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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภค

ในจงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 400 คน ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ สว่นใหญ่มอีายุ

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 21-30 ปี อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

ตัง้แต่ 25,001-35,000 บาท ระดบัความสาํคญัดา้นสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดา้น ซึง่ประกอบดว้ย ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นบุคลากรอยู่ใน

ระดบัมากทกุดา้นตามลาํดบั สว่นดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มาใช้บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานโดย เพื่อนหรอืคน

รูจ้กัแนะนํา การคน้หาขอ้มลูเอง เชน่ อนิเทอรเ์น็ต และมป้ีายโปรโมชัน่ดงึดดูเขา้รา้น เช่น ป้ายลดราคา ซึง่ผูบ้รโิภคให้

ความสาํคญัในการเปรยีบเทยีบสนิคา้ก่อนใชบ้รกิาร เลอืกใชบ้รกิารจากชื่อเสยีงของรา้น พจิารณาก่อนใชบ้รกิารไม่ตํ่า

กวา่ 1 เดอืน และคาํนึงถงึค่าใชจ้า่ยการใชบ้รกิารไมต่ํ่ากวา่ 12,000 บาท 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิและดา้น

การตอบสนองของผูซ้ือ้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึก

คดิ และดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานด้าน

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการ

ส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นกระบวนการ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งตํ่า

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทุกดา้น อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตามลาํดบั 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้น

การตอบสนองของผูซ้ือ้ ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: การใชบ้รกิาร สตูดโิอ แต่งงาน 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 

 This research aimed to study marketing mix factors related to consumer behavior on using 

wedding studios at Samutprakan Province. Sample size in this research was 400 consumers interested in 

using a wedding studio in Samutprakan Province. As the research results, most of respondents were female, 

age between 21 and 30 years old or lower, working as private company employees, holding Diploma/High 

Vocational Certificate, and earning average monthly income between Baht 25,001 and 35,000. 

  Overall and each aspect of marketing mix factors on product, physical, process, price, distribution 

channels and people were at the high level, whereas promotion was at the moderate level. 

Service usage behavior were as follows: most consumers visited a wedding studio on their friends’ or 

acquaintances’ recommendations; they searched data via internet by themselves; consumers were attracted 

the promotion of discount privilege on billboard to visit; they compared among wedding studio before making 

decision; they chose the wedding studio from its reputation; they considered on choosing wedding studio 

more than one month before using; and their budget was considered not lower than Baht 12,000. 

  Consumers with different occupations had service usage behavior on wedding studio differently in 

category of perception and buyers’ respond with statistical significance of 0.01and 0.05 levels, respectively.  

 Consumers with different education level had service usage behavior on wedding studio differently 

in category of perception and buyers’ respond with statistical significance of 0.01 levels.  

 Marketing mix factors on product, people, price, physical, marketing promotion, distribution 

channel, and process were positively related to service usage behavior on wedding studio in category of 

perception at the slightly low level with statistical significance of 0.01 levels. 

 Marketing mix factors on physical, product, marketing promotion, price, distribution channel, 

people, and process were positively related to service usage behavior on wedding studio in category of 

buyers’ respond at the slightly low level with statistical significance of 0.01 levels. 

 

Keywords: To Use the Service, Studio, Wedding 

 

บทนํา 

 การถ่ายภาพถือว่าเป็นการบนัทึกเรื่องราว ความทรงจําและความประทบัใจ แม้กาลเวลาจะผ่านไปนาน

เท่าไหร่ แต่ความรู้สกึและเรื่องราวที่ได้ผ่านพบมาของแต่ละคนได้ถูกเก็บบนัทึกไว้ในภาพถ่าย ในปจัจุบนัธุรกิจที่

เกีย่วขอ้งกบัการถ่ายภาพเกดิขึน้มากมาย ธุรกจิแรกๆทีเ่ขา้มาในประเทศไทยไดแ้ก่ ธุรกจิสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานซึง่

เริม่เกดิขึน้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 แต่กย็งัไม่เป็นทีแ่พร่หลายมากนัก (วาศนีิ  หลูปรชีาเศรษฐ. 2547: 1)  ปจัจุบนั

การถ่ายภาพไดเ้ขา้มามบีทบาทและเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นในงานแต่งงาน ทกุคนลว้นตอ้งการเกบ็ภาพของตนเองเอาไวช้ื่นชม

ทัง้สิน้ ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายรูปในประเทศไทยเกดิขึน้มานานแลว้ซึง่กพ็ฒันารูปแบบการใหบ้รกิารไปเรื่อย ๆ 

ตามกระแสของเทคโนโลยทีีไ่ม่เคยหยุดนิ่ง ธุรกจิน้ีเป็นธุรกจิทีพ่ฒันาไปขา้งหน้าอย่างรวดเรว็ มรีูปแบบการ ใหบ้รกิาร

