งการ การประชาสัมพนัธ์การส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อ

องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ โดยการเผยแพร่ข่าวสารที่ดี การใช้พนักงานขายโดยการให้บริการของ
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พนักงานให้บริการ การจดัรายการส่งเสริมการขาย การจูงใจโดยเสนอคุณค่าพเิศษเพื่อส่งเสริมการ

ขาย    

 6. การตัดสินใจเลือกใช้บริการ  หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ เ ก่ียวข้องกับ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่่นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ศิ ริ ว ร ร ณ  เส รี รั ต น์  (2538,  น . 41) ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ต า ม ตัว แ ป รด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาํคญั และสถิติที่วดัไดข้องประชากรและช่วยใน

การกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึง

ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมี

ประสิทธิภาพต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย  

แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการค้นหา การซ้ือ การใช้การ

ประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ ์และ การบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

(Schiffman and Kanuk, 1994, pp.5) หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระทาํ

ของผูบ้ริโภคที่เก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า นักการตลาดจาํเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อกลยทุธ์

การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู ้บริโภคได้ (2) เพื่อสอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด 

(Marketing Concept) ที่วา่การทาํใหลู้กคา้พงึพอใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

เพือ่จดัส่ิงกระตุน้หรือกลยทุธก์ารตลาดเพือ่ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์  และคณะ, 2541, น.79)  

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ    

  ลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จากการสาํรวจรายงานของผูบ้ริโภคจาํนวน

มากในกระบวนการซ้ือ พบว่า ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ความตอ้งการ 

(2) การคน้หาขอ้มูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541, น.146 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 

การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความ

หิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย 

(Physiological needs) และความต้องการท่ีเป็นความปรารถนา (Aegvired needs) อันเป็นความ

ต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological needs) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึ้ นเม่ือถึงระดับหน่ึงจะกลายเป็นส่ิง

กระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจดัการกับส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต ทาํให้เขารู้ว่าจะ

ตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร งานของนักการตลาดในขั้นน้ีก็คือ จดัส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ

ในสินคา้ 

2. การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและส่ิงที่

สามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทนัที

ด้วยการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ (1) แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั (2) 

แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย งานของนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในขั้น

น้ี คือ พยายามจดัขอ้มูลข่าวสารใหผ้า่นแหล่งการคา้และแหล่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จากขั้น

ที่สอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการ

ต่างๆ ที่ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงที่ง่ายและไม่ใช่

กระบวนการเดียวที่ใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์

การซ้ือ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วยให้

ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑต่์างๆ ที่เป็นทางเลือกทัว่ๆไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ
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ผลิตภณัฑท์ี่เขาชอบมากที่สุด และปฏิเสธซ้ือสินคา้ที่ตนเองไม่มีความพอใจที่จะซ้ือ ความตั้งใจซ้ือ

และการตดัสินใจซ้ือนั้นแตกต่างกนั โดยความตั้งใจซ้ือจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 

5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post purchase feeling) หลงัจากซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์

ไปแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะซ้ือซํ้ า 

หรือถา้ไม่ตรงกบัความคาดหวงัหรือตํ่ากวา่ที่คาดหวงั ยอ่มเกิดผลในทางลบ นั้นคือผูบ้ริโภคไม่พอใจ

และมีแนวโนม้จะไม่ซ้ือซํ้ าค่อนขา้งสูง 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

  ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจาํหน่าย (Place) การ

กําหนดราคา (Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทาง

การตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ีทุกตวัมีความเก่ียวพนักัน P แต่ละตวัมี

ความสาํคญัเท่าเทียบกนั แต่ขึ้นอยูก่บับริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยทุธ์โดยเน้นนํ้ าหนักที่ P 

ใด 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Ps นั้ นแสดงให้เห็นว่าการ

ส่งเสริมการตลาดถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได ้ตอ้งใชร่้วมกนัทั้ง 4 

อยา่ง ซ่ึงมีความสาํคญัที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ประสบผลสาํเร็จมากยิง่ขึ้น หากขาดปัจจยัดา้นใด

ดา้นหน่ึงไปก็อาจจะทาํให้เสียเปรียบคู่แข่งขนัท่ีมีเป็นจาํนวนมากในทอ้งตลาดได ้ เราสามารถค่อยๆ

ปรับกลยทุธ์เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิง

กระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม สนองความ ตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ฐิติมา ศรีพินิจ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิใน

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิใน

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ในการใชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่่ นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 4) ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดั

ชลบุรี โดยสุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่่นฟูจิใน อาํเภอศรีราชา จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใช้

แบบสอบถามกบัผูใ้ชบ้ริการ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ 
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 ปนัดดา กาญจนพนัธ์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการ

ของภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นฟูจิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมและ

รายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความพงึพอใจในระดบัมาก ผูบ้ริโภค

ที่มีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นฟูจิโดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่

มีนัยสําคญัทางสถิติ ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภตัตาคาร

อาหารญี่ปุ่ นฟูจิโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5และดา้นการจดัจาํหน่ายมี

ความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.1 และดา้นการจดัจาํหน่ายมีความพงึ

พอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นฟูจิโดยรวมแตกต่างกันอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ และเม่ือ

พจิารณารายไดพ้บวา่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการและดา้นการจดัจาํหน่าย มีความพงึพอใจแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.1 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

  จินตนา เจียรนยัรุ่งโรจน์ (2545) ทาํการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-28 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท พฤติกรรมการ

รับประทานอาหารญี่ปุ่ นของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่นิยมท่ีจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นเพียง

เดือนละคร้ัง และนิยมที่จะไปรับประทานในวนัเสาร์-อาทิตย ์รองลงมา คือ วนัทาํงาน ซ่ึงส่วนใหญ่

จะไปในวนัศุกร์ และนิยมที่จะรับประทานในช่วงเวลากลางวนัในร้านอาหารญี่ปุ่ นที่ตั้ งอยู่ใน

ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงส่วนใหญ่จะไปกับเพื่อน ประมาณ 3-4 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง

ประมาณ 501-1,000 บาท และจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวัเป็นส่วนมาก ในด้านของปัจจยัทาง

การตลาด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของความสด-ใหม่ของวตัถุดิบที่นาํมาใช้

ประกอบอาหารมากที่สุด และพิจารณาราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร การจดัร้านให้

สะอาด และการให้ส่วนลดในวนัที่ไปรับประทาน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร

จากส่ือโฆษณาต่างๆ ผา่นส่ือโทรทศัน์มากที่สุด 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ จาํนวนผูเ้ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่นโอ

โตยะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ จาํนวนผูเ้ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอนของกลุ่มน้ี ดงันั้นจึงใชก้ารคาํนวณ

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรของ  W.G Cochran   

(บุญชม ศรีสะอาด, 2558, น.38) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการ

เลือกตวัอย่าง 5% และเพื่อให้การเก็บขอ้มูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์ จึงเพิ่มจาํนวน

ตวัอยา่ง 4% ของกลุ่มตวัอยา่ง (385 x 4% = 15.4) หรือสาํรอง 15 คน โดยนับรวมเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ดงันั้นขนาดของกลุ่ม ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างขึ้นเพือ่

ศึกษาเร่ือง ลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ และการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนที่  1  เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นลกัษณะคาํถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวและเป็นคาํถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Question) จาํนวน 11 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือกรับประทาน ช่วงเวลาท่ี

รับประทาน จาํนวนเงินที่ใชใ้นการรับประทานต่อคน และความถ่ีในการรับประทาน  

 ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method : Likert scale questions) จาํนวน 16 ขอ้ โดยใชร้ะดบั

การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดบั 

 ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale 

method : Likert scale questions) จาํนวน 1 ข้อ โดยใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 

(Interval scale) มี 5 ระดบั 

 ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิดที่ตอ้งการใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามเพือ่ทาํการศึกษาวิจยั และกาํหนดกรอบแนวคิดในการ

ศึกษาวจิยัโดยไดรั้บคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  
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 2. ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจยัและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกตัวแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมความมุ่งหมายของงานวจิยั 

 3. นาํแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นให้อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเน้ือหา (Validity) และแนะนาํขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

 4. นาํแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Pretest) กบัผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มที่มี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มที่จะศึกษา จาํนวน 30 คน เพื่อนาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม แลว้นาํผลที่ไดม้าทาํการหาค่าความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ (Reliability of the test) 

โดยใช้วิธีหาค่าครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545, น.449) ซ่ึงค่า

แอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 โดยที่ ค่าที่

ใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือถือมาก โดยค่าที่ยอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากว่า 0.8 ซ่ึงวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นว่าผูต้อบ

แบบสอบถามเขา้ใจความหมายของคาํถามแต่ละขอ้ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ

แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าเท่ากบั 0.917 จึงถือว่าแบบสอบถามชุดน้ีมีความเช่ือมัน่เพียงพอในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ทั้ งน้ีจากการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ พบว่า ได้ค่าครอนบัคแอลฟา 

(Cronbach’s alpha) ดงัน้ี 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha) จาํนวนขอ้ของแบบสอบถามทั้งหมด  30 ชุด 

  

ตวัแปร ความเช่ือมัน่ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด   

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.844 

2. ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 0.849 

3. ดา้นราคา 0.879 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.918 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นโอโตยะ 0.882 

ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.917 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาก ผูใ้ชบ้ริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ในเขตกรุงเทพมหานคร แลว้นาํแบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบ

และคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 ใชก้ารวิเคราะห์ ค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน สถานที่ที่เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน 

จาํนวนเงินที่ใชต่้อคน และความถ่ีในการรับประทาน 

 2. แบบสอบถามส่วนที่ 2 ใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 3. แบบสอบถามส่วนที่ 3 ใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

  4. วิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน สถานที่ที่

เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จาํนวนเงินที่ใชต่้อคน และความถ่ีในการรับประทาน ที่

ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยใช้สถิติการหาค่า t–test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์แบบ 

Independent t-test เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และ สถิติการหาค่า F-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉล่ีย 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 

ANOVA) เพื่อทดสอบหาความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน 

สถานที่ที่ เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จาํนวนเงินท่ีใช้ต่อคน และความถ่ีในการ

รับประทาน ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ เท่ากับ 0.05 โดยเม่ือพบความแตกต่างกันจะใช้วิธีของ 

Scheffe เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

  5. วิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นราคา ดา้นสถานที่ และดา้นการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
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บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าความแปรปรวน

ทางเดียวกนั และการวเิคราะห์เพือ่หาความสมัพนัธก์ารถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ 

สมมุติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานที่ และด้านการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางแสดงผลทดสอบสมมุติฐาน 

 
 จากตาราง พบว่า   การทดสอบเง่ือนไขของ  Multiple Regression Analysis พบว่า การ

กระตุน้การซ้ือและการสร้างความสัมพนัธ์ ไม่เกิดปัญหา  Multicollinearity  เน่ืองจากค่า Tolerance 

ทุกตวัแปร  มีค่ามากว่า  0.1 และค่า VIF ทุกตวัแปรมีค่าน้อยกว่า  10 แสดงว่า ตวัแปรอิสระไม่มี

ความสมัพนัธก์นั 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  R  ระหว่างตวัแปรอิสระ "ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด" 

และตวัแปรตาม  “การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึง

เท่ากบั  0.751 ดงันั้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กนั โดยมีค่า  R  Square  เท่ากบั 0.563 หรือ  

ร้อยละ  56.3 

 การทดสอบค่าสถิติทดสอบ  F  ปรากฏว่าค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญั  0.05  

แสดงวา่มีตวัแปรตน้คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยา่งนอ้ย  1  ตวั  ท่ีสามารถทาํนายผลการ

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity   

Statistics 

B SE Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี .451 .181  2.490 .013   

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ .264 .053 .222 4.951 .000* .552 1.813 

 2. ดา้นราคา .151 .042 .159 3.574 .000* .557 1.796 

 3. ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย 

.326 .043 .342 7.643 .000* .551 1.813 

 4. ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 

.150 .035 .205 4.321 .000* .493 2.028 

R 0.751       

R  Square 0.563       

Adjusted  R  

Square 

0.559       

Durbin Watson 2.052       

F  ratio 127.43

0 

(0.00)     
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เปล่ียนแปลงของตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  สมการ  Multiple Linear Regression  ดงัน้ี 

  Unstandardized   ŷ  =  1.66 + 0.15 (X1) + 0.16 (X2)  

  เม่ือ ŷ   =  การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขต

กรุงเทพมหานคร 

   X1  =  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

   X2  =  ปัจจยัดา้นราคา 

   X3  =  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

   X4  =  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

สรุปผลของการวิจัย 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งจากผลการศึกษาพบว่า ผู ้

เลือกรับประทานร้านอาหารญีปุ่่ นโอโตยะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั

คร้ังน้ี  มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน  400 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี  อาชีพ

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  การศึกษาระดบัมธัยมหรือ ปวช.   มีสถานภาพโสด  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่

ที่  9,000 – 15,000 บาท   ส่วนใหญ่ทานอาหารญี่ปุ่ นเป็นประเภทอาหารป้ิงย่าง  สถานที่ที่เลือก

รับประทานอาหารเป็นห้างสรรพสินคา้  มีช่วงเวลาที่รับประทานอาหารที่ 13.01 น. – 16.00 น.  

จาํนวนเงินที่ใช้ในการรับประทานอาหารอยู่ท่ีน้อยกว่า 500 บาทต่อคน และมีความถ่ีในการ

รับประทานอาหารอยูท่ี่ 1 – 3 คร้ังต่อเดือน 

 2. ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารญีปุ่่ นโอโตยะจากผลการศึกษา พบวา่  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ โดยรวมอยูร่ะดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.88

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่  ด้านผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 

รองลงมาอยู่ในระดับมาก  คือ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั  3.57  ตามลาํดบั  

 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้แต่ละดา้นสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด  (xˉ  =4.30)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อาหารมีรสชาติอร่อย  มีค่าเฉล่ียสูงสุด   รองลงมา คือ อาหารมีความสด สะอาด ปลอดภยั  อาหารมี

คุณค่าทางโภชนาการสูง   และรายการอาหารมีหลากหลายเพยีงพอต่อความตอ้งการ 
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 ด้านราคา โดยรวมอยู่ระดับมาก (xˉ  =3.99)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการแสดง

ราคาอาหารอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมามีความหลากหลายของราคาที่เหมาะสมกบั

รายการอาหาร   ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัอาหารญี่ปุ่ นยีห่้ออ่ืน  และมีราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพ

อาหาร  

  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  โดยรวมอยูร่ะดบัมาก  (xˉ  =3.66)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า มีการเดินทางมารับประทานอาหารไดส้ะดวก และมีจาํนวนสาขาเพียงพอต่อการรองรับการ

บริการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ  มีป้ายช่ือร้านที่เห็นได้ชัดเจน  และสถานที่ตั้งมีที่จอดรถ

สะดวกสบาย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก  (xˉ  =3.57)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ โฆษณาทางโทรทศัน์ทาํใหอ้ยากรับประทานอาหารอาหารโอโตยะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา 

คือ การส่งเสริมการตลาดผ่านบตัรสมาชิก   การส่งเสริมการตลาดผ่านบตัรสะสมแตม้  และการ

ส่งเสริมการตลาดผา่นบตัรเครดิต   

 3. ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ

จากผลการศึกษา พบวา่  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ โดยรวมอยูร่ะดบัมาก

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.91 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มากท่ีสุด ไดแ้ก่  เมนูอาหาร รูปลกัษณ์ รสชาติ 

และคุณภาพอาหาร รวมไปถึงการใหบ้ริการในร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ทาํใหท้่านตดัสินใจเลือกใช้

บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก  คือ คือ ราคาอาหารในร้านอาหารญีปุ่่นโอ

โตยะ ทาํให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.03 จากปัจจยัทั้งหมดที่ไดก้ล่าวมา ทาํให้

ท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 สถานที่ตั้ง ความ

สะดวกในการเดินทาง และสถานที่จอดรถของร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ ทาํใหท้่านตดัสินใจเลือกใช้

บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69   และโปรโมชั่นที่ออกใหม่ การร่วมรายการกับบตัรเครดิต หรือ

ส่วนลดที่ได้จากสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ท่านได้รับจากร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ทาํให้ท่านตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั  3.60  ตามลาํดบั 

 4. ผลทดสอบ ผลการศึกษาดงัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน สถานที่ที่

เลือกรับประทาน ช่วงเวลาที่รับประทาน จาํนวนเงินที่ใชต่้อคน และความถ่ีในการรับประทาน ที่

ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

พบวา่  
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 ผูเ้ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ในเขตกรุงเทพมหานครเพศชายและเพศหญิง 

มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่าง

กัน (Sig.=0.106) ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะที่ผูเ้ลือกรับประทานร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นโอโตยะ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน  ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน  สถานท่ีท่ีเลือกรับประทาน  ช่วงเวลาท่ีรับประทาน  

จาํนวนเงินที่ใช้ต่อคนและความถ่ีในการรับประทานท่ีต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนั โดยมีค่าSig.= 0.000 เท่ากนั

ทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 สมมติฐานที่ 2 :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นสถานที่ และดา้นการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่ และดา้นการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภค มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.000 เท่ากนัทุกดา้น อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

อภิปรายผล 

การศึกษาวจิยั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอ

โตยะของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

  1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นโอโต

ยะโดยรวมอยูร่ะดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์ (2545) ทาํการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่ นของคนไทย ผลการศึกษาพบว่า  ในดา้นของปัจจยัทางการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของความสด-ใหม่ของวตัถุดิบท่ีนาํมาใชป้ระกอบ

อาหารมากที่สุด และพิจารณาราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร การจดัร้านให้สะอาด และ

การให้ส่วนลดในวนัที่ไปรับประทาน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ

โฆษณาต่างๆผ่านส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด  และงานวิจยัของหทยัชนก โนชัย (2550) ได้ศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ

ภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจยัมีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก 

 2. ผลทดสอบสมมติฐาน 1 : พบว่า  ผูเ้ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ในเขต

กรุงเทพมหานครเพศชายและเพศหญิง มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกนั (Sig.=0.106) ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ในขณะที่ผูเ้ลือกรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ  อาชีพ  ระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ประเภทอาหารญี่ปุ่ นที่รับประทาน  สถานที่ที่

เลือกรับประทาน  ช่วงเวลาที่รับประทาน  จาํนวนเงินที่ใชต่้อคนและความถ่ีในการรับประทานที่

ต่างกัน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

แตกต่างกนั โดยมีค่าSig.= 0.000 เท่ากนัทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ปนัดดา กาญจนพนัธ์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการ

ให้บริการของภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นฟูจิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผูบ้ริโภคที่มีเพศต่างกนั มี

ความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของภตัตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.5 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทาง

สถิติ ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชลี วงศ์

วิบูลย์กุล  (2546)  ได้ศึกษาเ ร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ ปุ่นของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่  ผูบ้ริโภคที่ไปเดินหา้งสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้บ่อยคร้ังมีความสัมพนัธ์

กบัความถ่ีในการบริโภคอาหารญี่ปุ่ น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าร้านอาหารท่ีตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้หรือ

ศูนยก์ารคา้ทาํให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการบริโภคอาหารญี่ปุ่ นมากขึ้น เพราะมีที่จอดรถไดส้ะดวก 

และผลการวิจยัพบวา่ การโฆษณาสาํคญัต่อผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากเพราะ เป็นการดึงดูดความสนใจ

ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

  3. สมมติฐานที่ 2 :  พบว่า   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นสถานที่ และดา้นการส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 เท่ากนัทุกดา้น 

อยา่งมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนิดา เสถียรธนากร (2551) ได้

ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้และทศันคติดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ที่มีต่อภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่    การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการในด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียและดา้นความพึงพอใจ

โดยรวม พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติด้านผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการในดา้น

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั .01  และปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการในดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียและดา้น

ความพึงพอใจโดยรวม พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการใช้

บริการในดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั สัมพนัธ์ในระดบัสูงมากอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
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 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นโอโตยะของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่

ระดบัมาก เพื่อการส่งเสริมหรือพฒันาการบริการ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ร้านอาหารดาํเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพของร้านอาหารใหมี้มาตรฐานการศึกษาและ

ดา้นอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการเพิ่มเมนูเคร่ืองด่ืม อาหาร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคได้

หลากหลาย และครอบคลุมถึงทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป  เนน้เร่ืองความสด สะอาด และการจดัอาหาร

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง   

 2. ด้านราคา เพื่อการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ ร้านอาหารควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของ

การกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  เหมาะสมกบัปริมาณ  และคิดราคาพิเศษสาํหรับลูกคา้ที่เป็น

สมาชิก 

 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของการจดัสถานที่แบ่งเป็น

สดัส่วน การเผยแพร่เพือ่ใหเ้กิดการรับทราบขอ้มูลและใหบ้ริการผา่นทางเวบ็ไซต ์  มีที่ต ั้งของร้านหา

ง่าย สะดวกต่อการเดินทาง 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดัให้มีส่วนลดพิเศษเน่ืองในเทศกาลหรือโอกาส

พเิศษ  ผา่นการโฆษณา/ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์facebook  ป้ายโฆษณา แผน่ พบั 

ใบปลิว sms   มีการใหส่้วนลด เช่น ใชช้ิ้นส่วนต่างๆเพือ่ไดรั้บส่วนลด   จดักิจกรรมใหลู้กคา้ได้ร่วม

สังสรรค์และรับรางวลั และมีของพรีเมียมให้แลกซ้ืออยู่เสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ร้านอยูใ่น

ระดบัดีขึ้นกวา่เดิม 

 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกับสินคา้และการให้บริการของร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นโอโตยะ เพิม่เติมเพือ่รองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

 2. ศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนที่สามารถนาํไปหาความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ นโอโตยะ  

 3. ควรใช้วิธีวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเป็นการวิจยัในแนวทางแบบ

ผสมผสานวิธี โดยการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั ใชก้ารสังเกต

กิจกรรม การร่วมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะๆ ซ่ึงเหมาะสมกบัการศึกษากบั

กลุ่มตวัอยา่งโดยตรง และการศึกษาต่อ 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

117 Journal of Business Research and 

Administration 

บรรณานุกรม 

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.(2545). การวเิคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์.(2546). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่ นของคนไทย.  

  Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce. 

ชนิดา เสถียรธนากร.(2551). คุณค่าตราสินคา้และทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพนัธ์กับ 

  พฤติกรรมของผู ้บริโภคที่ มี ต่อภัตตาคารอาหารญี่ปุ่ นฟูจิ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

  สารนิพนธบ์ริหารธุรกิจ 

ฐิติมา ศรีพินิจ.(2553). พฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ 

  ร้ านอาหารญี่ปุ่ นฟู จิในอํา เภอศรีราชา จังหวัดชลบุ รี .  สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

บุญชม  ศรีสะอาด.(2543). การวจิยัเบื้องตน้. พมิพค์ร้ังที่ 9. กรุงเทพฯ. สาํนกัพมิพสุ์วริียาสาส์น. 

ปนัดดา กาญจนพันธ์.(2545). ความพึงพอใจของผู ้บริโภคต่อการให้บริการของภัตตาคาร 

  อาหารญี่ปุ่ นฟูจิในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ. 

  บณัฑิตวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ . ( 2538). พฤติกรรมผู ้บ ริโภค.   ก รุง เทพมหานคร.  ไทยวัฒนาพานิช.  

  การจดัการและพฤติกรรมองคก์ร. กรุงเทพมหานคร. เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ 2550. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541).  การวิจัยธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร. เพชรจรัสแสงแห่ง 

  โลกธุรกิจ. 

ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ.(2543) .  การบริหารการตลาดยุคใหม่ .  กรุงเทพมหานค ร.  

  บริษทั ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์ จาํกดั. 

อัญ ช ลี  ว ง ศ์วิ บู ล ย์กุ ล . ( 2 5 4 6 ) .  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ญี่ ปุ่ น ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใน 

  เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร .  ส า ร นิ พ น ธ์ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บัณ ฑิ ต .  ก รุ ง เ ท พ ฯ .  

  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

Schiffman & Kanuk. (1994).Consumer behavior. (5th ed.). Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall. 

 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

118 
Journal of Business Research and 

Administration 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านโลจสิติกส์ของบริษัท นิปปอน เอก็ซ์เพรส จาํกดั

ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการของลูกค้าชาวญีปุ่่ นในประเทศไทย 

 LOGISTIC SERVICE QUALITY OF NIPPON EXPRESS CO.,LTD. 

INFLUENCING SERVICE SATISFACTION OF THE JAPANESE CUSTOMER 

IN THAILAND 

บุษกร  แสงพูนสุข1 และ ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิ

สติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส (2) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส ประชากรที่ใชใ้นงานวจิยั คือชาวญี่ปุ่ น

ที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทยที่ใชห้รือเคยใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลสโดยใชว้ธีิการ

สุ่มตามสะดวก ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน การ

วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ดว้ย t-Test F-Test และ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์สรุปได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชายจาํนวน 291 คน (ร้อยละ 72.75) มีอายุ 41-50 ปี  จาํนวน 211 คน (ร้อยละ 52.25) มี

สถานภาพสมรส จาํนวน 305 คน (ร้อยละ 76.25) มีอาชีพพนักงานบริษทั จาํนวน 261 คน (ร้อยละ 

65.25) มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 315 คน (ร้อยละ 78.25) มีรายไดต่้อเดือน 

75,001-90,000 บาท จาํนวน 123 คน (ร้อยละ 30.75) มีการใชบ้ริการขนยา้ยของส่วนตวัเป็นประจาํ 

จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 23.00) และคุณภาพการให้บริการสรุปไดว้่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการ

ดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส จาํกดั ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ("X"  ̅ = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ดา้นการตอบสนองลูกคา้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก ("X"  ̅ = 3.97) รองลงมาดา้น

การเอาใจใส่ลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก ("X"  ̅ = 3.70) และน้อยท่ีสุดดา้นความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัมาก ("

X"  ̅ = 3.70) 

1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต butsakorn@jilaf.or.jp 
2รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรังสิต phat.rsu@gmail.com 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อ

เดือนที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์

เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 2) ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการไดแ้ก่ ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ (β = 0.33) ดา้นความไวใ้จหรือ

ความน่าเช่ือถือ (β = 0.26) และดา้นส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได ้(β = 0.21) ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยอยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 50.3 

คาํสําคญั : คุณภาพการใหบ้ริการ, ความพงึพอในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ 
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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 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การเติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหน้กัลงทุน

ต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง เม่ือพจิารณาแลว้นั้น จะพบวา่บริษทัต่างชาติที่เขา้

มาลงทุนในประเทศไทยที่ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 มากที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 40) สิงคโปร์ (ร้อยละ 15) 

และจีน (ร้อยละ 8) ส่วนมูลค่าการลงทุนในปี พ.ศ. 2558 คนต่างดา้วสัญชาติญี่ปุ่ นมีการลงทุนที่มี

มูลค่าสูงที่สุด จาํนวน 8,481 ลา้นบาท รองลงมาคือ ฝร่ังเศส 1,352 ลา้นบาท และจีน 1,175 ลา้นบาท 

(กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย,์ 2559) ดงันั้นเม่ือมีการเขา้มาลงทุนของบริษทัต่างชาติก็

แน่นอนวา่อตัราการเขา้มาของชาวต่างชาติและครอบครัวในประเทศไทยจะเพิม่ขึ้นดว้ย (Kobayashi 

Magazine, 2011) 

จากขอ้ความขา้งตน้จึงจะพบว่าในประเทศไทยไดมี้คนญี่ปุ่ นเขา้มาพกัอาศยัในประเทศไทยมี

การเพิม่ขึ้นในทุก ๆ ปี ไม่วา่จะเป็นการเขา้มาเพือ่ทาํงานประจาํประเทศไทย เขา้มาเพือ่อยูก่บัสมาชิกใน

ครอบครัวที่ทาํงานที่ประเทศไทย หรือกลุ่มคนญี่ปุ่ นที่ตอ้งการมาใชชี้วิตวยัเกษียณที่ประเทศไทยซ่ึง

เป็นประเทศที่จดัอยูใ่นกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา โดยทราบไดจ้ากผลแบบสอบถาม ปี ค.ศ.2014 พบว่า

ส่ิงที่คนญี่ปุ่ น รู้สึกพอใจที่ไดม้าใช้ชีวิตท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มากกว่าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของตน อนั

เน่ืองมาจากปัจจยัหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ภูมิอากาศ กิจกรรมยามว่าง กีฬาด้าน ความรู้สึกอิสระ 

รวมถึงด้านอธัยาศยัของผูค้นทอ้งถ่ิน อีกทั้งคนญี่ปุ่ นได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่อยากอยู่

ตลอดชีวิต (สุดปรารถนา ดวงแก้ว, 2014) โดยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า “Lifestyle Migration” การ

ขนส่งในประเทศไทยนั้นมีผูใ้ห้บริการมากมาย เช่น บริษทัขนส่งไปรษณียไ์ทย หรือ บริษทัขนส่งที่

เกิดขึ้นใหม่ที่มาแรงอยา่งบริษทัขนส่ง Kerry Express Thailand เป็นตน้ ซ่ึงเราจะเห็นไดว้่าความรุนแรง

ในการแข่งขันของการขนส่งนั้นค่อนข้างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้วยคุณภาพการขนส่ง 

ระยะเวลาการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง หรือ ราคาในการขนส่ง และเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนยา้ยสินค้าเพื่อประกอบธุรกิจหรือเคล่ือนยา้ยส่ิงของใน

ชีวติประจาํวนัเพือ่อาํนวยความสะดวกและตอบสนองตามความคาดหวงัของลูกคา้บริษทั  

นิปปอนเอ็กซ์เพรส เป็นบริษทัที่ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์โดย เป็นบริษทัชั้นนาํของประเทศ

ญี่ปุ่ นในกลุ่มของผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงมีอายยุาวนานกว่า 

140 ปี และดว้ยขีดความสามารถของบริษทัท่ีมีการให้บริการระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ

ดา้นการขนส่งสินคา้ปกติ หรือส่งสินคา้ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศโดยมีการบริการดา้น

ศุลกากรใหด้ว้ย อีกทั้งบริษทันิปปอนเอ็กซ์เพรสยงัมีบริการเสริมอ่ืน ๆ อีกมากมายเพือ่รองรับความ

ตอ้งการและอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ให้ดีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาและทาํวิจยัเร่ือง 
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ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส จาํกดั ที่ส่งผลต่อความพงึ

พอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย

ที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส 

2) เพือ่ศึกษาปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส 

จาํกดั ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย 

สมมติฐานของการวิจัย 

1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของชาวญี่ปุ่น ที่แตกต่างกนัมีส่งผลต่อความพงึพอใจการ

ใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส แตกต่างกนั 

2) ปัจจยัคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิสติกส์ บริษทั 

นิปปอน เอ็กซ์เพลส 

ขอบเขตของการวิจัย 

ดา้นประชากรไดแ้ก่ ชาวญี่ปุ่ นที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย และดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี

เพื่อมุง้เน้นศึกษาดา้นคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของของชาวญี่ปุ่ นในประเทศ

ไทย ที่ใชห้รือเคยใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles)  หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเ้ห็นถึงส่ิง

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชใ้นการ

ติดต่อส่ือสารและสญัลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มที่ทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล ห่วงใย 

และความตั้งใจจากผูใ้หบ้ริการ บริการที่ถูกนาํเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาํให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึง

การใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนขึ้น    

ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการใหต้รง

กบัสญัญาที่ใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ บริการที่ใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล

ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่บริการที่ไดรั้บนั้นมี

ความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 

การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 

โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับ

บริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่ง

ทัว่ถึง รวดเร็ว  
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ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดขึ้นกบั

ผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการที่ดีที่สุด  

 การเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตาม

ความตอ้งการที่แตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน  

ความพงึพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก 

ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อ

ส่ิงที่ทาํใหเ้กิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความตอ้งการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สามารถนําผลการวิจยัน้ีไปใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

คน้ควา้เก่ียวกบัให้บริการดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส จาํกดัที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ชาวญี่ปุ่นใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจต่อไป 

  2) ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยที่ใช้บริการโลจิสติกส์ บริษทั 

นิปปอน เอ็กซ์เพรส และนาํขอ้มูลที่ไดม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป 

3) บริษทัผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย สามารถทราบถึงแนวทางในการ

พฒันาคุณภาพการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทาํธุรกิจโดยการนําผล

การศึกษามาปรับปรุงในการใหบ้ริการทางโลจิสติกส์ 

  4) เพิม่ขีดความสามารถในการจดัการการใหบ้ริการทางโลจิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ขึ้นโดยการวดัจากขอ้มูลไดศึ้กษามานาํมาพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นการจดัการต่อไป 
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กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในงานวจิยั 

 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543, น.38-39) กล่าวว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์บุคคลรวมถึงอาย ุเพศ 

วงจร ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนกัการตลาด

เพราะมนัเก่ียวกับอุปสงค ์ (Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหมาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคล 

ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสาํคญัลง ปัจจยัส่วน

บุคคลที่สาํคญัมีดงัน้ี 1) อาย ุโดยตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง

ของอายดุว้ย 2) เพศ จาํนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิม่ขึ้นเร่ือย ๆ โดยตอ้งคาํนึงวา่

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ                                                            

- อาย ุ                                                           

- สถานภาพ                                                            

- อาชีพ                                                                     

- การศึกษา                                                         

- รายได ้                                                           

- ประเภทที่เคยใชบ้ริการ 

ปัจจยัคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 

- ส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) 

- ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

- การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 

- ความมัน่ใจ (Assurance) 

- การเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) 

(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) 

ความพงึพอใจของชาวญี่ปุ่ น

ในประเทศไทยที่ใชบ้ริการ 

โลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน 

เอ็กซ์เพรส 
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ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ซ่ึงที่แลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาทของสตรีและ

บุรุษบางส่วนที่ชํ้ ากนั 3) วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็น

ตวักาํหนดที่สาํคญัของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนซ่ึง

แต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนั 4) การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้

เป็นอยา่งมาก การรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกบัการศึกษาและรายไดเ้ป็นส่ิงสาํคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้าย

ขึ้นอยูก่บัรายไดท้ี่คนมี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

Parasuraman et al. (1990) กล่าวว่า SERVQUAL (Service Quality) เป็นเคร่ืองมือที่ได้รับ

ความนิยมในการใช้วดัระดับคุณภาพของการให้บริการ โดยเช่ือว่าคุณภาพของบริการขึ้นอยูก่บั

ช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ SERVQUAL Model ระบุถึงมิติที่สาํคญัหา้มิติสาํหรับทาํ

ให้ทราบการตอบสนองของลูกคา้ต่อคุณภาพของการบริการประกอบดว้ย 1) มิติดา้นรูปลกัษณ์ทาง

กายภาพภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อาคารพาหนะที่ใชเ้คร่ืองแบบพนักงาน  

2)  มิติดา้นความน่าเช่ือถือบ่งบอกถึงความวางใจจากลูกคา้โดยเกิดจากการที่ลูกคา้ไดรั้บบริการที่ตรง

เวลาและถูกตอ้ง 3) มิติดา้น การตอบสนองต่อลูกคา้การตอบสนองต่อลูกคา้มุ่งมัน่และเตม็ใจบริการ 

4) มิติดา้นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้เป็นการประกนัให้ลูกคา้รู้สึกถึงความมัน่ใจเกิดจากการ

ทาํใหน่้าเช่ือถือเช่ือมัน่ และ 5) มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่คือความเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2538, น.18) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพงึพอใจของลูกคา้เป็นระดบัความรู้สึก

ของผูรั้บบริการ ซ่ึงประกอบด้วย ดังน้ี 1) ความพอใจของความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ 2) 

ความพอใจต่อการประสานงานผูบ้ริการ 3) ความพอใจต่อการตอ้นรับและการเอาใจใส่ของผู ้

ให้บริการ 4) ความพอใจกบัขอ้มูลข่าวสารที่ไดรั้บ 5) ความพอใจต่อคุณภาพบริการ 6) ความพอใจ

ต่อการใชบ้ริการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เก็จวลี ศรีจนัทร์ (2557) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการ ศูนยบ์ริการทรูชอ้ป ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งให้ระดบัความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการดา้นความเป็นรูปธรรมและดา้นการให้ความ

มัน่ใจในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ส่วนดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองและดา้นการดูแลเอาใจ

ใส่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ทั้งน้ีคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ 

การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ และการดูแลเอาใจใส่ เป็นปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอช และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้น อาย ุอาชีพ รายได ้ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอชแตกต่างกนั 
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เพ็ญนภา จรัสพนัธ์ (2557) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

ศูนยบ์ริการลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี” พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี

พบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น พบว่าลูกคา้พึงพอใจอนัดบัแรก คือดา้น

การให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นดา้นความเป็นรูปธรรมของการ 

บริการอยูใ่นระดบัมากดา้นความน่าเช่ือถือและความไวใ้จในการบริการอยูใ่นระดบัมากและอนัดบั

สุดทา้ยดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ลูกคา้ที่มีเพศ และอายตุ่างกนั มีความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั  

Gajewska, and Grigoroudis (2015) ศึกษาเร่ือง “ความสําคัญของการให้บริการทางโลจิ

สติกส์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ทาํการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์

คนจาํนวน 25 คน” พบว่า ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้กบัการให้ริการโลจิสติกส์

ค่อนขา้งตํ่า และพบว่าคุณสมบติัดา้นการให้บริการโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจคือดา้นการ

ส่งมอบสินคา้ไดร้วดเร็ว (4.88) การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา (4.84) และความสมบูรณ์ของส่ิงของที่ส่ง

มอบ (4.64) และพบว่าดา้นที่มีผลน้อยที่สุด คือ ดา้นการขนส่ง (3.68) และดา้นอาคารและสถานที่ 

(3.46) 

Hua, and Jing (2015) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์อีคอมเมอร์ส

กบัความพึงพอใจของลูกคา้ ไดท้าํการศึกษากลุ่มวยัรุ่นที่ใชก้ารซ้ือของผ่านทางอินเตอร์เน็ตจาํนวน 

280 คนโดยการแจกแบบสอบถาม” พบว่า คุณภาพของการส่งมอบสินคา้ที่ดีมีผลต่อความพงึพอใจ

ของลูกค้าอย่ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในด้านการบริการหลังการขายและการส่ือสารของ

พนักงานพบว่าความสัมพนัธ์ต่อสองปัจจัยต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกันจึงควรพฒันาด้าน

มาตรฐานการบริการหลงัการขายและการส่ือสารของพนักงานให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแข่งกนั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพ

การใหบ้ริการต่อความพงึพอใจของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยที่ใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน 

เอ็กซ์เพรส ประชากรที่ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ คนญี่ปุ่นท่ีเคยใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน 

เอ็กซ์เพรส ที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย โดยจากขอ้มูลทางสถิติทางการทะเบียนพบวา่ คนญี่ปุ่ นที่อาศยั

อยูใ่นประเทศไทย มีจาํนวนประชากร รวมทั้งส้ินประมาณ 64,285 คน (ที่มา: แรงงานญี่ปุ่นในไทย, 

คอลมัน์ ดุลยภาพ ดุลยพนิิจ มติชนรายวนั, 2559) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ 

Yamane (1967) เท่ากบัจาํนวน 398 คน เก็บเพิม่อีก 2 คน จึงไดเ้ท่ากบั 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 
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ระดบั ทาํการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ไดม้ากกว่า 0.6 และทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น 

Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ขึ้นไป ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี  

 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไว ้

ได้แก่ t-Test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 291 คน (ร้อยละ 72.75) มีอาย ุ41-50 ปี 

จาํนวน 211 คน (ร้อยละ 52.25) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 305 คน (ร้อยละ 76.25) มีอาชีพพนกังาน

บริษทั จาํนวน 261 คน (ร้อยละ 65.25) มีระดับการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 315 คน 

(ร้อยละ 78.25) มีรายได้ต่อเดือน 75,001-90,000 บาท จาํนวน 123 คน (ร้อยละ 30.75) มีการใช้

บริการขนยา้ยของส่วนตวัเป็นประจาํ จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 23.00)  

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการให้บริการสรุปไดว้่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย 

โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (X� = 3.74) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการตอบสนองลูกคา้มีค่าเฉล่ีย

มากที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.97) รองลงมา ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.70) 

และนอ้ยที่สุด ดา้นความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.70) โดยแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ด้านส่ิงที่สามารถจับต้องได้มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิสติกส์ บริษทั 

นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.66) เม่ือพจิารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ การมีเทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ใชง้านที่ทนัสมยัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X� 

= 3.77) รองลงมา การมีจุดรองรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอยา่งเพียงพอ อยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.70) และ

นอ้ยที่สุด การมีส่ิงอาํนวยความสะดวก อยา่งเพยีงพออยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.60) 

 2) ด้านความไว้ใจหรือความน่า เ ช่ือ ถือ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บ ริ ก า ร 

โลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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(X� = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าท่ีให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ผูม้าใช้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียมากที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.76) รองลงมายานพาหนะท่ีใหบ้ริการมี

มาตรฐาน อยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.75) และนอ้ยท่ีสุดเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํในการขนสินคา้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งไม่ผดิพลาดอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.56) 

3) ด้านการตอบสนองลูกคา้ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิสติกส์ บริษัท 

นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (X� = 3.97) เม่ือพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่ เต็มใจให้บริการมีค่าเฉล่ียมากที่ สุด โดยอยู่ในระดับมากที่ สุด 

(X� = 4.30) รองลงมาเจา้หนา้ที่มีความรู้ในการบริการที่ส่งมอบและตอบขอ้สงสยัลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ

ได ้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น อยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.98) และน้อยที่สุดเจา้หน้าที่สร้างความมัน่ใจแก่

ลูกคา้เม่ือใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.69) 

4) ดา้นความมัน่ใจ มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์

เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X� = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า เจา้หน้าที่ให้บริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียมากที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมาก 

( X� = 3.71)  ร อ ง ล ง ม า เจ้า ห น้า ให้บ ริ กา ร อย่า ง เ ป็น มา ต ร ฐ าน เ ดียว กัน  อ ยู่ ใน ร ะ ดับมาก  

(X� = 3.66) และน้อยที่สุดเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นยาํทุกคร้ังอยู่ในระดับมาก  

(X� = 3.61) 

5) ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน 

เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า เจา้หน้าที่พยายามเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด โดยอยู่

ในระดบัมาก (X� = 3.79) รองลงมา เจา้หนา้ที่ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ อยู่

ในระดับมาก (X� = 3.72) และน้อยที่สุด บริษทัให้บริการด้วยความถูกตอ้งและเก็บความลบั ของ

ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.64) 

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้บริการโลจิสติกส์ บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ น

ในประเทศไทย 

ความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ นใน

ประเทศไทยสรุปไดว้า่ มีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.60) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ 

ชาวญี่ปุ่ นมีความพึงพอใจการใช้บริการโลจิสติกส์ ของบริษทั นิปปอนเอ็กซ์เพรส มีค่าเฉล่ียมาก

ที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.76) รองลงมา ชาวญี่ปุ่ นมีความรู้สึกดีที่ไดต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

โลจิสติกส์ของบริษทั นิปปอนเอ็กซ์เพรส อยู่ในระดับมาก (X� = 3.66) และน้อยท่ีสุด พบว่า ชาว
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ญี่ปุ่ นมัน่ใจในการตดัสินใจถูกตอ้งในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ของบริษทั นิปปอนเอ็กซ์เพรส อยูใ่น

ระดบัมาก (X� = 3.46) 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-Test 0.43 ไม่แตกต่าง 

อาย ุ F-Test 0.00* แตกต่าง 

สถานภาพ F-Test 0.00* แตกต่าง 

อาชีพ F-Test 0.01* แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.00* แตกต่าง 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.03* แตกต่าง 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 1 พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา 

และรายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน 

เอ็กซ์เพรสของชาวญีปุ่่ นในประเทศไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช ้

ตารางที่ 2 บริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ b 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 0.37 0.17  2.148 0.03*   

ส่ิงที่สามารถจบั 

ตอ้งได ้(x1) 
0.21 0.04 0.21 4.853 0.00* 0.687 1.457 

ความไวใ้จหรือความ

น่าเช่ือถือ (x2) 
0.29 0.06 0.26 4.915 0.00* 0.459 2.177 

การตอบสนองลูกคา้(x3) -0.02 0.03 -0.03 -0.705 0.48 0.798 1.253 

ความมัน่ใจ (x4) 0.08 0.05 0.08 1.693 0.09 0.502 1.991 

การเอาใจใส่ลูกคา้ (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 * 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการไดแ้ก่ดา้นส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได,้   