ใหม่ ๆ เกดิขึน้ตลอดเวลา และเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ของบรกิารใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ การจดัตกแต่งรา้นใหม้ี

ความทนัสมยั เพือ่ดงึดดูใจลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ การปรบัตวัของธรุกจิสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานให้

เท่าทนักบัเทคโนโลยนีัน้ จะต้องอาศยัเงนิลงทุนทีค่่อนขา้งมาก ทําใหร้ะยะเวลาในการคนืทุนนาน ในภาวะการแข่งขนั

ของตลาดใหบ้รกิารภาพถ่ายนัน้กม็กีารแขง่ขนัสงูเชน่กนั ไมว่า่จะเป็นการแขง่ขนัจากธรุกจิสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานเดมิ
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ทีม่อียู่แลว้ และจากผูป้ระกอบการรายใหม่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารรูปแบบของฟรแีลนซ ์ทําใหธุ้รกจิสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานมี

การปรบัตวัไดย้ากลําบากมากยิง่ขึน้ (บสิเินสไทย. 2547)  ส่งผลใหแ้ต่รา้นต่างกต็้องมกีารปรบัตวั จงึจําเป็นต้องนํากล

ยุทธท์างการตลาดมาช่วยในการดําเนินธุรกจิมากขึน้ นอกเหนือจากจะใหค้วามสาํคญัในด้านบรกิารเสรมิต่าง ๆ แล้ว

ความแปลกใหมข่องรปูแบบการใหบ้รกิารกจ็ดัเป็นจดุขายทีส่าํคญัอกีเรือ่งหน่ึงทีท่าํใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจ 

 จากมูลเหตุดงักล่าวทําให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ปจัจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ(7P) ที่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ” 

เน่ืองจากจงัหวดัสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ทําให้มปีระชากรเขา้มาอาศยัเป็นจํานวนมาก และถือว่าเป็น

จงัหวดัทีม่กีําลงัซื้อมากพอสมควรทําใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารเป็นไปโดยไม่ยากนัก และจํานวนรา้นสตูดโิอถ่ายภาพ

แต่งงานในจงัหวดัสมุทรปราการมจีาํนวน 10 รา้น ซึง่ยงัไมม่มีากนกั แบง่เป็น 6 เขต คอื บางพล ี1 รา้น  บางบ่อ 1 รา้น 

บางเสาธง 2 รา้น พระประแดงไม่พบรา้น พระสมุทรเจดยี ์1 รา้น และ เมอืงสมุทรปราการ 5 รา้น อย่างไรกต็ามแต่ละ

รา้นยงัคงตอ้งมกีลยุทธท์างการตลาดเขา้มาช่วยดงึดูดผูบ้รโิภคใหท้ําการตดัสนิใจใชบ้รกิารง่ายขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้อง

ศกึษาแนวทางในการปรบัปรุงปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร และตอบสนองต่อความ

ต้องการของผูบ้รโิภคใหต้รงตามความต้องการ ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชบ้รกิารสตูดโิอ

ถ่ายภาพแต่งงาน 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ จาํแนก

ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี การศกึษาและ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 2.  เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรทีศ่กึษา แบ่งไดด้งัน้ี 

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ 

   1.2.1  น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

   1.2.2  21-30 ปี 

   1.2.3  31-40 ปี 

   1.2.4  41-50 ปี 

   1.2.5  51 ปีขึน้ไป 

  1.3  อาชพี 

   1.3.1  ขา้ราชการ 

   1.3.2  พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.3.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.3.4  เจา้ของธรุกจิ 

   1.3.5  อื่น ๆ โปรดระบุ ………. 
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  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากวา่มธัยมศกึษา 

   1.4.2  มธัยมศกึษา หรอื ปวช. 

   1.4.3  อนุปรญิา หรอื ปวส. 

   1.4.4  ปรญิญาตร ี

   1.4.5  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.5.1  น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

   1.5.2  15,001-25,000 บาท 

   1.5.3  25,001-35,000 บาท 

   1.5.4  35,001-45,000 บาท 

   1.5.5  มากกวา่ 45,000 บาท 

  1.6  ความพงึพอใจดา้นสว่นผสมทางการตลาดบรกิาร (7P) 

   1.6.1  ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

   1.6.2  ราคา 

   1.6.3  สถานทีจ่ดัจาํหน่าย 

   1.6.4  การสง่เสรมิการตลาด 

   1.6.5  บคุลากร 

   1.6.6  การใหบ้รกิาร 

   1.6.7  ลกัษณะทางกายภาพ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานในจงัหวดั

สมทุรปราการ แบง่ไดด้งัน้ี 

  2.1  ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้  

  2.2  การตอบสนองของผูซ้ือ้ 

 ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบั

การศกึษา รายได ้ศกึษา ในสว่นของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย กลุ่มของผูซ้ือ้เหตุผลในการซือ้ วตัถุประสงคใ์น

การซื้อ ใครมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อ ซื้อเมื่อใด สถานที่ในการซื้อ ซื้ออย่างไร และปจัจยัส่วนประสมการตลาด

บรกิาร (7P’s) เป็นตวัแปรต้น และ ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานในจงัหวดั

สมทุรปราการ  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชพี การศกึษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในจังหวัด

สมทุรปราการแตกต่างกนั 

 2.  ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์หรอืบรกิาร ด้านราคา ด้าน

สถานทีจ่ดัจาํหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ความหมายของคําว่าประชากรศาสตร์ (Demography) ทีเ่ขา้ใจง่ายและดูเหมอืนว่าเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป

ไดแ้ก่ความหมายตามทีเ่ฮาเซอรแ์ละดนัแคน(Philip H.Hauser and Otis Dudley Duncan) ไดใ้หไ้วว้า่ ประชากรศาสตร์

เป็นการศกึษาถงึ ขนาด (Size) การกระจาย(Distribution) และ องคป์ระกอบของประชากร (Composition) ศกึษาถงึ

การเปลี่ยนแปลง และ องคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

ไดแ้ก่ การเกดิ การตาย การยา้ยถิน่ และการเปลีย่นแปลงฐานะทางสงัคม  

 นิพนธ ์เทพวลัย ์(2523: 13)[1] กล่าววา่ประชากรศาสตรม์ขีอบเขตการศกึษาใน 4 ประเดน็ คอื 

 1.  การศึกษาเก่ียวกบัขนาดของประชากร คาํวา่ ขนาด หมายถงึ จาํนวนหน่วยในการนับประชากร เช่น 

จาํนวนคนซึง่ในประเดน็น้ีจะเป็นการศกึษาใหท้ราบว่า ณ พืน้ทีห่น่ึงพืน้ทีใ่ดมขีนาดประชากรเท่าใดใหญ่หรอืเลก็กว่าใน

อดตีและจะมขีนาดเทา่ใดในอนาคต 

 2.  การศึกษาเก่ียวกบัการกระจายของประชากรคาํวา่การกระจาย หมายถงึ การจดักลุ่มของประชากร

ในพืน้ทีห่น่ึง ๆ จะเป็นในลกัษณะทางภมูศิาสตร ์หรอื เขตทีอ่ยูอ่าศยักไ็ดใ้นเวลาทีก่าํหนดฉะนัน้ในประเดน็น้ีจงึศกึษาวา่ 

ประชากรกระจายออกไปตามลกัษณะภูมศิาสตร ์หรอื เขตทีอ่ยู่อาศยัอย่างไร เช่น ภูมภิาคจงัหวดัชนบทในเมอืงอะไร

เป็นสาเหตุของการกระจายดงักล่าวและมกีารเปลีย่น แปลงอะไรบา้งทีเ่กดิขึน้จากการกระจายของประชากรดงักล่าวนัน้ 

 3.  การศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบประชากร ในประเดน็น้ีเป็นการศึกษาถึงคุณลกัษณะต่าง ๆ ของ

ประชากรทีร่วมกลุ่มกนั ณ พืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึง เชน่ เพศ อาย ุสญัชาต ิสถานภาพการสมรสรายได ้อาชพี เป็นตน้ 

 4.  การศึกษาองคป์ระกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร คําว่า การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

หมายถงึ การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของจํานวนประชากรทัง้หมดหรอืของประชากรในโครงสรา้ง (Structure) บางส่วนการ

เปลี่ยนแปลงทางประชากรทัง้หมด ได้แก่ การเกิดการตายและการย้ายถิ่น ส่วนโครงสร้างนัน้เป็นการกระจายของ

ประชากรตามเพศและอายฉุะนัน้ในประเดน็น้ีจงึเป็นการศกึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การเกดิ

การตาย และ การยา้ยถิน่ ซึง่จะมผีลใหป้ระชากร ณ พืน้ทีห่น่ึงพืน้ทีใ่ดมกีารเปลีย่นแปลงไป 

 อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2542: 38-39)[2] กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิต 

ครอบครวั การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมีความสําคญัต่อนักการตลาดเพราะ มนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค ์

(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลายการเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร ์ชีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่และตลาด

อื่นกจ็ะหมดไปหรอืลดความสาํคญัลง 

 ความหมายของการบริการ 

 คอตเลอร ์(Kotler.  2000: 428)[3] ไดใ้ห้คําจํากดัความของการบรกิารคอื กจิกรรมหรอื ประโยชน์เชงิ