ดา้นความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ และดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจ

การพยากรณ์ร้อยละ 50.3 (Adj. R2 = 0.503) โดยด้านที่ มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลสมากที่สุด คือ การเอาใจใส่ลูกคา้ (β = 0.33) รองลงมา 

คือ ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ (β = 0.26) และนอ้ยที่สุด คือ ส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได ้(β = 0.21) 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ

เดือนที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน เอ็กซ์

เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงคนญี่ปุ่ นที่

เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ท่ีมีการใช้บริการดังกล่าวนั้ นจะมีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานเหล่าน้ีที่ได้รับมอบหมายงานให้มาประจาํยงัสาขา

ต่างประเทศจะมีอายโุดยประมาณ 41-50 ปีขึ้นไป โดยบุคคลต่อไปน้ีจะมีรายไดโ้ดยประมาณ 75,001 

– 90,000 บาทต่อเดือน และมีวุฒิภาวะในการตดัสินใจที่จะเลือกใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อความ

สะดวกสบายในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของต่าง ๆ  เป็นประจาํ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ เก็จวลี ศรีจนัทร์ (2557) ศึกษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการ ศูนยบ์ริการทรูชอ้ป ท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการวิจยั

พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้น อาย ุอาชีพ รายได ้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE เครือข่ายทรูมูฟ เอชแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็

นภา จรัสพนัธ์ (2557) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ 

จีเนท โมบายเซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จนัทบุรี” ผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ที่มีเพศ และอายตุ่างกนั มีความพึง

พอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั  

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ บริษทั นิปปอน 

เอ็กซ์เพรสของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผล

ตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) การเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) โดยพื้นฐานการใหบ้ริการแก่ลูกคา้สาํหรับชาวญี่ปุ่นนั้นถือ

วา่เป็นหวัใจหลกัในการบริการอยา่งหน่ึงจะเห็นไดว้า่ท่ีประเทศญี่ปุ่นไม่วา่ลูกคา้จะเป็นมาอยา่งไรแต่

จะบริการดว้ยความเตม็ใจทุกคร้ังเพือ่ใหลู้กคา้มีความพอใจมากที่สุด หากเราเอาใจใส่ชาวญี่ปุ่ นที่เขา้

มารับบริการอยา่งดีแลว้ ก็จะไดรั้บความพงึพอใจในการใชบ้ริการดงักล่าวทาํให้ชาวญี่ปุ่ นกลบัมาใช้

บริการซํ้ าจนเกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ได้ โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะแสดงให้เห็นว่า
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เจา้หนา้ที่พยายามเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากที่สุดที่จะสร้างความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั หากพนกังานบริการอยา่งเต็ม

ความสามารถพยายามเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้แลว้ไม่เพยีงแต่จะเกิดความพงึพอใจเป็นอยา่ง

มากจากลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการแต่ยงัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการดาํเนินงานถูกตอ้งไม่ผดิไปจากความ

ตอ้งการของลูกคา้อีกดว้ย 

 2) ความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) การที่บริษทัมีความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ

แล้วนั้นมักส่งผลให้ผูท้ี่เขา้มาใช้บริการรู้สึกพึงพอใจที่จะใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มชาวญี่ปุ่ นเม่ือ

ตอ้งการที่จะใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ใดสักช้ินหน่ึง นอกจากจะมีการบริการที่ดีแลว้จะพจิารณาจาก

ความน่าเช่ือถือของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ แต่โดยพื้นฐานแลว้คนญี่ปุ่นจะใหค้วามเช่ือมัน่และความ

ไวใ้จต่อส่ิงรอบตวัและส่ิงต่าง ๆไดย้าก แต่หากเกิดความไวใ้จหรือเช่ือถือส่ิงใดแลว้ ก็จะเป็นเช่นนั้น

ตลอดไปโดยความคิดจะไม่เปล่ียนไปไดง่้าย ๆ โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบว่าเจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูล

แก่ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียมากที่สุด อาจเป็น

เพราะว่า ก่อนเขา้รับบริการลูกคา้จาํเป็นจะตอ้งถามรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ  หากตรงจุดน้ีเจา้หนา้ที่

สามารถบริการได้อย่างดีละครบถว้น เม่ือลูกคา้ได้คาํแนะนาํที่มีประสิทธิภาพแล้วนั้นย่อมทาํให้

ลูกคา้เช่ือถือการทาํงานของบริษทัและเจา้หน้าที่ต่อไปซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจเป็น

อยา่งมาก นอกจากน้ียงัพบว่า เจา้หน้าที่ให้คาํแนะนาํในการขนสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่ผิดพลาด

แมว้า่จะมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัมากโดยจากทั้งสองค่าเราจะเห็นไดว้า่ความน่าเช่ือถือที่

จะส่งผลต่อความพงึพอใจนั้นมกัเกิดจากคาํแนะนาํและการใหข้อ้มูลของเจา้หนา้ท่ี 

3) ส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ในยคุปัจจุบนัการทาํงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะธุรกิจไหน 

หากมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีความทนัสมยัมกัจะไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้

มากที่สุด เน่ืองจากผลการทาํงานของอุปกรณ์ที่ทนัสมยันั้นมกัส่งผลแก่ประสิทธิภาพของการทาํงาน

มากขึ้น ๆ ตามลาํดบั โดยประเทศญี่ปุ่ นนั้นเป็นประเทศที่มีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆเสมอ ๆ เพือ่

นาํมาใชง้านในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดงันั้นหากบริษทัใดที่มีอุปกรณ์ที่ทนัสมยัแลว้นั้นก็จะ

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัชาวญี่ปุ่ นที่จะเลือกใชบ้ริการจนเกิดเป็นความพงึพอใจเม่ือไดใ้ชบ้ริการโดย

จะเห็นไดจ้ากผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียพบวา่การมีเทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ใชง้านท่ีทนัสมยั นั้นส่งผล

ต่อความพงึพอใจ มีค่าเฉล่ียมากที่สุดและหากสถานที่รับรองลูกคา้มีความสะดวกสบายและเพียงพอ

ต่อจาํนวนลูกคา้ที่มาใชบ้ริการก็จะสามารถสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดด้ว้ยเช่นกนั 

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Gajewska, and Grigoroudis (2015) ศึกษาเร่ือง 

“ความสาํคญัของการให้บริการทางโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ทาํการศึกษา

โดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์คนจาํนวน 25 คน” ผลการวิจยัพบว่าคุณสมบติัดา้นการ

ให้บริการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจคือด้านอาคารและสถานท่ี (3.46) ลูกค้าและยงั
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hua, and Jing (2015)  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาคุณภาพการให้บริการโลจิ

สติกส์อีคอมเมอร์สกบัความพึงพอใจของลูกคา้ ไดท้าํการศึกษากลุ่มวยัรุ่นที่ใชก้ารซ้ือของผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตจาํนวน 280 คนโดยการแจกแบบสอบถาม” พบว่า คุณภาพของการส่งมอบสินคา้ที่ดีมี

ผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้อยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยนี้ไปใช้ 

1) บริษทัควรให้ความสนใจในกลุ่มอายทุี่ต ํ่ากว่า 41-50 ปี เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีเร่ิมเขา้สู่

กลุ่มคนวยัทาํงานและเร่ิมมีความจาํเป็นจะตอ้งใชก้ารขนส่งไม่วา่จะเพือ่ตนเองหรือเพือ่ธุรกิจมากขึ้น 

ประกอบกบันิสัยของชาวญี่ปุ่ นที่หากมัน่ใจในการทาํงานของบริษทัใดหรือพึงพอใจต่อการทาํงาน

ของบริษทัใดแลว้นั้นยอ่มไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้นเพื่อการเติบโตควรจดัทาํฐานขอ้มูลลูกคา้และให้

การเป็นสมาชิกถาวร จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจให้แก่คนกลุ่มน้ีเพือ่ให้กลบัมาใชบ้ริการโลจิสติกส์ 

บริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพลส ต่อไปในอนาคต 

 2) ในดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) ทางบริษทันิปปอน เอ็กซ์เพลส ควรจดัฝึกอบรม

พนกังาน โดยเฉพาะในเร่ืองของการใหบ้ริการในการเอาใจใส่ลูกคา้ ดว้ยการกาํหนดแนวทางในการ

ให้บริการลูกคา้แก่พนักงานโดยผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีบรรทดัฐานในการบริการที่

เหมือนกนัทุกคนในการให้บริการจนส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการเม่ือพนักงานมี

ความเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเตม็ที่และทาํแบบฟอร์มวดัผลหลงัฝึกอบรมเพือ่นาํกลบัมาพฒันาและแกไ้ข

ต่อไปในอนาคต 

3) ในด้านความไวใ้จหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ควรจัดทาํแผนพฒันาบุคลากร 

เพือ่ใหพ้นกังานมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลและ บริการต่าง ๆ ในการดาํเนินงานของบริษทั และสามารถ

รักษาสัญญาที่ให้ไวแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความสามารถที่บริษทั

ตอ้งการอยา่งเพียงพอ เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความมัน่ใจแก่พนกังานเม่ือให้บริการ และยงั

สามารถสร้างความพอใจในดา้นการให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ผูซ่ึ้งมาใชบ้ริการบริการโลจิสติกส์ บริษทั 

นิปปอน เอ็กซ์เพลส ไดอี้กดว้ย จนเกิดความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจ และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้

ที่มาใชบ้ริการ ดงันั้นควรจดัหลกัสูตรอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้จนพนักงานมีความชาํนาญอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

4) ในดา้นส่ิงที่สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) บริษทัควรรักษาและพฒันาต่อยอดอุปกรณ์

และเทคโนโลยใีหท้นัสมยัรวมถึงดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพดีที่พร้อมใชง้านตลอดเวลาเน่ืองจากการขนยา้ย

ส่ิงของเป็นการให้บริการที่ลูกคา้สามารถมองเห็นได้เม่ือมีการให้บริการ ไม่เพียงแต่ลูกคา้ที่มาใช้

บริการเพียงอยา่งเดียวแต่บุคคลอ่ืนๆท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการของบริษทั แต่ไดเ้ห็นการให้บริการพร้อม

อุปกรณ์ครบครันนั้นก็จะเกิดความน่าเช่ือถือและน่าใช้บริการจึงถือว่าการพฒันาให้อุปกรณ์มี

ความกา้วหนา้และทนัสมยัไม่เพยีงแต่ผูม้าใชบ้ริการจะพงึพอใจแต่เป็นการสร้างความประทบัใจให้ผู ้
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พบเห็นใหม่จนเกิดการใชบ้ริการในลูกคา้กลุ่มใหม่ๆซ่ึงเป็นการขยายโอกาสทางรายไดอ้ยา่งหน่ึง

ของบริษทัต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1) ควรศึกษาในดา้นของคุณภาพการใหบ้ริการในแบบการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการใชก้าร

สมัภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

 2) ควรศึกษาประชากรศาสตร์ในคนไทยที่เลือกใชก้ารขนส่งโลจิสติกส์ของบริษทันิปปอน 

เอ็กซ์เพลส เทียบกับบริษัทขนส่งอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ความสามารถทางการขนส่งของประเทศไทยต่อไป 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชน 

โดยรถไฟฟ้าของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF MASS TRANSIT 

PERFORMANCE TOWARD BTS SKYTRAIN SERVICE OF CUSTOMER IN 

BANGKOK 

กิตติมา ทว้มเพง็1 และ ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐาน

ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชน ที่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้า จาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน จากนั้นนาํมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยการใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนโดยใชส้ถิติพรรณนาและ สถิติเชิงอนุมาน

One-Way ANOVA , Pearson Correlation และการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD (Least Significant 

Difference) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 64.20)  มีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี (ร้อยละ 38.20)  มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 58.50)  มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 51.80) มีพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ร้อยละ 

(46.00)  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท (ร้อยละ 52.00) การวิเคราะห์ระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชน พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก (3.633)โดยปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉล่ียสูงสุด(3.909) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น

ระยะเวลาการทาํงาน(3.846) และปัจจยัดา้นสถานที่ที่ให้บริการ(สถานีรถไฟฟ้า) (3.825) ตามลาํดบั

การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.856)  โดยใน

ดา้นความตรงต่อเวลาในการขนส่งมีค่าเฉล่ียสูงสุด (3.807) รองลงมาคือ ดา้นความถูกตอ้งในการ

ขนส่ง(3.773) และดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการเร่งด่วน(3.729) ตามลาํดบั 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2.ปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชน ไดแ้ก่ ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์(r = 0.131) 

ดา้นระยะเวลาในการใหบ้ริการ(r = 0.138)  และดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ(r = 0.127)  มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการเร่งด่วน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั  0.05 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ, การขนส่งมวลชน, รถไฟฟ้า  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

137 Journal of Business Research and 

Administration 

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 

 ปัจจุบนัได้มีการขยายตัวของประชากรในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในเมืองใหญ่ 

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของ

จาํนวนประชากรโดยธรรมชาติ และการเขา้มาพกัอาศยั ยา้ยถ่ินของประชากรต่างจงัหวดั ที่ตอ้งการ

เขา้มาหาโอกาส สร้างรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น เพื่อตนเองและเล้ียงดูครอบครัว จากขอ้มูลสถิติของประเทศ

ไทยพบวา่ กรุงเทพมหานครครองอนัดบัจงัหวดัที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอนัดบั 1 ติดต่อกนัมาโดย

ตลอดมากว่า 10 ปี (สถิติกรุงเทพมหานคร, 2556) โดยในปีล่าสุด ปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครมี

จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 5,686,252 คน มากกว่าอันดับที่สอง ซ่ึงได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา ที่มี

ประชากรทั้งส้ิน 2,610,164 คน (สถิติกรุงเทพมหานคร, 2556) เห็นไดว้่ากรุงเทพมหานครมีจาํนวน

ประชากรมากกว่าสองเท่า และเม่ือพิจารณาถึงความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ี พบว่า 

กรุงเทพมหานครก็ยงัคงเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด โดยขอ้มูลในปี 2555 พบว่า 

กรุงเทพมหานคร มีจาํนวนประชากร 3,616.64 คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่อนัดบัสอง ไดแ้ก่ 

จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 1,834.59 คนต่อตารางกิโลเมตร และอันดับสาม ได้แก่ 

จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 1,218.32 คนต่อตารางกิโลเมตร (สถิติกรุงเทพมหานคร

, 2556) เห็นไดว้่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุด และหนาแน่นที่สุดของ

ไทย และยงัสังเกตไดอี้กว่า สามอนัดบัแรกของจงัหวดัที่มีจาํนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดเป็น

จงัหวดัที่อยูติ่ดกบักรุงเทพมหานครทั้งส้ิน ซ่ึงรวมเรียกทั้งหมดวา่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 ผลที่เกิดขึ้นตามมาจึงทาํให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นศูนยร์วมของกิจกรรม

แทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข กิจกรรมดา้นการผลิต ธุรกิจ 

การคา้ การบริการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงลว้นแลว้แต่กระจุกอยูใ่นเมืองหลวงและปริมณฑล 

ส่งผลให้ต้นทุนประกอบการสูงขึ้ นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ท่ีอยู่อาศัย และค่าครองชีพ 

ประชาชนบางส่วนจึงเลือกที่จะหาท่ีอยูอ่าศยัในแถบชานเมือง (คมสัน สุริยะ, 2552)  ซ่ึงมีราคาที่ต ํ่า

กวา่ และใชก้ารเดินทางเขา้ไปทาํงานในเมืองแทน ส่งผลใหเ้กิดระยะทางในการทาํงานท่ีเพิม่มากขึ้น 

เน่ืองจากแหล่งงานยงัคงอยู่เขตชั้นใน จึงเกิดปัญหาที่ตามมานั้นคือประชากรจาํนวนมากที่ เดิน

ทางเขา้ไปทาํงานในช่วงเวลาเร่งด่วน และเลิกงานในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั ก่อให้เกิดปัญหาดา้น

การจราจรตามมา ซ่ึงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายพยายามแกม้าโดยตลอด ก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แต่กลบั

ยงัคงมีปัญหาเหมือนเดิม หรือมากกว่าเดิม เน่ืองดว้ยประชาชนที่อยูช่านเมือง ต่างก็พยายามสรรหา

ยานพาหนะส่วนตวั เพื่อที่จะสามารถเดินทางเขา้มาทาํงานไดอ้ยา่งสะดวก ไม่ตอ้งรอรถประจาํทาง 

ซ่ึงนอกจากจะใชเ้วลานานในการรอ ใชเ้วลานานในการเดินทางแลว้ ยงัตอ้งไปเบียดเสียดกบัผูค้น

จาํนวนมากในแต่ละวนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(ณัฐธิดา นิลจินดา, 2550) 
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 ทุกภาคส่วน ทั้ งรัฐและเอกชนต่างเล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหาการจราจร และ

พยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัซ่ึงระบบ

รถไฟฟ้าสามารถที่จะใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่ในระดับหน่ึงแล้ว (อานุพล กฤษดานิรมิต , 

2553) แต่ก็ยงัคงพบว่าปัญหาการจราจรติดขดัในพื้นที่ ที่มีการให้บริการรถไฟฟ้า ก็ยงัคงมีความ

ติดขดัอยู ่และบางที่อาจมีการติดขดัอยา่งรุนแรงแทบจะไม่แตกต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่ อีกทั้งยงั

พบเห็นว่าปริมาณการใช้รถยนต์ก็ยงัไม่ไดล้ดลงแต่อย่างใด ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงใช้รถยนต์

ส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทางอยูเ่ป็นส่วนมาก ซ่ึงหากยงัคงเป็นแบบน้ีต่อไป ปัญหาการจราจร

ของกรุงเทพและปริมณฑลก็ยงัคงเป็นปัญหาสําคัญ ท่ียงัต้องหาทางแก้กันอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

(เสาวนีย ์คนิสาร, 2552) 

 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ทั้งน้ีเพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชน ด้วยการขนส่ง

มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะไดน้าํมาเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมการใชร้ะบบการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครลดการ

ใชร้ถยนตส่์วนตวั เป็นการแกไ้ขปัญหาการจราจรท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนืต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการการ

ขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชน ที่มีความสัมพนัธ์กบัความ

พงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

       1. ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย

รถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

     2. ปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชน ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการ สถานที่ที่

ใหบ้ริการ (สถานีรถไฟฟ้า) เคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะเวลาการใหบ้ริการ 

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย

รถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย  

   

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (2) ปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่ง

มวลชน ได้แก่ พนักงานผูใ้ห้บริการ สถานท่ีท่ีให้บริการ (สถานีรถไฟฟ้า) เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะเวลาการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ และ (3) ความพงึพอใจใน

ประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความ

ตรงต่อเวลาในการขนส่ง ความถูกตอ้งในการขนส่ง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ

เร่งด่วน ความปลอดภยัในการใหบ้ริการ 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 

 

 

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ

ข น ส่ ง ม ว ล ช น โ ด ย ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1. ความตรงต่อเวลาในการขนส่ง 

2. ความถูกตอ้งในการขนส่ง 

3.  ความสามารถในการตอบสนอง

ความตอ้งการเร่งด่วน 

4. ความปลอดภยัในการใหบ้ริการ 

 

ปัจจัยทรัพยากรในการบริหารการขนส่ง

มวลชน 

1. พนกังานผูใ้หบ้ริการ  

2. สถานที่ที่ใหบ้ริการ (สถานีรถไฟฟ้า)  

3. เคร่ืองมืออุปกรณ์  

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. ระยะเวลาการใหบ้ริการ  

6. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 
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 ขอบเขตด้านประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชบ้ริการรถไฟฟ้า  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยทาํการสาํรวจในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.  2560 – กนัยายน 

พ.ศ.  2560 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพือ่นาํผลงานวจิยัไปพฒันาระบบการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าให้ดีขึ้น และสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

                 2.  เพือ่นาํผลงานวจิยัไปปรับปรุงทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชนของระบบ

การขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า และพฒันาความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย

รถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคดิ  ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คือ แนวทางการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการนั้น จาํเป็นตอ้ง

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับประสิทธิภาพมาเป็นตน้แบบของการพฒันาและ

ปรับปรุงกล่าวคือ เม่ือใดก็ตามที่องคก์ารตอ้งการงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในองคก์ารนั้น ๆ  ก็

ควรจะตอ้งทราบและทาํความเขา้ใจในความหมายและความสําคญัของหลักประสิทธิภาพอยา่ง

แทจ้ริงเพื่อที่จะไดน้าํมาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัที่ถูกตอ้ง แม่นยาํและย ัง่ยนื ดงันั้น เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจในหลกัประสิทธิภาพใหม้ากขึ้น (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์, 2546) 

ความหมายและความสําคญัของประสิทธิภาพ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546)ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพไว้ดังน้ี ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) คือ การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารท่ีจะไดรั้บผลดีมากท่ีสุดโดยส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย

นอ้ยที่สุดนัน่ก็คือการลดค่าใชจ่้ายทางดา้นวตัถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิม่ความแม่นตรง

ความเร็วและความราบเรียบของการบริหารใหม้ากขึ้น 

 พงษศ์กัด์ิ ปัญจพรผล (2542) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพไวด้งัน้ี ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของ

การใช้ปัจจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวกํากับการแสดง

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบ

ระหว่างค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลกาํไรที่ไดรั้บ ซ่ึงถา้ผลกาํไรมีสูงกว่าตน้ทุนเท่าใดยิง่แสดงถึง

ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ยการบนัทึกถึง

ลกัษณะการใช ้เงิน วสัดุ คน และเวลา ในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกิน

ความจาํเป็น รวมถึงการใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบติัที่เหมาะสมสามารถนาํไปสู่การบงัเกิด

ได้เร็ว ตรง และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี 2 ระดับ ดังน้ี (1) ประสิทธิภาพของบุคคล และ (2) 

ประสิทธิภาพขององคก์าร 
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 จากขอ้มูลเชิงวชิาการที่กล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปประเด็นสาํคญัไดว้า่ ประสิทธิภาพ 

หมายถึง การวดัระดับการปฏิบติังานโดยแยกออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของ

องคก์าร คือ การที่องคก์ารสามารถดาํเนินภารกิจบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวไ้ดอ้ยา่งสาํเร็จ คุม้ค่า 

ประหยดัทั้งทรัพยากร กาํลังคน และเวลา น้อยที่สุด (2) ประสิทธิภาพของงาน คือ ได้ผลงานที่มี

ปริมาณและคุณภาพสูงเกินกว่าจ ํานวนของทรัพยากรและกําลังคนท่ีสูญเสียไป และ (3) 

ประสิทธิภาพของบุคคล คือ ระดบัขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังานโดยตรงนั่นคือบุคคลหน่ึงคน

สามารถปฏิบติังานได้หลากหลายอย่างมีคุณภาพทาํให้ไม่ส้ินเปลืองกาํลังคนถือว่าใชก้าํลงัคนได้

คุม้ค่าเรียกไดว้า่ไม่เปลืองคนและไม่เสียงาน 

แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 เกศินี ศรีคงอยู่ (2553) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจไวว้่า  เป็นความพึง

พอใจที่เกิดจากความสนใจและทศันคติต่อบุคคลที่มีคุณภาพและลกัษณะสภาพของกิจกรรม 

 กรรณิการ์ แสงสุริศรี (2546) ทฤษฎีความพอใจ สรุปไดว้่า  คือทฤษฎีท่ีว่าดว้ยความรู้ 2 

แบบของมนุษย ์  คือ  ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ โดยความรู้สึกทางบวก  คือ  

ความรู้สึกอาจเกิดขึ้นแลว้ทาํให้เกิดความสุข  ความสุขน้ีจะเป็นความรู้สึกทางบวกเพิม่ขึ้นไดอี้ก  จะ

เห็นได้ความความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อน  และความสุขน้ีก็มีผลต่อบุคคลมากกว่า

ความรู้สึกอ่ืน ๆ และความรู้สึกในทางลบ  ความรู้สึกในทางบวก  และความสุข  มีความสมัพนัธ์กนั

อยา่งสลบัซบัซอ้น  และระบบความสมัพนัธข์องความรู้สึกทั้งสามน้ี  เรียกวา่  ระบบความพอใจ  โดย

ความพอใจจะเกิดขึ้ นเม่ือระบบความพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ  ความพอใจ  

สามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ  ได ้ และความรู้สึกทางบวกน้ี  ยงัเป็น

ตวัช่วยใหเ้กิดความพอใจเพิม่ขึ้นได ้

 จากคาํจาํกดัความและความหมายของความพึงพอใจ ที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นไดว้่า

ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ความพงึพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงความรู้สึกพงึพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงที่ตอ้งการ  หรือบรรลุจุดหมาย

ในระดบัหน่ึง  ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความตอ้งการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้

รับการตอบสนอง  โดยส่ิงที่ทาํให้เกิดความรู้สึก  ความคิดเห็น  หรือความพอใจแก่มนุษย ์  ไดแ้ก่  

ทรัพยากร  (Resource)  หรือส่ิงเร้า  (Stimuli)  การวิเคราะห์ระบบความพอใจคือ  การส่ิงศึกษาว่า

ทรัพยากรหรือส่ิงเร้าเป็นที่ตอ้งการในการที่จะทาํให้เกิดความพอใจ  และความสุขแก่มนุษย ์ ความ

พอใจจะเกิดไดม้ากที่สุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่งที่เป็นที่ตอ้งการครบถว้น  แต่เน่ืองจากทรัพยากรใน

โลกน้ีมีอยู่อย่างจาํกัด  ดังนั้นความพอใจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเม่ือมีการจดัการทรัพยากรอย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม  และสภาพแวดลอ้มกายภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความพอใจอนัหน่ึง 
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งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ฐิติรัตน์ บาํรุงบา้น. (2551). ไดศึ้กษาเร่ือง   “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให้บริการ กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส)” กลุ่ม

ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีลม และ สายสุขุมวิท จาํนวน 

400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัการให้บริการของรถไฟฟ้าใน

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และรายได้

ต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แตกต่างกนั และปัจจยัการให้บริการ ดา้น

ขบวนรถ ดา้นราคาค่าโดยสาร ดา้นการบริการ และดา้นระบบความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สุกญัญา บุญคง (2551) ไดศึ้กษา “แนวทางการพฒันาการเขา้ถึงบริการดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกสาหรับคนพิการในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น” วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลการเขา้ใช้

บริการ รถไฟฟ้าใตดิ้นของคนพิการ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคและระดบัความตอ้งการของคน

พกิาร ต่อการเขา้ถึงการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกของคนพกิารในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น โดย

ใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 285 ชุด สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 

ขอ้มูล คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และ F-test  ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 27-32 ปี มีสถานภาพสมรสเป็น 

โสด มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา การเขา้ใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น ใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้นเป็น 

คร้ังคราวในการเดินทาง โดยเดินทางมาใชบ้ริการกบับุคคลในครอบครัว วตัถุประสงคก์ารเดินทาง 

เพือ่ทาํกิจธุระส่วนตวั ผลการศึกษาภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ใชบ้ริการรถไฟฟ้า ใต้

ดินของผูพ้ิการพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ดา้นการติดต่อส่ือสารเป็นปัญหาและ อุปสรรค

สาํหรับผูพ้ิการอยู่ในระดบัมาก ในประเด็นการไม่มีคู่มืออกัษรเบลล์ให้กับผูพ้ิการทาง สายตา ผล

การศึกษาระดบัความตอ้งการเร่ืองการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกของคนพิการ พบว่า อยูใ่นระดับ

มากทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นยานพาหนะเก่ียวกับการประกาศออกเสียงเพื่อบอกสถานี ต่อไปกบัผู ้

พิการทางสายตา ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการ ดา้นสถานที่

และดา้นบริการสาธารณะแตกต่างกนั สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการ ดา้นสญัลกัษณ์ 

ดา้นอาคาร ดา้นยานพาหนะ และดา้นบริการสาธารณะแตกต่างกนั ระดบั การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

ความตอ้งการในทุกด้าน แตกต่างกัน และประเภทความพิการที่แตกต่างกนัมีความตอ้งการดา้น

สญัลกัษณ์ ดา้นอาคาร ดา้นยานพาหนะและดา้นบริการสาธารณะแตกต่างกนั 

 เบญจพร สุวรรณแสนทวี(2559)ได้ศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้

บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารใน เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การบริการลูกคา้ การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ราคา และ
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ลกัษณะองคก์รผูใ้ห้บริการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดสอบความตรงของเน้ือหา และความน่าเช่ือถือดว้ยวิธี

ของครอนบาร์ค โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน ได้ระดบั

ความเช่ือมัน่ 0.940 ส่วนวธีิการทางสถิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ ผล การศึกษา พบว่า การบริการลูกคา้ การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ราคา และ

ลักษณะองค์กรผูใ้ห้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 95 % 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการ

รถไฟฟ้า สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นสาํหรับคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้

บริการรถไฟฟ้า จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2548) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจนกระทัง่ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คนตามที่

กาํหนด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดที่กาํหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นคาํถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ตอนที่ 2  เป็นคาํถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการ

ขนส่งมวลชนลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด โดยใชค้าํถามแบบท่ีมีคาํตอบให้เลือก 5 

ทางเลือก จาํนวนทั้งส้ิน 24 ขอ้ โดยคาํถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ระดับวดั

ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2548) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
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  ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  

  ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นคาํถามเก่ียวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย

รถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด โดยใช้

ค ําถามแบบที่มีคาํตอบให้เลือก 5 ทางเลือก จํานวนทั้ งส้ิน 12 ข้อ โดยคําถามมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ระดับวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดั

แบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ระดบั 5 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด 

  ระดบั 4 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง ประสิทธิภาพนอ้ย  

  ระดบั 1 หมายถึง ประสิทธิภาพนอ้ยที่สุด 

 ตอนที่ 4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า 

 การทดสอบเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดน้าํผลมาพิจารณาดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาและวตัถุประสงค์ 

(Index of Item  

Objective Congruence : IOC ) พบว่า ได้เท่ากับ 0.890 ซ่ึงมากกว่า 0.50 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัทาํการ

ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั โดยผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและ

ปรับปรุงแก้ไข จาํนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าคาํถามสามารถส่ือความหมายตรงความตอ้งการ

ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใดจากนั้นจึงนาํมาทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการหาความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

Cronbach’s Alpha (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548)โดยใชเ้กณฑส์มัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ไดค้่าความเช่ือมัน่  ดงัน้ี ในภาพรวมของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการ

ขนส่งมวลชนมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.862 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ 

เท่ากบั .776 ดา้นสถานที่ที่ให้บริการ (สถานีรถไฟฟ้า) เท่ากบั .739 ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ เท่ากบั 

.744 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เท่ากบั .788 ดา้นระยะเวลาในการใหบ้ริการ เท่ากบั .705 และดา้น

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เท่ากับ .770 ในขณะที่ค่าความเช่ือมั่นภาพรวมของความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากบั 0.841 

เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นความตรงต่อเวลาในการขนส่ง เท่ากบั  .779 ดา้นความถูกตอ้งในการ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

146 Journal of Business Research and 

Administration 

ขนส่ง เท่ากบั .708  ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการเร่งด่วน เท่ากบั .781 และดา้น

ความปลอดภยัในการใหบ้ริการ เท่ากบั .768 ซ่ึงค่าที่ไดม้ามีค่าความเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  โดยนาํมาแจกแจงจาํนวน

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) นอกจากน้ี

ยงัวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบ t-test  และสถิติทดสอบ F-test ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) กาํหนดระดับนัยสําคญั (α) 

เท่ากบั 0.05 และวเิคราะห์โดยใชส้ถิติการทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่ง

ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ 

.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) 

ผลการดําเนินงานวิจัย 

1. ผลการวจิยัขอ้มูลทัว่ไปสรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 257 

คน (ร้อยละ 64.)  มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จาํนวน 153 คน (ร้อยละ 38) มีสถานภาพโสด  

จาํนวน 234 คน (ร้อยละ 58)  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 207  คน (ร้อยละ 

51) มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 184 คน (ร้อยละ 46)  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 208 คน (ร้อยละ 52)  

 2. ผลการวจิยัปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชนสรุปไดว้า่ปัจจยัทรัพยากรใน

การบริหารการขนส่งมวลชนโดยรวมส่งผลอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.633โดยจาํแนก

เป็นรายดา้นดงัน้ี 

     2.1 ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉล่ีย

ในระดบัมากเท่ากบั 3.821 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าท่านคิดว่าพนักงานผูใ้ห้บริการมีจาํนวนมาก

เพียงพอต่อปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.990 รองลงมาคือท่านคิดว่าเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น 

พนักงานผูใ้ห้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.870 และท่านคิดว่าพนักงานผู ้

ใหบ้ริการมีความรู้ในดา้นการบริหารการขนส่งเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.730 

      2.2 ดา้นสถานที่ที่ให้บริการ (สถานีรถไฟฟ้า) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเท่ากบั 3.825 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ามีทางออกฉุกเฉินหลายทาง

เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.910 รองลงมาคือ มีความปลอดภยัในการ

มาใชบ้ริการยามวิกาล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.900 และมีการแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.790 
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      2.3 ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉล่ียใน

ระดบัมากเท่ากบั 3.710 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ภายในขบวนโดยสารมีอุปกรณ์ยดึจบัในระหวา่ง

เดินทางเพื่อทรงตวั และเพื่อความปลอดภยั  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.820 รองลงมาคือมีอุปกรณ์

ความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง ในขบวนรถ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.720  และมีอุปกรณ์หรือการทาํ

เคร่ืองหมายระบุตาํแหน่งที่ผูโ้ดยสารยนืรอขบวนรถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.700 

      2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียในระดบัมากเท่ากบั 3.909 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีการใชร้ะบบเคร่ืองขายตัว๋โดยสาร

อตัโนมติั มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.070 รองลงมาคือตัว๋โดยสารใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ

ขบวนในระบบขนส่งมวลชนประเภทรางดว้ยกนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.950 และมีระบบแจง้เวลามาถึง 

และเวลาออกจากสถานี ใหผู้โ้ดยสารไดรั้บทราบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.860 

    2.5 ดา้นระยะเวลาในการให้บริการ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียในระดบัมากเท่ากบั 3.846 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้า

ช่วยประหยดัเวลาในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือระบบขนส่งมวลชน

ประเภทรถไฟฟ้าคุม้ค่าที่จะใชบ้ริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.853 และช่วงเวลาที่ขบวน

รถจอดรอผูโ้ดยสารมีความสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.845 

    2.6 ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางเท่ากบั 2.688 เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ มีแพคเกจ โปรโมชัน่ ค่าใชบ้ริการ

พิเศษ ให้เลือกหลายรูปแบบการใช้บริการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.800 รองลงมาคือค่าบริการ

เหมาะสมกับระยะทาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.680 และมีช่องทางการชําระ และเติมค่าบริการได้

หลากหลาย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.813 

 3. ผลการวจิยัความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ ระดบัความคิดเห็นของความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่ง

มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมส่งผลอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.856 โดยจาํแนกเป็นรายดา้นดงัน้ี 

 3.1 ดา้นความตรงต่อเวลาในการขนส่ง  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียในระดบัมากเท่ากับ 3.807 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าระบบขนส่งมวลชนประเภทราง ( 

รถไฟฟ้า ) เขา้ออกสถานีไดต้รงตามตารางเวลาที่กาํหนดไว ้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.968 รองลงมา

คือมีระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้าใช้เวลาในการรับส่งผูโ้ดยสารตรงตามเวลาที่กาํหนด 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.753 และระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ามีการใช้เวลาในการวิ่งรับส่ง

ผูโ้ดยสารที่เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.700 
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 3.2 ด้านความถูกตอ้งในการขนส่ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความคิดเห็น โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียในระดบัมากเท่ากบั 3.773 เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่มีระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้า

มีการคิดราคาค่าโดยสารที่ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.890 รองลงมาคือระบบขนส่งมวลชน

ประเภทรถไฟฟ้ามีป้ายบอกทิศทางและแผนท่ีช้ีเส้นทาง และประกาศช่ือสถานีในขบวนรถ ชดัเจน 

ถูกตอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.768 และในแต่ละวนั ไม่มีความผดิพลาดในการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.663 

 3.3 ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการเร่งด่วน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั

ความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมากเท่ากับ 3.729 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีการจดั

บุคลากร และสถานที่อย่างเพียงพอเม่ือมีความต้องการเร่งด่วน  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.865 

รองลงมาคือมีการจดัแผนกหรือทีมงานคอยอาํนวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.725 และสามารถใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนไดต้ลอดเวลามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.598 

   3.4 ดา้นความปลอดภยัในการใหบ้ริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น โดยรวม

มีค่าเฉล่ียในระดบัมากเท่ากบั 3.728 เม่ือพจิารณารายขอ้พบว่ามีถงัดบัเพลิงในบริเวณโดยรอบเพื่อ

ป้องกันเหตุอัคคีภัย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.775 รองลงมาคือมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตราอย่าง

สมํ่าเสมอ เพือ่ป้องกนัเหตุร้ายในยามคบัขนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.720 และมีแผงกั้นระหวา่งชานชลาและ

รางรถไฟ เพือ่ป้องกนัผูโ้ดยสารตกหล่นลงไปในรางรถไฟ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.690 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึใจในประสิทธิภาพการขนส่ง

มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test และสถิติ f-

test ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  พบว่า 

   เพศ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีเพศต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่ง

มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสามารถในการตอบสนอง

ความตอ้งการเร่งด่วนต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ .05 

 อาย ุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่ง

มวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความตรงต่อเวลาในการขนส่ง 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ .05 

 สถานภาพสมรส พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีสถานภาพสมรสต่างกนั ไม่มีผลต่อความพงึพอใจ

ในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ

ตรงต่อเวลาในการขนส่ง ดา้นความถูกตอ้งในการขนส่ง ดา้นความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการเร่งด่วน ดา้นความปลอดภยัในการใหบ้ริการ 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

149 Journal of Business Research and 

Administration 

   ระดบัการศึกษา   พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั ไม่มีผลต่อความพงึพอใจ

ในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ

ตรงต่อเวลาในการขนส่ง ดา้นความถูกตอ้งในการขนส่ง ดา้นความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการเร่งด่วน ดา้นความปลอดภยัในการใหบ้ริการ  

  อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ

ขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถูกตอ้งในการขนส่ง

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ .05 

 รายไดต่้อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือน ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความตรง

ต่อเวลาในการขนส่ง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ .05 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชนมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร   

  ผลการทดสอบสมมุติฐานในดา้นความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ พบว่า ปัจจยัทรัพยากร

ในการบริหารการขนส่งมวลชน ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ ดา้นระยะเวลาในการให้บริการ และดา้น

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ  มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย

รถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ

เร่งด่วน 

อภปิรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดย

รถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลตามขอ้คน้พบไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัทรัพยากรในการบริหารการขนส่งมวลชน ประกอบดว้ย ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ดา้นระยะเวลาในการใหบ้ริการ และดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ  มีความสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

    1.1 ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในประสิทธิภาพการ

บริหารการ 

ขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุกญัญา บุญคง (2551) ไดศึ้กษา “แนวทางการพฒันาการเขา้ถึงบริการ

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกสาหรับคนพกิารในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น”ผลการศึกษาพบวา่

ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพิม่เติมใหค้รอบคลุมกบัประเภทของผูพ้กิารในการเขา้
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ใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้น ควรจดัหลกัสูตรเพือ่พฒันาบุคลากรในองคก์รเพือ่รองรับงานบริการให้กบั

ผูโ้ดยสารทุกประเภท รวมถึงควรจดัทาํโครงการต่างๆ ขึ้นเพือ่ประชาสมัพนัธธุ์รกิจ รวมถึงวางแผน

การตลาดใหค้รอบคลุมผูใ้ชบ้ริการในทุกประเภทดว้ยเช่นกนั  

1.2 ดา้นระยะเวลาในการใหบ้ริการ ความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจใน

ประสิทธิภาพการ 

บริหารการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโคอิชิ ซุดะ (2546) ประสิทธิภาพของโครงการขนส่งมวลชน

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยรถไฟฟ้าเพือ่การบรรเทาปัญหาจราจรและมลพษิ เสน้ทางท่ีใหบ้ริการไม่

ทัว่ถึง ตารางเวลาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สามารถ

วางแผนในการเดินทางได ้จึงทาํใหน้กัศึกษาไม่นิยมใชบ้ริการ และนกัศึกษาส่วนหน่ึงละเมิดระเบียบ 

โดยนาํรถส่วนตวัมาใช ้เช่นเดียวกบังานวิจยัของนิภา ศรีศิลปนนัท ์(2549) ศึกษาการใหบ้ริการดา้น

ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ เสน้ทางการเดินรถที่ยงัไม่ครอบคลุม และ

จาํนวนรถที่มีอยูน่อ้ย ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการตอ้งรอรถนานทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่พงึพอใจ 

1.3 ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจใน

ประสิทธิภาพการ 

บริหารการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐิติรัตน์ บาํรุงบา้น (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง   “ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ปัจจยัการใหบ้ริการ กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

(รถไฟฟ้าบีทีเอส)” กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีลม 

และ สายสุขมุวทิ จาํนวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการ

ใหบ้ริการของรถไฟฟ้าในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน และรายไดต่้างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แตกต่างกนั และ

ปัจจยัการใหบ้ริการ ดา้นขบวนรถ ดา้นราคาค่าโดยสาร ดา้นการบริการ และดา้นระบบความ

ปลอดภยั มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

 1. ในระดบัการดาํเนินโยบายโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ เพือ่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของนโยบายไดน้ั้น จะตอ้งมีการวางโครงการ ให้เป็นระบบโครงข่าย

ครอบคลุมพื้นที่ที่อยูอ่าศยั และสถานที่ทาํงานของประชาชน ส่วนใหญ่ใหม้ากที่สุด เพือ่ใหเ้กิดความ
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สะดวกในการใชบ้ริการ มีความเช่ือมโยงกบัระบบ การขนส่งสาธารณะระบบอ่ืน ๆ ขณะเดียวกนั

ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ ของที่ดิน และผงัเมืองใหม่ดว้ย 

 2. ผลลัพธ์และผลกระทบต่าง ๆ ของนโยบาย ควรคาํนึงถึงเร่ืองการกาํหนดแนวทาง

การศึกษาการดาํเนินโครงการที่เก่ียวกบัการคมนาคม โดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะใน

อนาคตที่มีผลกระทบต่าง ๆ  และการเปรียบเทียบกบัทางเลือกการคมนาคม ขนส่งสาธารณะระบบ

อ่ืน ๆ อยูต่ลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการขนส่งมวลชน กรณีศึกษา 

ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้าผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

     1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ  ที่อาจเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการบริหารการขนส่งมวลชน 

อาทิเช่น ลกัษณะทางกายภาพของรถไฟ สภาพแวดลอ้มของสถานีขนส่ง เป็นตน้ 

                      2. การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการอ่ืน ๆ  นอกจาก

การใชแ้บบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาใน

การรวบรวมขอ้มูลใหสู้งขึ้น เพือ่ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งที่ครอบคลุมและมีความแม่นยาํมากยิง่ขึ้น 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์กระจายสินค้า 

คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัทคอนกรีต ABC 

FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF READY-MIXED CONCRETE 

DISTRIBUTION CENTERS OF ABC CONCRETE COMPANY 

บุษบา ศรีสุวรรณ1 และ ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทั

คอนกรีต ABC  และ เพือ่ศึกษาปัจจยัทรัพยากรที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพของพนกังานศูนย์

การกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC บุคลากรที่ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

พนกังานทีเ่ก่ียวขอ้งในการกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC จาํนวนทั้งส้ิน 

150 คน และนาํขอ้มูลที่ไดน้าํไปวเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

(ร้อยละ 54.00)  และเพศหญิง (ร้อยละ 46.00) มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 44.00) ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 59.30) อยู่ระดับปฏิบติังาน (ร้อยละ 80.70) มีประสบการณ์ในการ

ทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 44.70) และมีตาํแหน่งงานพนกังานประจาํหน่วยผลิต (ร้อยละ 80.00)     

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรในการบริหาร โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