นามธรรม ซึง่ฝา่ยหน่ึงไดเ้สนอเพื่อขายใหก้บัอกีฝา่ยหน่ึง โดยผูร้บับรกิารไม่ได ้ครอบครองการบรกิารนัน้ ๆ อย่างเป็น

รปูธรรม กระบวนการใหบ้รกิารอาจจะใหค้วบคูไ่ปกบัการ จาํหน่ายผลติภณัฑห์รอืไมก่ไ็ด ้

 เรแกน (Regan. 1963: 57)[4] ไดก้ล่าวว่า การบรกิาร แสดงถงึ ผลของความพงึพอใจที ่ไม่สามารถจบัต้อง

ไดท้ีแ่สดงออกมาโดยตรง หรอืผลของความพงึพอใจทีไ่มส่ามารถจบัตอ้งไดเ้มือ่ม ีการซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารต่าง ๆ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 431)[5] ไดใ้หค้วามหมายบรกิาร (Service) กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์หรอื

ความพงึพอใจทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ลกูคา้ได ้เชน่ โรงเรยีน โรงภาพยนต ์โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 

 ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546: 18)[6] กล่าววา่การบรกิารหมายถงึกจิกรรมของ กระบวนการสง่มอบสนิคา้ที่

ไม่มตีวัตน (Intangible Good) ของธุรกจิใหก้บัผูร้บับรกิาร โดยสนิคา้ที ่ไม่มตีวัตนน้ี จะต้องตอบสนองความต้องการ

ของผูร้บับรกิารจนนําไปสูค่วามพงึพอใจได ้ซึง่การจดัประเภทของธรุกจิบรกิารสามารถจดัออกไดเ้ป็น 4 ประเภทคอื 

 1.  ผูซ้ือ้เป็นเจา้ของสนิคา้และนําสนิคา้ไปขอรบับรกิารจากผูข้าย เชน่ บรกิารซ่อมรถ 
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 2.  ผู้ขายเป็นเจ้าของสนิค้าและขายบริการให้กับผู้ซื้อ เช่น บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการใช้เครื่อง

คอมพวิเตอร ์

 3.  เป็นการซือ้บรกิารและสนิคา้ควบมาดว้ย เชน่ รา้นอาหาร 

 4.  เป็นการซือ้บรกิารโดยไม่มตีวัสนิคา้เขา้มาเกีย่วขอ้ง เช่น สถาบนัลดน้ําหนัก สถาบนันวดแผนโบราณ 

คลนิิกทาํฟนั จติแพทย ์ธนาคาร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้บริโภคที่มีความสนใจใช้บริการ 

สตดูโิอถ่ายภาพแต่งงาน ในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน การกําหนดขนาดตวัอย่างจงึใชว้ธิกีาร 

คาํนวณหาขนาดประชากรทีไ่ม่สามารถระบุจํานวนประชากรทีแ่น่นอนได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26)[7] ทีร่ะดบั

ความเชือ่มัน่ 95% ความผดิพลาดไมเ่กนิ 5% จงึไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 385 คน และเพิม่ตวัอยา่งจาํนวน 15 ชดุ รวม

จาํนวน 400 คน  

 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใช้

โควต้า (Quota Sampling) ตามจํานวนรา้นสตูดโิอถ่ายภาพในจงัหวดัสมุทรปราการซึง่กําหนดสดัส่วนตามเขตทัง้ 5 

เขต คอื บางพล ีบางบอ่ บางเสาธง พระสมุทรเจดยี ์เมอืงสมุทร ปราการ เขตละ 80 คน ขัน้ที ่2 เลอืกสุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ตามรา้นสตูดโิอถ่ายภาพในจงัหวดัสมุทรปราการซึง่ประกอบไปดว้ย รา้นเรอืนแกว้ เว

ดดิง้ สตูดโิอ Smile Love Studio เพื่อนสาว เวดดิง้ สตูดโิอ สรา้งรกั สตูดโิอ PJ Studio Bubpha Wedding Studio 

Smile Love Studio Modern Love Bridal&Studio OK Wedding Studio Wedding of love Studio ขัน้ที ่3 เลอืกกลุ่ม

ตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยใชว้ธิแีบบสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามที่

จดัเตรยีมไว ้แจกจ่ายใหก้บัผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร เคยใชบ้รกิาร และมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานใน

จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั ปจัจยัดา้นสว่นผสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า   

 ดา้นเพศ พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจํานวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.80 

และเพศชาย 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.20 

 ดา้นอาย ุพบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 21-30 ปี จํานวน 279 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 70.50 และอายุ 31 ปีขึน้ไป จาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29 ตามลาํดบั 

  ด้านระดบัการศึกษา พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตร ี

จาํนวน 307 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.50 และระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 ตามลาํดบั 

 ดา้นอาชพี พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จํานวน 270  คน คดิเป็น         