(3.74) โดยปัจจยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.95) รองลงมาคือ ปัจจยัด้าน

ระยะเวลาการทาํงาน (µ = 3.90) และปัจจยัดา้นสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง (µ = 3.85) 

ตามลาํดบั 

ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรีต

ผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC  มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.86) โดยปัจจยัดา้นความ

ถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.92) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นตน้ทุนในการ

ดาํเนินงานภาพรวม (µ = 3.85) และปัจจยัดา้นความตรงต่อเวลา  (µ = 3.81) ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัการบงัคบับญัชา ประสบการณ์ใน

การทาํงาน และตาํแหน่งงานที่แตกต่างกนั พบว่าอาย ุมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์าร

กระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

2. ปัจจยัทรัพยากรในการบริหาร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพของพนักงาน

ศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC ดา้นบุคลกร ดา้นสถานที่ของ

หน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นระยะเวลาทาํงาน 

และดา้นงบประมาณ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ, การกระจายสินคา้, พนกังาน 
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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 

 ธุรกิจก่อสร้างเป็นหน่ึงในธุรกิจที่มีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการ

รับเหมาก่อสร้าง หรือการจดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยการผลกัดนัให้เกิดประชาคมเขต

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของเหล่าประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ ส่งผลให้

อสงัหาริมทรัพยมี์การขยายตวั และโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐท่ีส่งเสริมใหมี้การก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานขนาดใหญ่ รวมไปถึงการแข่งขนักันของภาคเอกชนในด้านการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างเติบโตอยา่งรวดเร็วในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา ต่อเน่ืองมาถึง พ.ศ. 2558 ใน

ปัจจุบนัน้ี และคาดวา่จะเติบโตต่อไปอีกในอนาคต ทั้งน้ีเหล่าผูป้ระกอบการจาํนวนมาก ต่างแข่งขนั

กนัในเร่ืองของราคา คุณภาพสินคา้และบริการ รวมไปถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของระบบ

การขนส่งสินคา้และบริการ จากแหล่งผลิตตน้ทาง ไปยงัแหล่งบริโภคปลายทาง เพื่อให้สามารถ

สร้างจุดเด่น และเก็บส่วนแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากที่สุด (ฐาปนา บุญหลา้, 2555) 

 ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นหน่ึงในสินคา้ท่ีถือไดว้่า เป็นปัจจยัหลกัสาํหรับธุรกิจก่อสร้าง 

โดยคอนกรีตผสมเสร็จประกอบดว้ย ปูนซีเมนต ์หิน ทราย นํ้ า และวสัดุผสมเพิ่ม กรณีตอ้งการเพิม่

คุณสมบติัพิเศษให้กบัคอนกรีต ซ่ึงเป็นวสัดุหลกัที่ใชใ้นงานก่อสร้างกนัมาเป็นเวลายาวนาน กล่าว

ไดว้า่ คอนกรีตผสมเสร็จสามารถนาํไปใชใ้นงานโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท ทั้งน้ี เน่ืองจากไม่มี

โครงสร้างไหนในปัจจุบัน ที่สามารถก่อสร้างได้โดยไม่อาศัยคอนกรีตเป็นฐานราก และเป็น

โครงสร้างหลกั อีกทั้งยงัมีแนวโน้มที่จะขยายตวัเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก จากการที่รัฐบาลไดมี้นโยบาย

กระตุน้การบริโภคของประชาชน และสนับสนุนมาตรการดา้นต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและกระตุน้ภาค

อสงัหาริมทรัพยใ์หข้ยายตวัสูงขึ้น (ฐาปนา บุญหลา้, 2555) เช่น มาตรการทางดา้นการลดหยอ่นอตัรา

ภาษี และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการซ้ือขายบา้น ซ่ึงส่งผลดีโดยตรงกับธุรกิจก่อสร้าง นอกจากน้ี

รัฐบาลยงัมีโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ (Mega Project) อีกหลายโครงการ เช่น 

โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟฟ้าใตดิ้นส่วนต่อขยาย MRTA และ BTS โครงการถนน

วงแหวนตอนใต้ (Southern Ring Road) ตลอดจนโครงการจัดการนํ้ า เป็นต้น นอกเหนือจาก

โครงการของรัฐบาลแลว้ก็ยงัมีในงานอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนอีก

มากมาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่ใชค้อนกรีตผสมเสร็จเป็นผลิตภณัฑห์ลกัทั้งส้ิน ซ่ึงผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ในประเทศไทยรายใหญ่ ที่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นลาํดบัตน้ๆ มีอยูเ่พยีงไม่ก่ีราย อาทิเช่น 

คอนกรีตซีแพค นครหลวงคอนกรีต (คอนกรีตนกอินทรี) คอนกรีตทีพีไอ เป็นตน้ (ทวีศกัด์ิ เทพ

พทิกัษ,์ 2550) 

 บริษทัคอนกรีต ABC เป็นหน่ึงในบริษทัผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่รายหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยเป็นบริษทัเอกชนท่ีอยูใ่นเครือของ บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

(Siam City Cement Public Company Limited.: SCCC) เร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 จากประสบการณ์
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ที่มีทาํใหปั้จจุบนับริษทันครหลวงคอนกรีต เป็นบริษทัหน่ึงที่เป็นที่รู้จกัอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มธุรกิจ

ก่อสร้าง ทั้งน้ี บริษทั นครหลวงคอนกรีต จาํกัด เป็นบริษทัที่ให้ความสําคญัในการพฒันาทาง

เทคโนโลยใีหม่ ๆ เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีอยูอ่ยา่งหลากหลาย ซ่ึงส่ิงสาํคญั

คือระบบการจดัส่งสินคา้และบริการ ท่ีถือไดว้่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีลูกคา้ให้ความสาํคญัมากสําหรับ

ธุรกิจประเภทน้ี (ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ,์ 2550) เน่ืองจากการขนส่งสินคา้จากตน้ทางไปยงัปลายทาง 

ตอ้งอาศยัรถขนส่ง ที่เรียกกนัวา่ รถโม่คอนกรีต จากแหล่งผลิต ไปยงัสถานที่ที่ตอ้งการใชสิ้นคา้ ซ่ึง

ทุกผูป้ระกอบการ ต่างมียานพาหนะประเภทเดียวกันน้ี ในการขนส่งสินคา้ ทั้งน้ีรายละเอียดของ

กระบวนการทาํงานในการใหบ้ริการสินคา้และบริการของ บริษทั นครหลวงคอนกรีต จาํกดั  

 การกระจายสินคา้ประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ จะตอ้งประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั ๆ อนั

ไดแ้ก่ หน่วยผลิตคอนกรีต หรือที่เรียกกนัทัว่ไปว่า แพลน้คอนกรีต (Plant Concrete) และศูนยรั์บ

จองคอนกรีต (Customer Delivery Service: CDS) ส่วนหลัก 2 ส่วนน้ี เทียบได้กับคลังสินคา้หรือ

ศูนยก์ระจายสินคา้ของธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองจากแพลน้คอนกรีต และศูนยรั์บจองคอนกรีตนั้น มี

การแบ่งการทาํงานออกเป็นแผนกต่าง ๆ หลายแผนกตามหน้าที่การทาํงานของการกระจายสินคา้

เหมือนธุรกิจประเภทอ่ืน ซ่ึงมีกิจกรรมและจาํนวนพนักงานที่ปฏิบติังานอยูใ่นแต่ละส่วนงานอยา่ง

ครบกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการรับสินคา้ (Receiving) การบนัทึกรับสินคา้เขา้ระบบ 

(Data) ก า ร จัด เก็ บ สิ น ค้า  (Storage) ก า ร ห ยิบ สิ น ค้า  (Order Picking) แ ล ะ ก า ร จัด ส่ งสินค้า 

(Dispatching) อยา่งไรก็ดี ดว้ยความตอ้งการท่ีรวดเร็วของลูกคา้ และการตอบสนองกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตเ้วลาที่รวดเร็ว ทาํให้ยงัคงมีปัญหาหลายประการในการ

บริหารทรัพยากรที่ใชใ้นการกระจายสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารวตัถุดิบ การบริหารระบบโลจิ

สติกส์ การบริหารเวลา รวมไปถึงการบริหารจดัการดา้นพนกังาน ทั้งน้ี เพือ่ใหป้ระสิทธิภาพในการ

จดัส่งสินคา้และบริการสามารถเกิดขึ้นได้สูงสุด อันเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับลูกคา้ใน

ระยะยาว 

 จากปัญหาดงักล่าว ทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

ศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัทคอนกรีต ABC” ทั้งน้ีเพือ่ศึกษาถึงทรัพยากรที่

ใชใ้นการกระจายสินคา้ที่มีในปัจจุบนั ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการป้องกนัแกไ้ข เพือ่ใหเ้กิด

การบริหารทรัพยากรอยา่งมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นบริษทัผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคปลายทาง ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถเป็นตน้แบบในการ

พฒันาทางธุรกิจประเภทน้ี ขยายไปยงัธุรกิจประเภทอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง และสามารถแข่งขนัในระดับ

สากลไดต่้อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของ

 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC ต่างกนั  

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทรัพยากรท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์าร

กระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC 

สมมติฐานการวิจัย 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการบงัคบับญัชา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งงานที่แตกต่างกนั ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

ศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC 

      2. ปัจจยัทรัพยากรในการบริหาร อนัไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานที่ของหน่วยผลิตและ

ศูนยรั์บจอง ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระยะเวลาทาํงาน และด้าน

งบประมาณ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีต

ผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC 

กรอบแนวคดิในการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. ระดบัการบงัคบับญัชา 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน  

6. ตาํแหน่งงาน 

 
 

 

 

 

ประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การ

กระจายสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จของ

บริษัทคอนกรีต ABC 

 

1. ความตรงต่อเวลา  

2.  ความถูกต้องของสินค้า ท่ีท ําการ

จดัส่ง  

3. ตน้ทุนในการดาํเนินงานในภาพรวม 

ปัจจัยทรัพยากรในการบริหาร 

1. บุคลากร 

2. สถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง  

3. เคร่ืองมืออุปกรณ์  

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. ระยะเวลาทาํงาน  

6. งบประมาณ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

ระดบัการบงัคบับญัชา ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งงาน  (2) ปัจจยัทรัพยากรในการ

บริหาร อนัไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นระยะเวลาทาํงาน และดา้นงบประมาณ และ (3) ประสิทธิภาพของ

พนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC ประกอบดว้ย ดา้น

ความตรงต่อเวลา ดา้นความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง และดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานใน

ภาพรวม 

 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พนักงานที่เก่ียวขอ้งในศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีต

ผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC จาํนวนทั้งส้ิน 150 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น พนักงานประจาํหน่วย

ผลิตคอนกรีต หรือแพลน้คอนกรีต (Plant Concrete) จาํนวน 120 คน และ พนักงานประจาํศูนยรั์บ

จองคอนกรีต (Customer Delivery Service: CDS) จาํนวน 30 คน ของบริษทัคอนกรีต ABC (บริษทั 

นครหลวงคอนกรีต จาํกดั, 2558) 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยทาํการสาํรวจในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 – ตุลาคม พ.ศ. 

2560 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางประกอบนโยบายในการบริหารประสิทธิภาพของ

พนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC 

                 2. ผลการวิจยัน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบนโยบายในการปรับปรุงทรัพยากรใน

การบริหารศูนยก์ระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC และนําไปสร้างเป็น

ตน้แบบในการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งสินคา้และบริการที่ดี 

 3. ผลการวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนดกลยทุธ์การเติบโตขององคก์ารในการ

บริหารศูนยก์ระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คือ แนวทางการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการนั้น จาํเป็นตอ้ง

อาศยัแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับประสิทธิภาพมาเป็นตน้แบบของการพฒันา และ

ปรับปรุงกล่าวคือ เม่ือใดก็ตามที่องคก์ารตอ้งการงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในองคก์ารนั้น ๆ  ก็

ควรจะตอ้งทราบและทาํความเขา้ใจในความหมาย และความสําคญัของหลกัประสิทธิภาพอยา่ง

แทจ้ริง เพื่อที่จะไดน้าํมาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัที่ถูกตอ้ง แม่นยาํ และย ัง่ยนื ดงันั้น เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจในหลกัประสิทธิภาพใหม้ากขึ้นผูว้จิยัจึงคน้ควา้แนวคิด ความหมาย และความสาํคญัของ
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ประสิทธิภาพการบริหารจดัการซ่ึงคน้ควา้จากเอกสารของนกัวชิาการผูมี้ความรู้ความชาํนาญ ทั้งชาว

ไทย และชาวต่างชาติ ดงัน้ี 

ความหมายและความสําคญัของประสิทธิภาพ 

 ประพนัธ ์ชยักิจอุราใจ (2556) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพไวด้งัน้ี ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของ

การใช้ปัจจัย และกระบวนการในการดาํเนินงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวกาํกับการแสดง

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบ

ระหว่างค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลกาํไรที่ไดรั้บ ซ่ึงถา้ผลกาํไรมีสูงกว่าตน้ทุนเท่าใดยิง่แสดงถึง

ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ยการบนัทึกถึง

ลกัษณะการใช ้เงิน วสัดุ คน และเวลา ในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกิน

ความจาํเป็น รวมถึงการใชก้ลยทุธ์ หรือเทคนิควิธีการปฏิบติัที่เหมาะสมสามารถนาํไปสู่การบงัเกิด

ได้เร็ว ตรง และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี 2 ระดับ ดังน้ี (1) ประสิทธิภาพของบุคคล และ (2) 

ประสิทธิภาพขององคก์าร 

 ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การทาํงานเสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลังน้อยที่สุด 

ค่านิยมการทาํงานที่ยดึกบัสงัคมคือการทาํงานไดเ้ร็ว และไดง้านดี 

 บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทาํงาน คือ บุคคลที่ตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถใช้

กลวิธี หรือเทคนิคการทาํงานที่จะสร้างผลงานได้มากเป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดย

ส้ินเปลืองทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลาน้อยเป็นบุคคลที่มีความสุข และพอใจในการทาํงานเป็น

บุคคลที่มีความพอใจที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน้ ดดัแปลงวิธีการทาํงานให้

ไดผ้ลดียิง่ขึ้นอยูเ่สมอ 

 ประสิทธิภาพขององคก์าร คือ การท่ีองคก์ารสามารถดาํเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหนา้ที่ของ

องค์การโดยใชท้รัพยากรปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงกาํลงัคนอย่างคุม้ค่าที่สุดมีการสูญเปล่าน้อยที่สุด มี

ลักษณะการดาํเนินงานไปสู่ผลตามวตัถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยดัทั้งเวลา ทรัพยากร และ

กําลังคน องค์การมีระบบการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต่อการผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย 

องคก์ารมีความสามารถใชย้ทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยอียา่งฉลาด ทาํให้เกิด

วธีิการทาํงานที่เหมาะสม มีความราบร่ืนในการดาํเนินงานในการทาํงาน 

 ทองฟู ศิริวงศ์ (2553) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพว่าหมายถึง ผลการปฏิบติังานที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจแก่มวลมนุษย ์และได้รับผลกาํไรจากการปฏิบติัตามนั้นด้วย ซ่ึงอาจเขียนเป็นสูตร 

ดงัน้ี 

  E = (O - I) + S 

  E = Efficiency   คือ ประสิทธิภาพของงาน 

  O = Output   คือ ผลิตผลหรือผลงานท่ีไดรั้บออกมา 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

161 Journal of Business Research and 

Administration 

  I = Input   คือ ปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรในการบริหารท่ีใชไ้ป 

  S = Satisfaction   คือ ความพงึพอใจในผลงานท่ีออกมา 

 ผูว้จิยัสามารถสรุปประเด็นสาํคญัไดว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การวดัระดบัการปฏิบติังาน

โดยแยกออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ประสิทธิภาพขององคก์าร คือ การที่องคก์ารสามารถดาํเนิน

ภารกิจบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวไ้ดอ้ยา่งสาํเร็จ คุม้ค่า ประหยดัทั้งทรัพยากร กาํลงัคน และเวลา

น้อยที่สุด (2) ประสิทธิภาพของงาน คือ ไดผ้ลงานที่มีปริมาณ และคุณภาพสูงเกินกว่าจาํนวนของ

ทรัพยากร และกาํลงัคนที่สูญเสียไป และ (3) ประสิทธิภาพของบุคคล คือ ระดบัขีดความสามารถ

ของผูป้ฏิบติังานโดยตรงนั่นคือ บุคคลหน่ึงคนสามารถปฏิบติังานไดห้ลากหลายอยา่งมีคุณภาพทาํ

ใหไ้ม่ส้ินเปลืองกาํลงัคนถือวา่ใชก้าํลงัคนไดคุ้ม้ค่าเรียกไดว้า่ไม่เปลืองคน และไม่เสียงาน 

แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารคลังกระจายสินค้า 

 ธนิต โสรัตน์ (2552) ไดก้ล่าวถึง การจดัการคลงัสินคา้ เป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อ 

การจดัการโลจิสติกส์ โดยผ่านกิจกรรมยอ่ย ๆ  เก่ียวกบัการบริหาร จดัการคลงัสินคา้ อาทิ การเลือก

ประเภท การเลือกขนาด การ เลือกทาํเลที่ตั้ง การวางผงัคลงัสินคา้ การวางแผนการเคล่ือนยา้ย สินคา้

ภายในคลงัสินคา้ รวมทั้งการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ในการบริหารคลงัสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึง

ระบบการจดัการคลงัสินคา้ที่ มีประสิทธิภาพจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร ดงัน้ี 

 1. ทาํใหมี้การเก็บสะสมวตัถุดิบไวใ้นคลงัสินคา้ และมีจาํนวนท่ีเพยีงพอต่อการผลิต และไม่

ทาํใหก้ารผลิตหยดุชะงกัไม่ต่อเน่ือง 

 2. ทาํให้มีการกระจายสินคา้ออกสู่ตลาดจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค โดยผูผ้ลิตจะเก็บสินคา้

สาํเร็จรูปไวใ้นคลงัสินคา้ เพือ่รอการจาํหน่ายต่อไป  

 3. เป็นที่เก็บรักษา และสะสมพสัดุสาํหรับธุรกิจบริการท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเก็บวตัถุดิบในการ

ผลิตสินคา้ อยา่งไรก็ตามธุรกิจบริการ ก็จาํเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้ไวเ้ก็บพสัดุ และอุปกรณ์ที่จาํเป็นต่อ

การดาํเนินธุรกิจ  

 4. เป็นที่ให้เครดิตกบัธุรกิจ กล่าวคือ ผูฝ้ากสินคา้ที่อยูใ่นคลงัสินคา้สาธารณะ สามารถนาํ

สินคา้นั้นเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคาร เป็นตน้  

 5. เป็นที่สาํหรับใหห้น่วยงานของรัฐใชส้าํหรับสะสม หรือเก็บรักษาสินคา้ที่รัฐบาลตอ้งการ

เขา้ไปแทรกแซงราคาตลาดสินคา้บางชนิด เช่น ขา้ว มนัสาํปะหลงั ยางพารา เป็นตน้ เพือ่รักษาระดบั

ราคาใหก้บัเกษตรกร  

 6. ทาํให้ประหยดัค่าขนส่ง ในกรณีที่เป็นสินคา้สําเร็จรูป เพื่อรอนําไปจาํหน่ายต่อ จะนํา

สินคา้นั้นมารวมที่คลงัสินคา้ก่อน ซ่ึงจะทาํให้มีการประหยดัค่าขนส่งมากกว่าที่ผูผ้ลิตส่งไปที่ร้าน 

จาํหน่ายสินคา้โดยตรง  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วงจิตร ภูพวก และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ (2557, 840) ไดศึ้กษาเร่ือง “กระบวนการจดัการโลจิสติกส์

ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา บริษทั ไซมีส  อีโคไลท ์จาํกดั” การการศึกษา

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษากระบวนการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนัง คอนกรีต

มวลเบา (2) ศึกษาตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนงัคอนกรีตมวลเบา (3) ศึกษา

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวล

เบา กรณีศึกษา บริษทั ไซมีส อีโคไลท ์จาํกดั การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก และ

นาํขอ้มูลทีไ่ดม้าตรวจสอบ ความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเสา้ วเิคราะห์เน้ือหา 

สรุปผลการศึกษา และนาํเสนอผล การศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ  

  ผลการวิจยัพบว่า (1) กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ ทั้ง 14 กิจกรรมพบว่า  กิจกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ การทาํงานตํ่าและใชเ้วลาในการทาํงานมากกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ไดแ้ก่ กิจกรรมรับคาํ

สัง่ซ้ือ  จดัซ้ือ  บริหารคลงัสินคา้และบริการลูกคา้ โดยส่งผลกระทบต่อระบบการทาํงานทั้งระบบทาํ

ใหไ้ม่สามารถส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด (2) ตน้ทุนในการจดัการโลจิสติกส์

ทางบริษทัจะให้ความสาํคญัในส่วนงาน การพฒันาในดา้นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน

ระบบโลจิสติกส์ เช่นการนาํชอฟแวร์การการจดัซ้ือ การควบคุม สินคา้คลงัสินคา้ และระบบขนส่ง 

ซ่ึงตน้ทุนในการขนส่งจะสูงกวา่มาตรฐาน  บริษทัตอ้งเลือกพาหนะใหเ้หมาะสม กบัปริมาณ (3) การ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในบริษทั มีการวางแผนการพฒันาใหไ้ปในทิศทางเดียวกนักบักล

ยทุธ์ และทิศทางของธุรกิจ การดาํเนินโครงการพฒันาระบบเทคโนโลย ี  ผูบ้ริหารตอ้งสนับสนุน

ทรัพยากรทั้ง งบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนตอ้งมีการส่ือสารและบริหารความเปล่ียนแปลงที่

เกิดจากการใชร้ะบบแก่ทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   

 จากผลการศึกษาน้ีผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายให้ผูบ้ริหารของอุตสาหกรรมผนัง

คอนกรีตมวลเบา ที่ควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์  ดา้นการพยากรณ์  ดา้นการ

คาํสั่งของลูกคา้ ดา้นการจดัซ้ือ และดา้นการบริหารคลงัสินคา้ โดยธุรกิจควรมุ่งเน้นกระบวนการ