รอ้ยละ 67.50 และเจา้ของธรุกจิสว่นตวัจาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00  
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 ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต้ัง้แต่ 25,001-35,000 บาท 

จาํนวน 159 คนคดิเป็นรอ้ยละ 40.80 และมรีายไดต้ัง้แต่ 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 

ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร 

ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ เมือ่จาํแนกเป็นรายดา้น อธบิายไดด้งัน้ี 

  ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร

ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั

อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง คอื คุณภาพสนิคา้ใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 รองลงมา คอื 

รปูภาพคมชดั สวยงาม ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.84  

  ดา้นราคา พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.57 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบั

มากเป็นอนัดบัหน่ึง คอื สนิคา้มหีลายระดบัราคาใหเ้ลอืกมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.63 รองลงมา คอื สนิคา้ราคาไม่แพงให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.58 

  ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 เมื่อพจิารณารายขอ้

พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง คอื เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม ใหค้วามสาํคญั

อยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.72 รองลงมาคอื ความ สะดวกในการเดนิทางมาใชบ้รกิารใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบั

มากมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.41  

  ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด พบวา่ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 เมื่อพจิารณา

รายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง คอื จดัรายการโปรโมชัน่บ่อยครัง้ใหค้วามสาํคญั

อยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.44 รองลงมา คอื มปีระชา สมัพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43  

  ดา้นบุคลากร พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

บคุลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.53 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยู่ใน

ระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง คอื เสนอบรกิารไดถู้กต้องใหค้วามสาํคญัอยู่ใน ระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 รองลงมา 

คอื สภุาพ อ่อนน้อม มมีนุษยสมัพนัธ ์ใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59  

  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80เมื่อพจิารณารายข้อ

พบว่า ผูบ้รโิภคให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง คอื จอดรถสะดวก และ พอเพยีงให้ความสําคญัอยู่ใน

ระดบัมากมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.96 รองลงมา คอื ความสะอาด และเป็น ระเบยีบของรา้นใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71  

  ด้านกระบวนการ พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคให้

ความสาํคญัเกีย่วกบัการคดิเงนิรวดเรว็ ใหบ้รกิารถูกต้อง รวดเรว็ และกระบวนการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยากใหค้วามสาํคญั

อยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.69 ในระดบัทีเ่ทา่กนั 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานแบ่งเป็นคําถาม 2 ดา้น โดย

แสดงผลจากการวเิคราะห ์ดงัน้ี 
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 ระดับความสําคัญพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานภาพรวมทัง้ 2 ด้านอยู่ในระดับ

ความสาํคญัมากไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.69 และดา้นการตอบสนอง ของผูซ้ือ้มคี่าเฉลีย่

เทา่กบั 3.76 สามารถจาํแนกไดแ้ต่ละดา้นดงัน้ี  

 ด้านความรูสึ้กนึกคิดของผูซ้ื้อ พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัของพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเทา่กนัทกุขอ้ ไดแ้ก่ เพือ่นหรอืคนรูจ้กัแนะนํา คน้หาขอ้มลูเอง เชน่ อนิเตอรเ์น็ต 

และมป้ีายโปรโมชัน่ดงึดดูเขา้รา้น เชน่ ป้ายลดราคามคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.69  

 ด้านการตอบสนองของผูซ้ื้อ พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัของพฤตกิรรมการใช้

บรกิารด้านการตอบสนองของผู้ซื้อโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง คอื มกีารเปรยีบเทยีบสนิคา้ก่อนใชบ้รกิารใหค้วามสาํคญัอยู่ใน

ระดบัมากมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 รองลงมา คอื เลอืกใชบ้รกิาร จากชื่อเสยีงของร้านให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71  

 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี การศกึษารายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดือน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน แตกต่างกนัพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานทีนํ่ามาใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน มดีงัน้ี 

 1. ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ 

 2. การตอบสนองของผูซ้ือ้ 

 โดยสามารถแบง่สมมตฐิานออกเป็น 5 สมมตฐิานย่อยตามตวัแปรตน้ พบว่า  

 สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้น

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้และดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมต ิฐานทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชส้ตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึ

นึกคดิของผู้ซื้อแตกต่างกนั และด้านการตอบสนองของผู้ซือ้แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั สมมติฐานที ่ตัง้ไว้ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มอีาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานด้าน

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 และดา้นการ

ตอบสนองของผูซ้ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบันยัสาํคญัทาง สถติทิี ่0.01  

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 ผูบ้รโิภคที่มกีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงาน

ดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ส่วน

ดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบั นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพ มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไมแ่ตกต่างกนั และ ดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ไม่

แตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิที ่0.05  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7P) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑห์รอื บรกิาร ดา้นราคา ดา้น

สถานที่จดัจําหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิารและ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานทีนํ่ามาใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน มดีงัน้ี 

 1. ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ 

 2. การตอบสนองของผูซ้ือ้ 

 โดยสามารถแบง่สมมตฐิานออกเป็น 7 สมมตฐิานย่อยตามตวัแปรตน้ พบว่า 

 สมมตฐิานขอ้ที ่ 2.1 ผลการทดสอบส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงาน ดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ โดยแยกความหมาย เป็นสว่นประสมทางการตลาดแต่ละ

ดา้น ไดด้งัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภัณฑ์ โดยรวมม ี ความสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบั นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดย

จาํแนกเป็นราย ขอ้ไดด้งัน้ี 

 รปูภาพคมชดั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของ

ผูซ้ือ้ ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 คุณภาพของสนิค้า เช่น รูปกนัน้ํา กรอบรูปมคีุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการใชบ้รกิารสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

แนวการถ่ายรูปแบบแฟชัน่ มคีวามทนัสมยั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร สตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้น

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 ด้านราคา พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา โดยรวมมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยจําแนกเป็น

รายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ราคาไมแ่พง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผู้

ซือ้ทีร่ะดบั นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

สนิคา้มหีลายระดบัราคาใหเ้ลอืก มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้น ความรูส้กึนึก

คดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทาง การจดัจําหน่ายมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิ ของผูซ้ือ้อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ บริการสตูดิโอถ่ายภาพ

แต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 เวลาที่เปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพ

แต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการ ส่งเสรมิทางการตลาดมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงาน ดา้นความรูส้กึ นึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทาง

สถติทิี ่0.05 โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 จดัรายการโปรโมชัน่บ่อยครัง้ เช่น ตามเทศกาลต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอ

ถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญั ทางสถติทิี ่0.01  

มปีระชาสมัพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกรใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงานดา้นความรูส้กึนึก

คดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

มกีารโฆษณาทีด่งึดูดใจน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอ ถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึ

นึกคดิทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  
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 ด้านบุคลากร พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธ ์สมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบั 

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ได ้ดงัน้ี 

 สภุาพ อ่อนน้อม มมีนุษยสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงาน ดา้น

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

มบีคุลกิภาพด ีแต่งกายสะอาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความ ความรูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 เสนอบรกิารไดถ้กูตอ้ง ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

 แกป้ญัหาใหล้กูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนปการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบั นัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดย

จาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ความสะอาดและเป็นระเบยีบของรา้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงาน

ดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ตกแต่งรา้นสวยงาม ดูด ีทนัสมยั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงานดา้น

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 จอดรถสะดวก และพอเพียง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ แต่งงานด้าน

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

มทีี่ให้นัง่รอเพียงพอ และสะดวกสบาย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการสตูดโิอ ถ่ายภาพแต่งงานด้าน

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 ด้านกระบวนการ พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการมคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยจําแนก

เป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 คดิเงนิรวดเรว็ ม ีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึกคดิของ

ผูซ้ือ้ทีร่ะดบั นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ใหบ้รกิารถกูตอ้ง รวดเรว็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 กระบวนการการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยาก มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงาน

ดา้นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้อยา่งมนียั สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01    

 สมมติฐานขอ้ที ่ 2.2 ผลการทดสอบส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงาน ดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ โดยแยกความ หมายเป็นส่วนประสมทางการตลาดแต่ละ

ดา้น ไดด้งัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานด้านการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบั นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 รูปภาพคมชดั สวยงาม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานด้านการ

ตอบสนองของ ผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  
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 คุณภาพของสนิค้า เช่น รูปกนัน้ํา กรอบรูปมคีุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการใชบ้รกิารสตูดิโอ

ถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 แนวการถ่ายรูปแบบแฟชัน่ มคีวามทนัสมยั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร สตูดโิอถ่ายภาพ

แต่งงานดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ด้านราคา พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยจําแนกเป็นรายขอ้ได้

ดงัน้ี 

 ราคาไมแ่พง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตดิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้

ทีร่ะดบันยัสาํคญั ทางสถติทิี ่0.01  

 สนิคา้มหีลายระดบัราคาใหเ้ลอืก มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้น 

การตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่อง ทางการจดัจําหน่าย 

โดยรวมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานด้านการ ตอบสนองของผู้ซื้อที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ สตูดิโอถ่ายภาพ

แต่งงานดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงาน

ดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการ ส่งเสรมิทางการตลาด 

โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานด้าน การตอบสนองของผู้ซือ้ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 จดัรายการโปรโมชัน่บ่อยครัง้ เช่น ตามเทศกาลต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอ

ถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 มปีระชาสมัพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงานดา้น