วางแผน การปฏิบติัการและการควบคุม การเคล่ือนยา้ย และการจดัเก็บสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงการให้บริการ และสารสนเทศท่ี ทนัสมัยเขา้มาใช้ท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่จุด

กาํเนิดจนถึงจุดการบริโภคสินคา้ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 สมศกัด์ิ สมบูรณ์ธรรม (2548,น49) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัญหาความเสียหายของคลงัสินคา้และ

กาํหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาในคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั โตมิยะ ประเทศไทย จาํกดั” ผล

การศึกษาพบว่า ในการบริหารคลังสินค้า ปัจจัยที่ท ําให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ได้ผูบ้ริหารคลังตอ้งกาํหนดกลยุทธ์ การดาํเนินการให้เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมาย 

ระบบที่จะนํามาใช้ในการบริหารสินคา้ จะตอ้งเป็นระบบท่ีมีความเหมาะสมกับสินคา้ท่ีจดัเก็บ 
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ผูบ้ริหารตอ้งจดัหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการบริหารคน และสินคา้ใน

คลงัไดเ้ป็นอยา่งดี การติดตามประเมินผล ดว้ยดชันีช้ีวดั (KPI) จะเป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีจะบ่งบอกให้

ผูบ้ริหารรับถึงระดบัความมีประสิทธิภาพของคน และระบบที่วางไว ้

อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษา

บริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต”์ ผลการวจิยัพบว่า การแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามลาํดบัความสาํคญั และ

การกาํหนดความถ่ีในการตรวจนับสินคา้คงคลงัทาํใหข้อ้มูลสินคา้คงคลงัมีความแม่นยาํมากขึ้นจาก

เดิม ร้อยละ 67.75 เพิ่มเป็น ร้อยละ 90.76 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.00 และเวลาเฉล่ียของขั้นตอนการ

เบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลงจาก 25 นาที เป็น 19 นาที ลดลง 6 นาทีต่อ 1 ใบเบิก และตน้ทุนถือครอง

สินคา้ตกรุ่นจากเดิม ร้อยละ 25.20 ลดลง ร้อยละ 4.20 ลดลง ร้อยละ 21 รวมถึงประสิทธิภาพการส่ง

มอบลูกคา้เพิม่ขึ้น สามรถช่วยใหผู้บ้ริหารคลงัสินคา้สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 

และเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรที่เก่ียวขอ้งในศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีต

ผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC จาํนวนทั้งส้ิน 150 คน เท่ากับจาํนวนบุคลากร เน่ืองจากมี

ปริมาณที่ไม่มาก (บริษทั นครหลวงคอนกรีต จาํกดั, 2558) ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถเก็บขอ้มูลไดท้ั้งหมด     

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดที่กาํหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน 6 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดบัการบงัคบับญัชา ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งงาน 

 ตอนที่ 2  เป็นคาํถามเก่ียวกับปัจจยัทรัพยากรในการบริหาร ลักษณะแบบสอบถามเป็น

คาํถามปลายปิด โดยใชค้าํถามแบบที่มีคาํตอบให้เลือก 5 ทางเลือก จาํนวนทั้งส้ิน 24 ขอ้ โดยคาํถาม

มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 

เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั ระดบัการใหค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรคาํนวณ

ช่วงกวา้งของชั้น (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
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  ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีต

ผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด โดยใชค้าํถามแบบที่

มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ทางเลือก จาํนวนทั้งส้ิน 11 ขอ้ โดยคาํถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั 

ระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรคาํนวณช่วงกวา้งของชั้น (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 

2549) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ระดบั 5 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด 

  ระดบั 4 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง ประสิทธิภาพนอ้ย  

  ระดบั 1 หมายถึง ประสิทธิภาพนอ้ยที่สุด 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจ ัยได้สร้างขึ้ นจากเอกสาร งานวิจัยที่

เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัไดข้อคาํแนะนาํจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ของขอ้คาํถาม (Index of Item – Objective Congruence : IOC) แลว้จึงคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งมากกว่า หรือเท่ากบั 0.50  (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสาํนวน

ภาษา ตามคาํแนะนาํของอาจารยท์ี่ปรึกษาต่อไป ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดใ้หอ้าจารยท์ี่ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 

รวมทั้งส้ินจาํนวน 3 คน ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาแบบสอบถาม ก่อนจะทาํการเก็บ

ขอ้มูลทดลองต่อไป 

 จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ 

Alpha Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าที่ใชว้ดัความเช่ือถือได ้หรือความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถาม 

ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 มาก  แสดงวา่มีความเช่ือถือไดสู้ง (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549)  

แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 

ปัจจัย N  Cronbach's Alpha 

ดา้นบุคลากร 4 0.897 

ดา้นสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง 4 0.784 

ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ 4 0.775 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 0.886 
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ดา้นระยะเวลาการทาํงาน 4 0.910 

ดา้นงบประมาณ 4 0.835 

ดา้นความตรงต่อเวลา 3 0.860 

ดา้นความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง 4 0.880 

ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานภาพรวม 3 0.865 

ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 10 0.895 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ กระทาํโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างเป็นการ

สอบถามแบบ (Personal Interview Questionnaire) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง 

โดยคาํถามในแบบสอบถามจะศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจาย

สินค้าคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัทคอนกรีต ABC โดยออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคท์ี่ทาํการศึกษา และสมมติฐานที่ตอ้งการทดสอบ  

 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษารายละเอียดขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษทัคอนกรีต ABC โดยผูศึ้กษาได้

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั 

นิตยสาร บทความจากส่ิงพมิพ ์และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การจัดทําข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด มาดาํเนินการประมวล และวิเคราะห์

ขอ้มูลสถิติในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

  1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ตรวจดูความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม และแยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

  2. การลงรหสั (Coding) นาํแบบสอบถามที่ตรวจถูกตอ้งแลว้มาลงรหสั 

  3. การประมวลผลขอ้มูล นาํขอ้มูลทีล่งรหสัแลว้ มาบนัทึก และประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Quantitative Statistic) เป็นการอธิบาย

ขอ้มูลเบื้องตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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  1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระดบัการบงัคบับญัชา ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งงาน โดยนาํมาแจก

แจงจาํนวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

  1.2 วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทรัพยากรใน

การบริหาร และ แบบสอบถามตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีต

ผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC โดยนาํมาคาํนวณค่าเฉล่ีย (µ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 

  2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Statistic To Estimate Quantitative) เป็นการอธิบาย

ขอ้มูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่

แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพของการกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ 

ทดสอบ t-test ที่ระดบันยัสาํคญั (α) เท่ากบั 0.05 ใชท้ดสอบค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

ปัจจยัด้านเพศ, ระดับการบงัคบับญัชา และตาํแหน่งงาน และใช้สถิติทดสอบ F-test ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) ที่

ระดบันัยสาํคญั (α) เท่ากบั 0.05 ใชท้ดสอบค่าเฉล่ียระหวา่งประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ซ่ึงไดแ้ก่

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากท่ีได้กล่าวมาในขา้งต้น จากนั้ นเม่ือพบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

 การวเิคราะห์ความสมัพนัธเ์พือ่ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัทรัพยากรในการบริหารมีความสมัพนัธ์

กับประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์การกระจายสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทรัพยากรในการบริหาร กบั ประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจาย

สินคา้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยใชส้ถิติการทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่ง

ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) 

โดยมีเกณฑก์ารวดั ดงัน้ี 

 

       ค่า  r       ระดับของความสัมพันธ์ 

 .90 - 1.00      มีความสมัพนัธก์นัสูงมาก  

 .70 - .90      มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง  

 .50 - .70      มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง  

 .30 - .50      มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า 

 .00 - .30      มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่ามาก 
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ผลการดําเนินงานวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปสรุปว่าผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จาํนวน 81 คน (ร้อยละ 54.00)  และเพศหญิง จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 46.00)   ส่วนใหญ่มี

อายรุะหว่าง  41 – 50 ปี จาํนวน 66 คน (ร้อยละ 44.00) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 89 คน 

(ร้อยละ 59.30) อยูร่ะดบัปฏิบติังาน จาํนวน 121  คน (ร้อยละ 80.70) มีประสบการณ์ในการทาํงาน

น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 67 คน (ร้อยละ 44.70) และมีตาํแหน่งงานพนกังานประจาํหน่วยผลิต จาํนวน 

120 คน (ร้อยละ 80.00)     

2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวปัจจยัทรัพยากรในการบริหาร รายด้าน ทั้ง 6 ด้าน มีค่าเฉล่ีย

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.74) และเรียงอนัดบัค่าเฉล่ียตามปัจจยั 3 ดา้น ดงัน้ี ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (µ = 3.95) รองลงมาคือ ปัจจยัด้านระยะเวลาการทาํงาน (µ = 3.90) และปัจจยัด้าน

สถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง (µ = 3.85) ตามลาํดบั เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ 

ดา้นบุคลากร พบวา่บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหาร ดา้นบุคลากร โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก (3.81) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าท่านคิดว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริหารศูนย์

กระจายสินคา้ของอินทรีคอนกรีตมีจาํนวนมากเพยีงพอต่อปริมาณงาน (µ = 4.01)  

ดา้นสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง พบว่าบุคลากรมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทรัพยากร

ในการบริหาร ด้านสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.85) เม่ือ

พจิารณารายขอ้พบวา่มีพื้นที่เก็บวตัถุดิบท่ีเป็นอนัตราย เช่น นํ้ ายาเคมี เพือ่ความปลอดภยั  มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (µ = 4.01)  

ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ พบว่าบุคลากรมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทรัพยากรในการบริหาร 

ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.74) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า หน่วยผลิต

คอนกรีตมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการกระจาย เช่น รถขนส่งสินคา้ มากเพียงพอต่อการใชง้าน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.92)  

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  พบว่าบุคลากรมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทรัพยากรในการ

บริหาร ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.95) เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ มีการ

ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการตรวจนบัสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 4.12)  

 ด้านระยะเวลาการทาํงาน  พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรในการ

บริหาร ดา้นระยะเวลาการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.90) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีการ

แบ่งกะการทาํงานเพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.97)  

 ดา้นงบประมาณ  พบวา่บุคลากรมีระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัทรัพยากรในการบริหาร ดา้น

งบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.18) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อินทรีคอนกรีตมี
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งบประมาณพร้อมลงทุนในการพฒันาหน่วยกระจายสินคา้ และศูนยรั์บจองให้ทนัสมัย มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (µ = 3.87)  

 3. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินค้าคอนกรีต

ผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC รายดา้นทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

รวม (3.86)   และเรียงอนัดบัค่าเฉล่ีย 3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง (µ = 

3.92) รองลงมาคือ ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานภาพรวม (µ = 3.85)  และดา้นความตรงต่อเวลา (µ = 

3.81)  ตามลาํดบั เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ 

 ดา้นความตรงต่อเวลา  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC ดา้นความตรงต่อเวลา พบว่าบุคลากรมีระดบัความ

คิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.81) เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่มีสถิติการขนส่งสินคา้ไดต้รงเวลา

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 4.03) รองลงมาคือมีการจดัตารางเวลาในการขนส่งสินคา้

อินทรีคอนกรีตเพื่อให้ส่งไดต้รงตามเวลา (µ = 3.72) และมีการเผื่อเวลาในการขนส่งสินคา้อินทรี

คอนกรีตเพือ่ใหส้ามารถส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลา (µ = 3.69) 

ดา้นความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง  พบวา่บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC ดา้นความถูกตอ้ง

ของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.92) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ามีการตรวจสอบ

สินคา้ในการจดัส่งอยา่งละเอียดเพือ่ลดการผดิพลาดในการส่งสินคา้อินทรีคอนกรีต มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

(µ = 4.02)  

 ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงาน พบวา่บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ

พนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC  ดา้นตน้ทุนในการ

ดาํเนินงานภาพรวม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3.85) เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่มีตน้ทุนการรับสินคา้

อินทรีคอนกรีตตํ่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ = 3.98)  

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ระดบัการบงัคบับญัชา และตาํแหน่งงาน โดยใชส้ถิติ T-

Test และสถิติ F-Test ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  พบวา่ 

 เพศ  พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจาย

สินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC ด้านความตรงต่อเวลา ด้านความถูกตอ้งของ

สินคา้ที่ทาํการจดัส่ง ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานภาพรวมและภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
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 อายุ  พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจาย

สินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC ดา้นความตรงต่อเวลา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ในขณะที่บุคลากรท่ีมีอายุต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์าร

กระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC ด้านความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการ

จดัส่ง ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานภาพรวม และภาพรวม 

   ระดบัการศึกษา   พบวา่ บุคลากรที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

ศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC ด้านความตรงต่อเวลา ด้าน

ความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานภาพรวม และภาพรวม 

ระดบัการบงัคบับญัชา พบว่า บุคลากรที่มีระดบัการบงัคบับญัชา ต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC ดา้นความตรงต่อ

เวลา ดา้นความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานภาพรวม และภาพรวม 

 ประสบการณ์ในการทาํงาน  พบวา่ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั ไม่มีผล

ต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC 

ด้านความตรงต่อเวลา ด้านความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง ด้านตน้ทุนในการดาํเนินงาน

ภาพรวม และภาพรวม 

 ตาํแหน่งงาน พบวา่ บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน

ศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC ด้านความตรงต่อเวลา ด้าน

ความถูกตอ้งของสินคา้ที่ทาํการจดัส่ง ดา้นตน้ทุนในการดาํเนินงานภาพรวม และภาพรวม 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทรัพยากรในการบริหาร กับ ประสิทธิภาพของ

พนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC โดยใช้สถิติการ

ทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัทรัพยากรที่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจาย

สินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC   

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทรัพยากรในการบริหาร กบั ประสิทธิภาพของ

พนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยใชส้ถิติการทดสอบความสัมพนัธ์ด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

พบว่าปัจจยัในการบริหาร ดา้นบุคลากร ดา้นสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง ดา้นเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นระยะเวลาการทาํงาน และดา้นงบประมาณ มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกับประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท

คอนกรีต ABC อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    

อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
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 จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ระจายสินคา้คอนกรีต

ผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC สามารถอภิปรายผลตามขอ้คน้พบไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัทรัพยากรที่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สามารถอภิปราย

ผลตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

     ดา้นความตรงต่อเวลา พบว่าดา้นความตรงต่อเวลา ภาพรวมอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัสถิติการขนส่งสินคา้ไดต้รงเวลา

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้และการจดัตารางเวลาในการขนส่งสินคา้อินทรีคอนกรีต เพือ่ใหส่้งไดต้รงตาม

เวลามากที่สุด ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิโรจน์ งามสุขเกษมศรี และสุชาดา เวียงหฤทยั (2554) 

ศึกษาวิจยัเร่ือง “การพฒันาประสิทธิภาพการจดัการรถบรรทุก ขนส่งสินคา้ดว้ยอาร์เอฟไอดี”  โดย

ศึกษาถึงการนาํเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดีมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการดา้นการขนส่ง (Logistics) 

ของ บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ใชเ้ทคโนโลยอีาร์เอฟไอดีเขา้มาช่วยในการบริการ

จดัการดา้นการขนส่ง ส่งผลใหล้ดเวลาการขนส่งต่อรอบ คิดเป็นร้อยละ 33.30 ทาํใหพ้นกังานขบัรถ

สามารถเดินรถจานวนรอบมากขึ้ น จากเดิม 4 รอบต่อเดือน เป็น 6 รอบต่อเดือน และได้รับ

ค่าตอบแทนมากขึ้นตามไปดว้ย และยงัช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 

และยงัสามารถทราบสถานะของรถบรรทุกแต่ละคนั ส่งผลให้สามารถวางแผนการขนส่งไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้มากขึ้น 

 ดา้นความถูกตอ้งของสินคา้ท่ีทาํการจดัส่ง  พบวา่ดา้นความถูกตอ้งของสินคา้ท่ีทาํการจดัส่ง  

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

กับ การตรวจสอบสินค้าในการจัดส่งอย่างละเอียดเพื่อลดการผิดพลาดในการส่งสินคา้อินทรี

คอนกรีตมากที่สุดสอดคลอ้ง ได้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศิริรัตน์ ลาภเอกอุดม และอังกูร ลาภ

ธเนศ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้และการส่งมอบสินคา้

ของบริษทั ปิรามิด จาํกดั” ไดศึ้กษาปัญหา และวธีิแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในการกระบวนการทาํงาน

ในคลงัสินคา้ของบริษทั ปิรามิด จาํกดั จากการศึกษาพบวา่ แนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ ปรับเปล่ียน

กระบวนการทาํงานในคลังสินคา้ ตั้งแต่การเก็บสินคา้ การจดัสินคา้ การส่งมอบสินคา้เพื่อเพิ่ม

ความเร็วในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ สาเหตุของการส่งมอบล่าชา้ 

ด้านตน้ทุนในการดาํเนินงาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัตน้ทุนการรับสินคา้อินทรีคอนกรีตตํ่ามากที่สุด ดั้งนั้น

จะเห็นไดว้่าการจดัการโลจิติกส์ดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เร่ืองตน้ทุนให้ความสาํคญัอยู่

ในระดบัมากที่สุด เน่ืองจากเป็นกิจกรรมหลกัที่เป็นตน้ทุนของการประกอบกิจการจะส่งผลต่อผล

ประกอบการของกิจการ กิจกรรมหลักได้แก่ งานด้านบริการลูกคา้ การขนส่งสินคา้ การบริหาร
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จดัการสินคา้คงคลงั และการไหลของขอ้มูลและกระบวนการจดัการคาํสั่งซ้ือ ซ่ึงกิจกรรมหลกัจะมี

ผลต่อตน้ทุนโดยรวมและมีส่วนสาํคญัในการประสานงานใหเ้กิดความร่วมมือทางดา้นโลจิสติกส์ให้

ประสบความสาํเร็จ ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ วงจิตร ภูพวก และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ (2557, 

840) ได้ศึกษาเร่ือง “กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา 

กรณีศึกษา บริษทั ไซมีส  อีโคไลท์ จาํกัด” การการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา

กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนัง คอนกรีตมวลเบา (2) ศึกษาตน้ทุนในการ

จดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา (3) ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสาํหรับระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผนังคอนกรีตมวลเบา กรณีศึกษา บริษทั ไซ

มีส อีโคไลท์ จาํกัด การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และนําข้อมูลที่ได้มา

ตรวจสอบ ความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเสา้ 

 2. ปัจจยัทรัพยากรในการบริหาร ประกอบดว้ย บุคลากร สถานท่ีของหน่วยผลิตและศูนยรั์บ

จอง เคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะเวลาทาํงาน และงบประมาณ มีความสมัพนัธเ์ชิง

บวกกบัประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต 

ABC สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

 ดา้นบุคลากร  มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 การจดัการโลจิ

สติกส์มีอิทธิพลต่อผลประกอบการท่ีไม่ใช่ตวัเงิน โดยการที่กิจการสามารถที่จะตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั้งทางดา้นสินคา้ท่ีจาํหน่าย ดา้นการบริการลูกคา้ รวมไปถึงการขนส่งสินคา้ที่

ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ จึงทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และส่งผลไปถึงภาพลกัษณ์ของ

ผู ้ประกอบการ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้ งจิต (2554) “ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนังงาน ตามหลกัอิทธิบาท 4 กรณีศึกษา บริษทั แอมบาสอินดิสตรี จาํกดั จงัหวดั

สมุทรปราการ” ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของพนกังาน จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายได ้ฝ่ายที่สงักดั และประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานมีความแตกต่างกนั 

 ดา้นสถานที่ของหน่วยผลิตและศูนยรั์บจอง จากผลการวิจยัพบว่าดา้นสถานที่ของหน่วย

ผลิตและศูนยรั์บจองมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 การพิจารณา

เลือกทาํเลที่ตั้งคลงัสินคา้ที่เหมาะสมที่สุด สาํหรับองคก์ารเป็นส่ิงที่สาํคญั เพราะเม่ือสร้างแลว้ไม่

สามารถยา้ยได ้หรือจะหาผูเ้ช่าคลงัสินคา้ก็ไม่ง่าย เน่ืองจากคลงัสินคา้แต่ละแห่งก็จะเหมาะสมกบั

สินคา้เฉพาะอยา่ง ดงันั้นจะตอ้งวางแผนเป็นอยา่งดี เน่ืองจากการก่อสร้างคลงัสินคา้ใหม่ตอ้งใชเ้งิน

ลงทุนจาํนวนมาก และยิง่ไปกวา่นั้น ทาํเลที่ตั้งที่เหมาะสมยงัมีผลโดยตรง ในระยะยาวต่อตน้ทุนดา้น
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ต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ ไดส้อดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้

กรณีศึกษาบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต”์ พบวา่ การแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามลาํดบัความสาํคญั และ

การกาํหนดความถ่ีในการตรวจนับสินคา้คงคลงัทาํให้ขอ้มูลสินคา้คงคลงัมีความแม่นยาํมากขึ้น 

รวมถึงประสิทธิภาพการส่งมอบลูกคา้เพิ่มขึ้ น สามรถช่วยให้ผูบ้ริหารคลังสินคา้สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ และเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ 

 ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ จากผลการวิจยัพบว่าดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต 

ABC อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ สมบูรณ์ธรรม 

(2548) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัญหาความเสียหายของคลงัสินคา้และกาํหนดกลยทุธใ์นการแกไ้ขปัญหาใน

คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โตมิยะ ประเทศไทย จาํกัด” ผลการศึกษาพบว่า ในการบริหาร

คลังสินคา้ ปัจจยัที่ทาํให้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ผูบ้ริหารคลังต้อง

กาํหนดกลยุทธ์ การดาํเนินการให้เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมาย ระบบที่จะนาํมาใช้ในการบริหาร

สินค้า จะต้องเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับสินคา้ที่จัดเก็บ ผูบ้ริหารต้องจัดหาบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการบริหารคน และสินคา้ในคลงัได้เป็นอย่างดี การติดตาม

ประเมินผล ดว้ยดชันีช้ีวดั (KPI) จะเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่จะบ่งบอกให้ผูบ้ริหารรับถึงระดบัความมี

ประสิทธิภาพของคน และระบบที่วางไว ้

 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  จากผลการวจิยัพบวา่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต 

ABC อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจากเม่ือลูกคา้มีการสั่งซ้ือสินคา้ กิจการจาํหน่าย