การตอบสนองของผูซ้ือ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 มกีารโฆษณาทีด่งึดูดใจน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้น

การตอบสนองของผูซ้ือ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ด้านบุคลากร พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยจําแนก

เป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 สภุาพ อ่อนน้อม มมีนุษยสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้น

การตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01  

 มบีคุลกิภาพด ีแต่งกายสะอาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการ 

ตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบัมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 เสนอบริการได้ถูกต้อง มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ด้านการ

ตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

  แกป้ญัหาใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงาน ดา้น

การตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  
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 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะ ทางกายภาพ โดยรวมมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบ สนองของผู้ซื้อทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติทิี ่0.05 โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ความสะอาดและเป็นระเบยีบของรา้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงาน

ดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ตกแต่งรา้นสวยงาม ดูด ีทนัสมยั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงานดา้น

การตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 จอดรถสะดวก และพอเพยีง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการ

ตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 มทีีใ่หน้ัง่รอเพยีงพอ และสะดวกสบาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอ ถ่ายภาพแต่งงาน

ดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 ด้านกระบวนการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานด้านการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบั นัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดย

จาํแนกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 คดิเงนิรวดเรว็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบสนองของผู้

ซือ้ทีร่ะดบั นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 ใหบ้รกิารถกูตอ้ง รวดเรว็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นการตอบ 

สนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 กระบวนการการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยาก มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงาน

ดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

บรกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ” มปีระเดน็ทีส่ามารถนํามา อภปิรายไดด้งัน้ี 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความ รูส้กึนึกคดิของ

ผูซ้ือ้ และการตอบสนองของผูซ้ือ้ ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่เป็นไป ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

อาจเน่ืองจากการเข้ามาใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานจะเข้ามาใช้บริการเป็นชายหญิง การตัดสนิใจเป็นการ

ตดัสนิใจร่วมกนัจงึไม่เกดิความแตกต่างจะขึน้อยู่กบัพฤติกรรม และความพงึพอใจของทัง้สองฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกบั 

งานวจิยัของวรพร จติราภณัฑ ์(2544: 65) ได้ศกึษาเรื่องพฤติกรรมเปิดรบัการสื่อสารการตลาดกบัการตดัสนิใจใช้

บริการสตูดิโอถ่ายภาพงานแต่งงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยทาง

ประชากรศาสตรไ์มม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงาน 

 2.  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานด้านความรู้สกึนึกคดิ 

และการตอบสนองของผู้ซื้อ ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

อาจเน่ืองจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่มอีายุระหว่าง 21-30 และ 31ปีขึน้ไป มคีวามต้องการในการใช้บรกิาร

ใกลเ้คยีงกนั จงึทําใหก้ารใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ กฤตตกิา คําสยีา (2556) ไดศ้กึษา

เรื่องความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์

โดยผลการศกึษาพบว่า การให้บรกิาร การจดัตกแต่งสถานที่และการจดักจิกรรมพเิศษของเอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟ

รอ้นท์ ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคไดทุ้กวยัจงึทําใหผู้บ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร ์ฟรอ้นท ์ไมแ่ตกต่างกนั 
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 3.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรู้สกึนึกคดิ 

และการตอบสนองของผู้ซื้อ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

อาชีพที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุดคือ พนักงานบริษัทเอกชน อาจเน่ืองจาก ต้องการจัดงานให้เพื่อนร่วมงาน 

หรือสงัคมได้รับรู้ เมื่อผู้บริโภคมีอาชีพแตกต่างกันไป ฐานะ ทางสงัคมหรือสงัคมในที่ทํางานจะ แตกต่างกันไป 

ทําให้รูปแบบการใช้บริการต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจยัของ พรทิพย์ สมัปตัตะวนิช (2529: 312-316) 

ได้ศึกษาเรื่องลกัษณะ ของผู้รบัสาร โดยการวเิคราะห์ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กล่าวว่า ฐานะทางสงัคม 

และเศรษฐกจิ หมายความ รวมถงึอาชพี รายได ้เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ ์ตลอดจนภมูหิลงัของครอบครวั โดยเชื่อว่าฐานะ 

ทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคน 

 4.  ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความรูส้กึนึก

คดิ และการตอบสนองของผูซ้ือ้ แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมต ิฐานทีต่ัง้ไว ้โดย

ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการเขา้มาใชบ้รกิารมากทีสุ่ด อาจเน่ืองจากผูท้ ีอ่ยู่อาศยัใน

จงัหวดัสมุทรปราการมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญาตรจีํานวนมาก “ผูบ้รโิภคจงัหวดัสมุทรปราการเป็นพื้นทีแ่หล่ง

ชุมชนและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม จงึตอ้งการบรกิารทีพ่งึพอใจและราคาไม่สงูมากนกั สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Kolter and 