สินคา้ที่ตรงกบัการสั่งซ้ือ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และมีผลต่อผลประกอบการที่เป็นตวัเงิน 

โดยมีการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการสั่งซ้ือสินคา้เพื่อให้ลูกคา้ไดต้รวจสอบสถานการสั่งซ้ือ 

ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรีย ์จนัทรกองกุล (2550)  ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการรักษา 

และประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรดา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศึกษา บริษทั ตลาด 

ดอท คอม จํากัด” มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางาน และศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการทาํงานที่มีผลต่อระยะเวลาในการ

รักษา และประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรดา้นสารสนเทศ 

 ดา้นระยะเวลาการทาํงาน  จากผลการวิจยัพบว่าดา้นระยะเวลาการทาํงานมีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพของพนกังานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต 

ABC อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริรัตน ์ลาภเอกอุดมและ 

องักูร ลาภธเนศ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลังสินคา้ และการส่ง
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มอบสินคา้ของบริษทั ปิรามิด จาํกดั” พบว่าแนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ ปรับเปล่ียนกระบวนการ

ทาํงานในคลงัสินคา้ ตั้งแต่การเก็บสินคา้ การจดัสินคา้ การส่งมอบสินคา้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 ด้านงบประมาณ  จากผลการวิจัยพบว่าด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาสกร อุดมเชียร (2548) ไดศึ้กษา

เร่ือง “การแกปั้ญหาและการกาํหนดกลยทุธเ์พือ่แกไ้ขปัญหาสินคา้คงคลงัของบริษทั ยพูลสั อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)” พบว่าปัญหาสินคา้คงคลงัที่มีมากเกินไปนั้น สาเหตุมาจากการจดัการ

สินคา้คงคลงัที่ขาดประสิทธิภาพ ฉะนั้นแนวทางแกไ้ขท่ีจะนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาสินคา้คงคลงัสูง

นั้ น คือ กลยุทธ์รวมสีรวมไซด์ เพราะว่าเป็นแนวทางที่ สูญเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุด และยงัมี

ผลตอบแทนที่คาดวา่จะไดรั้บอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษทัคอนกรีต ABC มีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นคุณภาพผูท้ี่เก่ียวขอ้งควรเพิ่มมาตรการการแกปั้ญหาของพนักงานที่ให้บริการ เพื่อ

ส่งเสริมความสะดวกในการสั่งซ้ือและเง่ือนไขในการสั่งซ้ือ และเง่ือนไขการชาํระเงินความพร้อม

ของสินคา้สินคา้ปลอดภยั ครบถว้นการให้บริการของพนักงานเพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้ตรงตาม

มาตรฐาน มีแนะนาํให้กบัลูกคา้มีบริการหลงัการขายที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีมนุษย

สัมพนัธ์ที่ดี มีมารยาท จะทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และไม่หันไปใชบ้ริการจากคู่แข่งขนั อีก

ทั้งมีการบอกต่อให้กับลูกคา้ท่านอ่ืน และเม่ือกิจการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการประกอบ

กิจการจะทาํใหกิ้จการเพิม่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เน่ืองจากระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว

และทนัต่อเหตุการณ์ทาํใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีปริทธิภาพ 

 2. ควรปรับปรุงกําหนดระยะเวลาการรอคอยการสั่งซ้ือ-การขนส่งสินค้าให้แก่ลูกคา้ 

กาํหนดวนัและเวลาในการส่งมอบสินคา้ใหช้ดัเจนระยะเวลาคืนสินคา้เพิม่ความรวดเร็วในการขนส่ง

การขนส่งทนัตามกาํหนดระยะเวลาชดัเจน 

 3. ผูป้ระกอบกิจการตอ้งมีการจดัการโลจิสติกส์ ทั้งดา้นการบริการลูกคา้ ด้านการขนส่ง

สินคา้ การบริหารสินคา้คงคลัง และการไหลของขอ้มูลและกระบวนการจดัการซ้ือ เพราะการ

จดัการโลจิสติกส์ในทุกดา้นจะทาํให้ส่งผลต่อผลประกอบการที่เป็นตวัเงินของกิจการ สามารถทาํ

ให้ผลประกอบการที่เป็นตวัเงินของกิจการเพิ่มขึ้น เช่น การให้ลูกคา้เขียนความคิดเห็นเพื่อใหมี้การ

พฒันา ปรับปรุง หรือมีการบริการส่งสินคา้ที่ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ และสินคา้นั้นตอ้งคง

สภาพ ไม่เสียหาย เพราะเม่ือเกิดความเสียหายจะทาํใหลู้กคา้ไม่พงึพอใจ และคร้ังต่อไปจะไม่กลบัมา
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ใชบ้ริการ และส่งผลให้ผลประกอบการลดลง ผูป้ระกอบกิจการตอ้งมีการขนส่งสินคา้ ที่รวดเร็ว 

และตอ้งตรงเวลาที่กาํหนด หรือจะเป็นการเลือกยานพาหนะ ก็ตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบังานที่ใช้

ดว้ย เช่น ถา้สินคา้จาํนวนไม่มากนกัอาจใชร้ถยนตใ์นการขนส่ง แทนรถบรรทุก เพือ่ประหยดัตน้ทุน

คา้ใชจ่้าย เป็นตน้ เพราะในปัจจุบนัตน้ทุนการขนส่งเป็นตน้ทุนที่สูงที่สุดในการประกอบกิจการ 

4. การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษากบัประสิทธิภาพของพนักงานศูนยก์ารกระจายสินคา้

คอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัคอนกรีต ABC ในเขตกรุงเทพมหานครในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษา

จึง เ ห็นว่า  อาจจะมีการศึกษากับผู ้บ ริษัท อ่ืน  หรือในกิจการเ ดียวกันแต่ไม่ใช่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครจงัหวดัเดียว 

5. การศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการใช้

แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการ

รวบรวมขอ้มูลใหสู้งขึ้น เพือ่ใหไ้ดป้ระชากรทีค่รอบคลุมและมีความแม่นยาํมากยิง่ขึ้น 
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ช้ินส่วนรถยนต์. หลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยับูรพา. 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีส่่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือบ้านทาวน์

โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (THE 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ 

DECISION PROCESS TO BUY TOWNHOMES OF THE CONNECT 

DONMUANG PROJECT IN BANGKOK) 

สิร์ดาภทัร์  กนัตโชติเอกธนา1 และ ดร. พชัร์หทยั  จารุทวีผลนุกูล2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้น

ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชใ้น

การศึกษา คือ ประชากรที่มีความตอ้งการซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน เม่ือนาํไปคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช ้ในเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยใช้

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชใ้น

การทดสอบสมมติฐานดว้ย t-Test F-Test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 237 คน (ร้อยละ 

59.20) อายอุยูใ่นช่วงอาย ุ31 - 40 ปี มีจาํนวน 177 คน (ร้อยละ 44.25) สถานภาพสมรส มีจาํนวน 237 

คน (ร้อยละ 68.25) ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจาํนวน 260 คน (ร้อยละ 65.0) อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีจาํนวน 184 คน (ร้อยละ 46.00) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 50,000 บาท มีจาํนวน 

169 คน (ร้อยละ 42.20) จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน มีจาํนวน 207 คน (ร้อยละ 51.75) 

งบประมาณในการซ้ือ 3.00 - 3.99  ลา้นบาท มีจาํนวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) ระยะเวลาที่ตอ้งการ

เขา้อยูอ่าศยั 3 - 6 เดือน มีจาํนวน 165 คน (ร้อยละ 41.25) และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือที่อยูอ่าศยัใกล้

ที่ทาํงาน มีจาํนวน 186 คน (ร้อยละ 46.50) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในระดบัมาก 

(X� = 4.00) ดา้นที่มีความสาํคญัมากที่สุด คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ดา้นกระบวนการมากที่สุด (X� = 4.23) รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา (X� 

= 4.18) และน้อยที่สุด คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (X� = 

3.72)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  

1) ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการ

เดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ เพศ (Gender) รายได้

เฉล่ียต่อเดือน (Personal Monthly Income) งบประมาณในการซ้ือ (Purchases Budget) ระยะเวลาที่

ตอ้งการเขา้อยูอ่าศยั (Intended Duration of Stay) และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือที่อยูอ่าศยั (The Purpose of 

Buying) แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอน

เมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮม

โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการสร้างและการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (β = 0.431) และดา้นบุคคล (β = 0.149) ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

เลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.8 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ,  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
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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 

selective level means (X� = 4.00), it was found that marketing mixed factors of process had the 

highest means (X� = 4.23) other marketing mixed factors of price high level means (X� = 4.18) and 

other marketing mixed factors of promotions (X� = 3.72) respectively. 

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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KEY WORD : THE SERVICE MARKETING MIX, CONSUMER’ DECISION TO BUY  

บทนํา 

จากขอ้มูลในอดีตเม่ือ 30 ปีที่ผา่นมา ประชากรไทยมีอตัราการเพิม่ขึ้น ส่งผลใหมี้การเพิม่ขนาดของ

ครัวเรือนจาก 9 ลา้นครัวเรือน เป็น 20 ลา้นครัวเรือน แต่ขนาดของครัวเรือนกลบัลดลงจาก 4.5 คน เหลือเพียง 

3.3 คน สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัของผูป้กครองกบัลูก และครอบครัวใหม่อาศยัแยกจาก

ครอบครัวเก่า ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีอยูอ่าศยั โดยคอนโดมิเนียมและบา้นแถว (ทาวน์เฮา้ส์/

อาคารพาณิชย)์ ซ่ึงเป็นรูปแบบที่อยูอ่าศยัที่เหมาะสาํหรับครอบครัวเด่ียวไดรั้บความนิยมมากขึ้น โดยในปี 

พ.ศ. 2543 คอนโดมิเนียมและบา้นแถวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ตามลาํดบั แต่ในปี พ.ศ. 2554 

ความนิยมคอนโดมิเนียมเพิ่มเป็นร้อยละ 8 และบา้นแถวไดรั้บความนิยม ร้อยละ 6 โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 

อตัราความนิยมของครอบครัวที่อยูอ่าศยัในคอนโดมิเนียมสูงถึง ร้อยละ 31 (ฮากีม ผหูาดา, 2557) 

ปัจจุบนัมีกลุ่มลูกคา้คนรุ่นใหม่วยัที่เร่ิมตน้สร้างครอบครัวและมองหาที่อยูอ่าศยัที่ตอบโจทย์

ความตอ้งการในการอยู่อาศยั ซ่ึงมองเร่ืองหลกัคือ ทาํเลท่ีตอ้งเดินทางสะดวก ใกล้ห้างสรรพสินคา้ 

โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลยั นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการให้ความสาํคญักบัฟังก์ชัน่ของตวับา้น

มากขึ้น หากเป็นบา้นแนวราบก็ไม่ไดเ้น้นจาํนวนห้องนอนท่ีมากเสมอไป (ครอบครัวเล็กลงอยู ่2 - 3 

คน) หรือหากเป็นคอนโดมิเนียมก็เนน้ฟังกช์ัน่การใชง้านของพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทยก์ารอยู่

อาศยัในพื้นที่จาํกัด ทั้งน้ี พฤติกรรมของคนซ้ือบา้นที่เปล่ียนไป ไม่เพียงรูปแบบของท่ีอยู่อาศัยที่

เปล่ียนแปลงไป ในมุมของพฤติกรรมการเลือกซ้ือที่อยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนไปเช่นกนั มีการ

บริโภคส่ือผ่านสมาร์ทโฟนที่เขา้ถึงง่ายและหาขอ้มูลรอบดา้นและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ก่อนที่จะ

เข้าเยี่ยมชมโครงการเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัย (พลัส พร็อพเพอร์ต้ี, 2560) 

สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจจากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) หรือ ETDA 

เร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคนไทยในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 

2559 จากกลุ่มตวัอย่าง 16,661 คน ทัว่ประเทศ โดยกระจายอยู่ในทั้ง Gen X, Y, Z และ Baby Boomer 

พบวา่ คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 6.4 ชัว่โมง (หรือ 45 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) แต่ส่ิงท่ีเพิม่ขึ้นคือ การ

ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นสมาร์ทโฟนประมาณ ร้อยละ 85.5 ของประชากร เฉล่ีย 6.2 ชัว่โมงต่อวนั จากปี พ.ศ. 

2558 อยูท่ี่ร้อยละ 82.1 เฉล่ีย 5.7 ชัว่โมงต่อวนั แสดงว่ามีการใชส้มาร์ทโฟนมากขึ้น และมีจาํนวนผูใ้ช้

มากขึ้ นอีกด้วย (พลัส พร็อพเพอร์ต้ี, 2560) ซ่ึงด้วยเหตุผลน้ี เองบริษัทผู ้ประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งบริษทับริหารงานขายตอ้งพฒันา Content ใหม่ ๆ เพื่อนาํเสนอในส่ือที่มีหนา้

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต เพือ่ใหต้อบโจทยก์บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงการพฒันาคน

หรือพนกังานขายใหมี้ความรู้เท่าทนัสถานการณ์โลกปัจจุบนัที่เปล่ียนแปลงไป และใหค้าํแนะนาํที่เป็น

ประโยชน์สาํหรับลูกคา้ในการตดัสินใจ (พลสั พร็อพเพอร์ต้ี, 2560) 
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จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษา “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” เพือ่เป็นประโยชน์ในการนาํขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุงสินคา้และบริการให้ดีขึ้น  

ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นขอ้มูลสนับสนุนในด้านการวางแผนทางการตลาด

บริการเพือ่ขยายไปยงัพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะ

คอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบ้าน

ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว งบประมาณในการซ้ือ ระยะเวลาที่ต้องการเข้าอยู่อาศัย และ

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือที่อยูอ่าศยั ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮม

โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอน

เนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) สถานภาพ 

4) การศึกษา 

5) อาชีพ 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7) จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

8) งบประมาณในการซ้ือ 

9) ระยะเวลาท่ีตอ้งการเขา้อยูอ่าศยั 

10) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

  

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

       ตัวแปรต้น  (Independent Variable)                  

 

 

 

            ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮม

โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2) ดา้นราคา  

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5) ดา้นกระบวนการ  

6) ดา้นบุคคล  

7) ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 
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ขอบเขตในการวิจัย 

1. ขอบเขตเน้ือหาที่ทาํในการศึกษาวิจยั ผูศึ้กษาไดมุ่้งทาํการศึกษาถึง “ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมือง

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจซ้ือบา้น

ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

ตวัแปรตน้ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว งบประมาณในการซ้ือ ระยะเวลาที่ต้องการเข้าอยู่อาศัย และ

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือที่อยูอ่าศยั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

ตวัแปรตาม  

1. กระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กบัโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพฒันาศกัยภายของพนกังานในการให้บริการ และสร้างความประทบัใจในการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ได ้

2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองในการ

ออกแบบเคร่ืองทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพใหก้บัผูบ้ริโภค 

3. ผลการวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและต่อยอดงานวจิยัในไดใ้นอนาคต 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (Demography Characteristic) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 204 - 205) ไดเ้สนอแนวคิด เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่  
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1) อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินคา้และบริการที่แตกต่างกัน

ตวัอยา่งเช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุ

จะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

2) วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคล ซ่ึงการดาํรงชีวิตในแต่ละ

ขั้นตอนเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติและค่านิยมของบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการ

ในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกนั โดยมีความสมัพนัธก์บัสถานภาพทางการเงินและ

ความสนใจของแต่ละบุคคล  

3) อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการที่

แตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงานและสินคา้ที่จาํเป็น ประธานกรรมการ บริษทั และภรรยา

จะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง เป็นตน้  

4) โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือ รายไดโ้อกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และ

บริการที่เขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบด้วย รายได้การออมทรัพย ์อาํนาจการซ้ือ และ

ทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน  

5) การศึกษา ผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพดี มากกว่าผูท้ี่มี

การศึกษาตํ่า 

การศึกษาตํ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวทิย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่งพอก็จะ

ใชท้ั้งส่ือประเภทส่ิงพิมพว์ิทยโุทรทศัน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจาํกดัผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัจะ

แสวงหาข่าวสารจากหนงัสือพมิพม์ากกวา่จากส่ือประเภทอ่ืน  

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มี

อิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิ ริยาของผู ้รับสารท่ีมี ต่อผู ้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม 

ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ขา้งตน้ท่ีกล่าวว่าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์

ต่าง  ๆส่งผลต่อลกัษณะทางพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวความคิดของ  

ปรมะ สตะเวทิน (2546) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) มาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบเก่ียวกับ

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ 

สถานะภาพ ของผูท้ี่บริโภคแต่ละบุคคลในกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอน

เนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมแตกต่างกนัอยา่งไร 
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แนวความคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s)  

Kotler (1997, pp.  92) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือ

เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

และความตอ้งการของลูกคา้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพยีงแค่ 4 ตวั

แปรเท่านั้ น (4P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิม่เติมขึ้นมาอีก 3 ตวัแปร 

ไดแ้ก่ บุคคล (People) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีสําคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้น จึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการแบบ 

7P’s 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า ซ่ึง

การบริโภคและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจที่เกิดขึ้น ทั้ง

ก่อนและหลังการกระทาํดังกล่าวด้วย (Jame, Roger, and Paul, 1990, pp. 3 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 

2550, น. 5)  

องค์ประกอบพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถอธิบายได้ด้วย โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เป็น

ระบบที่เกิดขึ้นจากส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการ (Need) ในความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ทาํให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s purchase decision) โดยสามารถเรียกว่าโมเดลที่ใช้อธิบายระบบน้ีได้อีกลักษณะว่า S-R 

Theory ประกอบดว้ย 3 ส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ 

1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เน้นการสร้างส่ิงกระตุน้

ทางการตลาดซ่ึงควบคุมได ้และ ส่ิงกระตุน้อ่ืนที่ควบคุมไม่ได ้

2) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือ

ผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ที่ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ

ของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

3) การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อหรือ ผูบ้ริโภค

จะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ 

ทั้งน้ีมนุษยม์ักจะแสดงออกจากความตอ้งการท่ีอยู่ภายใน ซ่ึงมาสโลวไ์ด้กาํหนดทฤษฏี

ลาํดับขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึงกําหนดความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดับ ซ่ึง

จัดลําดับจากความต้องการระดับตํ่าไปยงัระดับสูง มีผลต่อระบบการตัดสินใจและพฤติกรรม
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ผูบ้ริโภค ดงัน้ี ความสาํเร็จส่วนตวั ความตอ้งการดา้นอีโก ้ความตอ้งการดา้นสังคม ความปลอดภยั

และมัน่คง ความตอ้งการของร่างกาย 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีส่วนสาํคญัอยา่งมาก เพราะเป็นขอ้มูลเบื้องตน้ ในการนาํมาวิเคราะห์

ตลาดเป้าหมายและการวางแผนเพื่อดาํเนินกิจกรรมตลาด ตลอดจนการติดต่อส่ือสารและการวางกล

ยทุธ ์ยทุธวิธีที่เหมาะสมที่สุด เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการตลาดและการส่ือสารการตลาดโดย

องคร์วมที่มีเอกภาพและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ไม่

วา่จะเป็นพฤติกรรมการเลือก การตดัสินใจซ้ือ  ซ้ือซํ้ า ระยะเวลาซ้ือ และแบรนดท์ี่แขง็แรง 

       แนวคดิเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 

 (Murphy, 1975, pp. 435) กล่าววา่การเลือกบริเวณทีอ่ยูอ่าศยัในเมืองความสมัพนัธก์บัราคาทีดิ่น 

กล่าวคือ บริเวณใจกลางเมืองราคาที่ดินจะสูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ ดงันั้นการสร้างที่อยูอ่าศยัในเมืองจึง

จาํเป็นตอ้งลงทุนสูง ในขณะเดียวกนัราคาที่ดินจะค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางที่ห่างออกไปจากตวั

เมือง  ทาํใหก้ารลงทุนดา้นที่อยูอ่าศยัลดลงดว้ยแต่ราคาที่ดินยงัผนัแปรกบัค่าขนส่ง คือระยะทางไกล

ราคาที่ดินถูกลงก็จริง แต่จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น  ดังนั้นผูท้ี่มีรายได้สูงย่อมมี

โอกาสเลือกที่อยู่นอกเมือง ขณะที่ผูมี้รายไดต้ ํ่าตอ้งอาศยัแออดัในเมือง William Alonso ได้กล่าว

สรุปวา่การเลือกบริเวณที่อยูอ่าศยัควรพจิารณาปัจจยั 3 ประการ คือ  

1) ราคาของทีอ่ยูอ่าศยัซ่ึงสมัพนัธก์บัรายไดแ้ละความสามารถในการจ่ายสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั 

2) รูปแบบของที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่ผูอ้ยู่อาศัย ซ่ึงจะสัมพนัธ์กับขนาด

ครอบครัวและสถานภาพสมรสดว้ย 

3) ที่ต ั้งของที่อยูอ่าศยัจะสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มและระยะห่างจากที่ทาํงานดว้ย ภายนอก

ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มของพื้นที่นั้น ๆ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดา้นความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัขา้งตน้ท่ีกล่าววา่ปัจจยัดา้นความตอ้งการ

ที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภคแตกต่างกัน ผู ้ศึกษาจึงได้นํา

แนวความคิดน้ีของเสกสรร คาํสม (2550) และอุษณี ทอย (2542, น. 48 - 51) มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ค้นหา คาํตอบเก่ียวกับลักษณะด้านความต้องการที่อยู่อาศัยของผูท้ี่บริโภคแต่ละบุคคลในการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครว่ามี

พฤติกรรมแตกต่างกนัอยา่งไร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

กนกวรรณ ศรีจนัทร์หลา้ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการ

ซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องคนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน)” ผล

การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี คิด

เป็นร้อยละ 48.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 58.5 มีรายไดต่้อเดือน 25,001 - 
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35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.0 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รู้จกั บริษทั แสนสิริ

จาํกัด (มหาชน) 6 - 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.8 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตราสินค้าและ

ภาพลกัษณ์และส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องบริษทั แสนสิริ 

จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีทศันคติไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

ฐปนก เด็ดแก้ว (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกั

อาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี” ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

31-40 ปี สถานภาพสมรส และการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพกังาน

บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อครัวเรือน 40,000 - 50,000 บาทต่อเดือน และส่วนมากมีจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3 คน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาของธุรกิจบา้นพกัอาศยัในเขต

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาของ

ธุรกิจบา้นพกัอาศยัในระดับมาก และเม่ือทาํการพิจารณาจากรายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนมากให้ระดบัความสาํคญัในปัจจยัดา้นทศันคติ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ และปัจจยัที่มี

ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อครอบครัว และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกนั 

จินตนา ผึ้งใย (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อเกณฑส์าํหรับ

เลือกซ้ือบา้นและทาวน์เฮา้ส์” พบว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทั ทาํเลที่ตั้งโครงการ ระบบรักษาความ

ปลอดภยั และแบบา้น เป็นปัจจยัสาํคญัร่วมของผูซ้ื้อ สาํหรับขอ้พิจารณาเฉพาะของผูซ้ื้อบา้นเด่ียว 

คือ คุณภาพของงาน ความมั่นคงของโครงสร้างความปลอดภยัในบา้น และการรับประกนั ส่วน

ขอ้พิจารณาเฉพาะของผูซ้ื้อทาวน์เฮา้ส์ คือ ดอกเบี้ยเงินกูต้ ํ่า การส่งมอบตามเวลา การรักษาคาํมั่น

สญัญาต่อลูกคา้เป็นปัจจยัสาํคญั ดงันั้นปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ีควรไดรั้บการพิจารณาอยา่งระมดัระวงั

ก่อนทาํการเปิดตวัโครงการ 

ฐิติพงศ ์มงคลปทุมรัตน์ (2552) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ทาวน์เฮา้ส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ลือกซ้ือทาวน์โฮมส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา่ อาชีพพนกังานบริษทั รายได้

ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือทาวน์เฮา้ส์ ส่วนใหญ่เลือกทาํเลที่ตั้งเขตเมืองชั้นกลาง เดินทางสะดวก ประเภททาวน์เฮ้าส์ชั้น

เดียว ขนาดที่ดิน 28 ตารางวาขึ้นไป ราคา 500,000 - 1,000,000 บาท การรักษาความปลอดภยัโดยตาํรวจ

มาตรวจสมํ่าเสมอ ผูมี้อิทธิพลในการเลือกซ้ือทาวน์เฮา้ส์ คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง ระดบัความสาํคญัใน

การเลือกซ้ือทาวน์เฮา้ส์ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทาง ปัจจยัการตลาดผูเ้ลือกซ้ือทาวน์เฮ้าส์ใน

จงัหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
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ความสาํคญัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ(์ลกัษณะอาคาร) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

ทาํเลที่ตั้ง สภาพแวดลอ้ม และดา้นราคา ผลการวเิคราะห์เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรม

การเลือกซ้ือทาวน์เฮา้ส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทาวน์เฮ้าส์แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยั

การตลาดที่แตกต่างกนัมีความคดิเห็นต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทาวน์เฮา้ส์ไม่แตกต่างกนั 

ถาวร บางน่ิมน้อย (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือบา้น

จดัสรรของผูบ้ริโภค” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นชาย มากกวา่หญิงเล็กนอ้ย ร้อยละ50 เป็นโสด จาํนวนมาก

สุดอายุระหว่าง 31 - 35 ปี 25 - 30 ปี 36 - 40 ปี ตามลาํดับ ทาํงานเป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุด ธุรกิจ

ส่วนตวั รับราชการ ตามลาํดบั รายได ้10,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนผล

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาในระดบั

มากที่สุด และรองลงมาคือ ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัมาก คือดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํเคร่ืองมือมาใช ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ

สาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

บา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูศึ้กษาได้

จัดทําแบบสอบถามขึ้ นเอง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้จัดลําดับเน้ือหาของ

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มูลที่ตอ้งการ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปหรือปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close - Ended Question) วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 

นั้น ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซ่ึงแบบสอบถามมีจาํนวน 10 ขอ้ 

โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ 2 ตวัเลือก (Two - Way Question) และคาํถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple 

Choices Question) ซ่ึงแต่ละขอ้คาํถามมีระดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่าง  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close - Ended Question) โดยใชร้ะดบัการวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) เกณฑก์ารให้คะแนนเป็นแบบ Likert’s Scale  ซ่ึงมีคาํตอบให้เลือกเป็น 5 ระดบั (Rating Scale) 

แบบสอบถามมีจาํนวน 28 ขอ้ ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close - Ended Question) โดยใชร้ะดบัการวดัแบบ
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อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นแบบ Likert’s ซ่ึงมีคาํตอบใหเ้ลือกเป็น 5 ระดบั 

(Rating Scale)  แบบสอบถามมีจาํนวน 18 ขอ้ ประกอบดว้ย 

วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ ส่วนที่ 3 นั้น แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตร

วดัแบบ Likert’s Scale ซ่ึงมีการกาํหนดเกณฑข์องค่าคะแนนท่ีใชเ้ป็นคาํตอบไว ้5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  

ระดบัคะแนน 5 เท่ากบั  เห็นดว้ยมากที่สุด 

ระดบัคะแนน 4  เท่ากบั  เห็นดว้ยมาก 

ระดบัคะแนน 3 เท่ากบั   เห็นดว้ยปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2 เท่ากบั  เห็นดว้ยนอ้ย 

ระดบัคะแนน 1 เท่ากบั  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ตารางแสดงการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

แบบสอบถาม จาํนวนขอ้คาํถาม 
ค่าความเช่ือมัน่                 

(Cronbach’s Alpha) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 

กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮม 

28 

            18 

0.810 

                 0.774 

ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 46 0.854 

พบวา่ผลทดสอบค่าความเช่ือมัน่(Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.854 หรือเท่ากบั

ร้อยละ 85.4 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัดี ซ่ึงหมายถึง แบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือและสามารถนาํไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยภาพรวม 
ค่าเฉล่ีย

(𝑥𝑥𝑥) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD) 

ระดบัความคิดเห็น 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.13 

4.18 

3.84 

0.436 

0.418 

0.455 

มาก 

มาก 

มาก 
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ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการ             

ดา้นบุคคล 

ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

3.72 

4.23 

3.96 

3.96 

0.582 

0.481 

0.398 

0.457 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

รวม 4.00 0.289 มาก 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมใน

ระดบัมาก (X� = 4.00, SD = 0.289) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านกระบวนการมากที่สุด (X� = 4.23, SD = 0.481) รองลงมาคือ ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นราคา (X� = 4.18, SD = 0.418) ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์(X� = 

4.13, SD = 0.436) ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคคล (X� = 3.96, SD = 0.398) ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X� = 3.96, SD = 0.457) ส่วนประสม

ทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X� = 3.84, SD = 0.455) และส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (X� = 3.72, SD = 0.582) ตามลาํดบั   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ือบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอน

เมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือบ้านทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมตลาดบริการ B Std. Error β T Sig. 

(Constant) 

ดา้นผลิตภณัฑ(์Product)   

ดา้นราคา (Price) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions)   

ดา้นบุคคล (People)  

ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation)  

ดา้นกระบวนการ (Process) 

1.916 

-0.047 

-0.018 

0.008 

0.001 

0.131 

0.459 

 

0.098 

0.275 

0.049 

0.049 

0.046 

0.048 

0.407 

0.053 

 

0.066 

 

-0.048 

-0.017 

0.009 

0.002 

0.149 

0.431 

 

0.106 

6.969 

-0.968 

-0.361 

0.183 

0.031 

2.814 

8.704 

 

1.494 

0.000 

0.334 

0.718 

0.855 

0.975 

0.005* 

0.000* 

 

0.136 
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     R = 0.573     R² = 0.328      Adj.R²  = 0.316      SEE = 0.351     F = 27.380     Sig. = 0.000* 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (α) 

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล และดา้นการสร้างและการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะ

คอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจาก R มีค่าเท่ากบั 

0.573 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือน เท่ากบั (SEE) 0.351 

ปัจจยัดา้นที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนค

ดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน โดยพจิารณาจากค่า β 

= 0.431 รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นบุคคล โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน โดย

พจิารณาจากค่า β = 0.149 ตามลาํดบั 

สามารถเขียนในรูปสมการคะแนนดิบและสมการคะแนนมาตรฐานดงัน้ี 

สมการคะแนนดิบ 

Y = 1.916 + 0.131(ดา้นบุคคล) + 0.459 (ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ) 

สมการคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0.149 (ดา้นบุคคล) + 0.431 (ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ) 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการ

เดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า เพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือน งบประมาณในการซ้ือ ระยะเวลาท่ีต้องการเข้าอยู่อาศัย และ

วตัถุประสงค์ในการซ้ือที่อยู่อาศยั ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮม

โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ 0.05 โดยแยกอภิปรายผลในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.1) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์

โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัในดา้น

ความคิด ทศันคติ ค่านิยม และสงัคมวฒันธรรมที่ไดก้าํหนดบทบาทของคนแต่ละเพศไวแ้ตกต่างกนั 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 106) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ถาวร บางน่ิมน้อย (2550) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค” พบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างเป็นชาย มากกว่าหญิง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น” 

พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐกิตติ ศริทรัพย ์

(2554) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัด้านบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของลูกคา้ 

บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)” พบว่า ลกัษณะของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย 

1.2) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมของ

ผูบ้ริโภคนั้นจะตอ้งมีรายไดท้ี่เพียงพอในการผ่อนชาํระ ซ่ึงในการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่จะ 

พบว่า ผูมี้รายได้มากกว่า 80,001 บาทขึ้นไปจะมีกระบวนการตดัสินใจท่ีสูงกว่าผูมี้รายไดต้ ํ่ากว่า 

แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการผอ่นชาํระไดม้ากกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคนั้นเป็น

ปัจจจยัที่กาํหนดการกระทาํต่างๆของผูบ้ริโภค (สมจิตร ลว้นจาํเริญ, 2546, น. 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Customer Behavior) หมายถึง การกระทาํของแต่ละบุคคลที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการ

ใช้สินคา้และหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจที่เกิดขึ้นก่อน และที่เป็นตวั

กาํหนดให้เกิดการกระทาํต่าง ๆ  ขึ้น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัฏฐกิตติ ศริทรัพย ์(2554) ได้

ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยด้านบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียมของลูกค้า บริษทั 

พฤกษาเรียลเอสเตทจาํกดั (มหาชน)” พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อดา้นรูปแบบ 

คอนโดมิเนียม ดา้นทาํเลที่ตั้ง ดา้นสาธารณูปโภคภายในโครงการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

ฐปนก เด็ดแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัในเขต

จงัหวดัปทุมธานี” พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบ้านพกัอาศัยในเขตจังหวดั

ปทุมธานี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อครอบครัว และจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัชพล กติกาวงศ์ขจร (2556) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นทาวน์โฮมในจงัหวดัปทุมธานี” พบวา่ ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นรายไดท้ี่แตกต่างกนัของครอบครัวส่งผลต่อการพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ของผูซ้ื้อและผูพ้จิารณาซ้ือแตกต่างกนัมากท่ีสุด 

1.3) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านงบประมาณในการซ้ือ แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะงบประมาณในการซ้ือบา้น

ทาวน์โฮมเป็นส่วนสาํคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอน

เมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะพบว่าผูท่ี้มีงบประมาณในการซ้ือที่สูงกว่าก็จะ
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สามารถตดัสินใจซ้ือไดม้ากกว่าเพราะมีรายไดเ้พียงพอต่อการผ่อนชาํระ ในงานวิจยัน้ีพบว่า ผูท้ี่มี

งบประมาณในการซ้ือที่ 3.00 - 3.99 ลา้นบาท มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมไดม้ากกวา่ผู ้

ที่มีงบประมาณในการซ้ือ ตั้งแต่ 4  ลา้นบาทขึ้นไป เน่ืองจากบา้นทาวน์โฮมนั้นเป็นท่ีตอ้งการของผูท้ี่

เพิ่งเร่ิมสร้างครอบครัวใหม่ หรือแยกครอบครัว ซ่ึงงบประมาณในการซ้ือ 3.00 - 3.99 ลา้นบาท นั้น 

ผูบ้ริโภคมีความสามารถในการผ่อนชาํระและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ 

ผูบ้ริโภคจึงสามารถกําหนด การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคได ้เช่น รูปแบบบา้น ขนาดพื้นที่ใชส้อย และขนาดที่ดินที่ตอ้งการตอ้งอยูใ่นงบประมาณใน

การซ้ือ มีเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ (Schiffman; & Kanuk. 2000: G - 3) กล่าวว่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผล เก่ียวกบั 

สินคา้หรือบริการ โดยคาดหวงัว่าส่ิงเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ตรีนุช แววแสง (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “การใช้ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือที่อยูอ่าศยัของประชาชนวยัทาํงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร”  

พบว่า งบประมาณในการซ้ือที่อยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น” พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม

การเลือกซ้ือบา้นราคา 3,500,001 ถึง 4,500,000 บาท สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วณีา ถิระโสภณ 

(2558) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นระดบัราคาอยู ่

ในช่วง 5,000,001 - 6,000,000 บาท 

1.4) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาที่ต้องการเข้าอยู่อาศัย แตกต่างกันส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระยะเวลาที่

ตอ้งการเขา้อยูอ่าศยัเป็นปัจจยัที่กาํหนดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดา้รการรับรู้ปัญหาของผูบ้ริโภค 

เช่น การกาํหนดแต่งงานมีความจาํเป็นตอ้งดูเรือนหอก่อน และตอ้งการซ้ือในทาํเลที่สามารถเดินทาง

ไปทาํงานไดส้ะดวก ซ่ึงจะ พบว่า ระยะเวลาท่ีตอ้งการจะเขา้อยู่อาศยัอยู่ในช่วงเวลา 6 - 12 เดือน เป็น

ระยะเวลาที่เหมาะสมกับผูบ้ริโภคมากที่สุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่มีการวางแผนทาง

การเงิน (ปรมะ สตะเวทิน 2546, น. 105) ได้เสนอว่า คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมี 

ลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนัดว้ย เช่น ดา้นสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละ

สถานภาพทางสงัคมของ บุคคล มีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารที่มีต่อผูส่้งสาร เพราะ

แต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ทสัณีนิลมงคล (2546) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือของผูท้ี่จะซ้ือที่อยู่
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อาศยักรณีศึกษา: บา้นสถาพร บา้นภสัสร 3 และบา้นพฤกษา 12” ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ี่จะซ้ือส่วน

ใหญ่ใชร้ะยะเวลา 1 เดือน เพือ่คน้หาขอ้มูลทาํการเปรียบเทียบเพือ่ประกอบการตดัสินใจโดยเขา้เยีย่ม

ชมโครงการและบา้นตวัอยา่ง 2 คร้ังเป็นอยา่งน้อย พิจารณาถึงผูป้ระกอบการ ดูจากการดาํเนินงาน

และผลงานที่ปรากฏ โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นการเงินในเร่ืองราคาขายที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับ

คุณภาพ การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง รูปแบบบา้นพิจารณาเร่ืองขนาดพื้นที่ใชส้อย จาํนวน

หอ้งนํ้ า หอ้งนอน บรรยากาศสงบ มีการดูแลรักษาหมู่บา้นให้ดูสะอาดการตดัสินใจซ้ือพิจารณาดา้น

ราคาและรูปแบบ ที่สมัพนัธก์บัสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วณีา ถิ

ระโสภณ (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคมีระยะเวลาในการพิจารณาก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือมากกวา่ 4 สปัดาห์ 

1.5) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือที่อยูอ่าศยั แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวตัถุประสงคใ์นการซ้ือบา้น

ทาวน์โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น แสดงใหเ้ห็นว่า 

ส่วนใหญ่มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยคาํนึงถึงการสร้างครอบครัวและสะดวกต่อการเดินทางไป

ทาํงานเป็นหลกั ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัใกลท่ี้ทาํงานเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ช่วย

ให้ความเหน่ือยลา้น้อยลง และมีเวลาอยูก่บัครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (ปรมะ สตะเวทิน 2546, น. 105) 

ไดเ้สนอว่า คนที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมี ลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนัดว้ย เช่น ดา้น

สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มี

อิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิ ริยาของผู ้รับสารที่ มี ต่อผู ้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม 

ประสบการณ์ ทศันคติค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระ

โสภณ (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวจิยั พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรคือ เพือ่

อยูอ่าศยัโดยตวัท่าน เอง และครอบครัวรองมาคือ เพื่อขายต่อหรือเก็งกาํไรซ้ือให้ญาติพี่น้อง หรือ

บุตร และเพือ่พกัผอ่นชัว่คราว ตามลาํดบั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์

โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล

และดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์

โฮมโครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้ าหนกัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
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2.1) ด้านบุคคล เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการให้บริการลูกค้าแถมยงัตอ้งสามารถให้

ความรู้ความเขา้ใจลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถนาํเสนอส่ิงต่าง ๆ  ที่บริษทัตอ้งการเสนอขายลูกคา้

ได ้เม่ือพจิารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่ พนกังานขายมีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้และสามารถนาํเสนอ

สินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียมากที่สุด แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของบริษทัที่ฝึกอบรมพนกังาน

มาเป็นอยา่งดีซ่ึงจะทาํให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัเกิดความประทบัใจกบั

ส่ิงที่พนกังานหรือบุคคลที่เก่ียงขอ้งในการให้บริการต่าง ๆ เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภู

วิศ สิงหสกุลชยัชาญ (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภท

สูงเกินกว่า 8 ชั้น (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นพนักงานขาย

และคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 8 ชั้น 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภสันนัท ์เช่ือถือเจริญกิจ (2553) ไดท้าํการศึกษา

เร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทาวน์เฮา้ส์ของผูบ้ริโภค : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานขายมีมนุษยส์มัพนัธ ์มีนํ้ าใจ และมีมารยาทดีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ทาวน์เฮา้ส์ของผูบ้ริโภค : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สกุลพร นอ

ขนุทด (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมโครงการรอยลัอิลล์ 

รีสอร์ทบ่อวิน จงัหวดัชลบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

โครงการรอยลัอิลล ์รีสอร์ทบ่อวนิ จงัหวดัชลบุรี ความน่าเช่ือถือของสาํนกังานขาย มีความน่าจะเป็น

ที่จะซ้ือคอนโดมิเนียมโครงการ รอยลัอิลล ์รีสอร์ทบ่อวนิ จงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.10 

2.2) ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

ความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ซ่ึงจะตอ้งใหบ้ริการลูกคา้ไดเ้ม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการหรือเขา้มาแวะชม

โครงการ เม่ือพจิารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดภายในโครงการ

ทั้งหมด ทั้งสํานักงานขายและบา้นตวัอย่าง เน่ืองจากเป็นส่ิงที่ลูกคา้สามารถพิจารณาเป็นส่ิงแรก 

เพราะโครงการจะตอ้งมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในการตดัสินใจ

ซ้ือบา้นทาวน์โฮมที่มีการจดัการความสะอาดเป็นอนัดบัแรก โดยทางบริษทัใหค้วามใส่ใจเป็นอยา่งดี

ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีณา ศรี

เจริญ (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของขา้ราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจงัหวดันนทบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นทาํเลที่ตั้ง ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ การออกแบบและส่ิงอาํนวยความสะดวกส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของขา้ราชการ

และพนกังานรัฐวสิาหกิจในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 8 ชั้น (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัดา้นการดูแลและสภาพแวดลอ้ม ส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภทสูง
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เกินกว่า 8 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สกุลพร นอขุนทด (2559) 

ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมโครงการรอยลัอิลล ์ รีสอร์ทบ่อวิน 

จงัหวดัชลบุรี” ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โครงการรอยลัอิลล์ 

รีสอร์ทบ่อวิน จงัหวดัชลบุรี ส่ิงอาํนวยความสะดวกประเภทสระว่ายนํ้ า มีความน่าจะเป็นที่จะซ้ือ

คอนโดมิเนียมโครงการ รอยลัอิลล ์รีสอร์ทบ่อวนิ จงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.10 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โครงการเดอะคอนเนคดอนเมือง ควรจดั โปรโมชัน่ ของแถม 

ส่วนลด ดอกเบี้ยธนาคาร เหมาะสมตามความตอ้งการกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน โดยการจดั

แคมป์เปญร่วมกบัธนาคารหลายธนาคาร เพือ่ใหลู้กคา้มีโอกาสในการเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียของ

ธนาคารต่าง ๆ 

2) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายโครงการเดอะคอนเนคดอนเมือง ควรจดัทาํรูปแบบช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชดัเจน โดยควรจะหาทาํเลที่ตั้งของ

โครงการอยู่ใกล้ระบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แอร์พอร์ตลิงก์ และทําเลท่ีตั้ งมี

สภาพแวดลอ้มที่ดี  

 3) ด้านบุคคล โครงการเดอะคอนเนคดอนเมืองควรจัดทาํแผนฝึกอบรมพนักงานเพื่อ

เพิม่พนูทกัษะและความรู้ใหแ้ก่พนกังานทุก ๆ  คน เพิม่เพือ่ประสิทธิภาพในการทาํงานและใหบ้ริการ

แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ อีกทั้ งยงัช่วยลดข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้ นในหน้าที่ของ

พนกังานแต่ละคน 

4) ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ โครงการเดอะคอนเนคดอนเมือง

ควรตกแต่งบา้นตวัอย่างที่เหมาะสมกบัการใช้ชีวิตประจาํวนั เพิ่มเพื่อมุมมองหรือแนวคิดในการ

ตกแต่งบา้นใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได ้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาน้ี และควรทาํการศึกษาในโอกาสต่อไป คือ 

การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีใหแ้ก่องคก์ร โดยมีคนกลาง คือ พนกังานในองคก์ร สินคา้และบริการ ซ่ึงผล

การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการดา้นกระบวนการมากที่สุด ซ่ึงผูท้ี่สนใจศึกษาต่อจะสามารถเจาะลึกในประเด็นน้ีได ้

2) เน่ืองจากผูศึ้กษาทาํการศึกษาเพียงในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดอ้าจยงั

ไม่ครอบคลุม ดงันั้นควรมีการศึกษาในจงัหวดัอ่ืน  ๆท่ีสนใจ เช่น จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และ

จงัหวดัสมุทรสาคร ที่โครงการหมู่บา้นจดัสรรกาํลงัขยายบริเวณกวา้งใหก้ลุ่มของผูบ้ริโภค 
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