Keller.2009: 254 ไดศ้กึษาการแบง่สว่นตลาดใชเ้กณฑต์ามหลกัประชากรศาสตร ์เป็นการจาํแนกผูบ้รโิภคโดยใชเ้กณฑ์

พฤติกรรมของกลุ่มกล่าวว่า การศกึษา (Education) การศกึษาของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อรสนิยม ความชอบ และ

พฤติกรรมการซื้อ โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ทึ่มีคุณภาพดีกว่าผู้บริโภคที่ม ี           

การศกึษาตํ่า  

 5.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงานดา้นความ รูส้กึนึกคดิ 

และการตอบสนองของผูซ้ื้อไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิตทิี่ 0.05 อาจเน่ืองจากการใช้บรกิารของผูบ้รโิภค

ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจ เมื่อสิง่นัน้ถูกใจผู้บริโภคก็จะตัดสนิใจซื้อสิง่นัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวจิยัของวรพร จติราภณัฑ์. (2544: 65) ไดศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมเปิดรบัการสื่อสารการตลาดกบัการตดัสนิใจใช้

บริการสตูดิโอถ่ายภาพงานแต่งงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ไม่มีปจัจยัทาง

ประชากรศารตรด์า้นใดเลยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสตดูโิอถ่ายภาพแต่งงาน 

 6.  ปจัจัยของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน แยกเป็นรายด้านคือ ด้านความรู้สึกนึกคิด และด้านการตอบสนอง 

ถ่ า ย รู ป แ บ บ แ ฟ ชั น่  มีค ว าม ทัน สมัย  โ ดย มีค ว าม สัม พัน ธ์ ใ นทิศ ท า ง เ ดีย ว กัน ใ น ร ะดับ ค่ อนข้ า ง ตํ่ า

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 อาจเน่ืองจากผู้บริโภคให้ความสําคัญ กับความสวยงาม ความทันสมัย 

และคุณภาพของสินค้า  เพราะการแต่งงานจะจัดขึ้น เพียงครัง้ เดียว  รูปภาพจะเก็บไว้ เ ป็นความทรงจํา 

ดงันัน้รปูภาพทีไ่ดม้าจะตอ้งเกบ็ไวไ้ดน้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ  (2541: 335-

336) ได้ศกึษาทฤษฎีส่วนประสม ทางการตลาดบรกิาร ไว้ว่า สนิค้าที่เสนอขายโดยธุรกจิ เพื่อสนองความต้องการ 

ของลูกค้าและก่อให้เกดิความพงึพอใจ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ คุณสมบตัิ คุณภาพของ ผลติภณัฑ ์

ความทนทาน ความน่าเชือ่ถอื การออกแบบบรกิารทัง้หมดจะต้องม ีคุณภาพ ทําใหผ้ลติภณัฑข์ายได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั

ความรูส้กึนึกคดิ ดา้นการตอบสนองของผูบ้รโิภค 

 7. ปจัจยัของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้ บริการ 

สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน แยกเป็นรายด้านคือ ด้านความรู้สึกนึกคิดและด้านการตอบสนอง ของผู้ซื้อในส่วนของ 

ราคาไม่แพง สนิค้ามีหลายระดบัราคาให้เลือก มีความสมัพนัธ์กนั โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 อาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารจะเลอืกระดบัราคาที่เหมาะสมกบั

ตนเองที่ สามารถจ่ายได ้ซึง่สอดคล้องกบังาน วจิยัของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) ไดศ้กึษาทฤษฏอุีปสงค ์กล่าวว่า 
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ปจัจยัต่าง ๆ มอีทิธพิลต่อปรมิาณการซือ้มากน้อยไม่เท่ากนั เช่น ราคาสนิคา้ ราคาสนิคา้อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รายไดข้อง

ผูบ้รโิภค รสนิยม เป็นตน้ 

 8.  ปจัจัยของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสมัพันธ์กับ 

พฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน แยกเป็นรายด้านคือ ด้านความรู้สึกนึกคิดและด้านการ 

ตอบสนองของผู้ซื้อในส่วนของ ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีความสมัพนัธ์กนั โดยมีความสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัความ

สะดวกในการเดนิทางเน่ืองจากต้องเดนิทางมาใช้บรกิารดว้ยตวัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ 

(2546) ไดศ้กึษากลยุทธก์ารตลาดสําหรบัธุรกจิให้บรกิารจะใช้ส่วนประสมการตลาด กล่าวว่า สถานทีใ่ชบ้รกิารต้อง

สามารถครอบคลุมพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายไดม้ากทีส่ดุจะตอ้งหาทาํเลทีต่ัง้ทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง สว่นช่วง

ที่เปิดให้บริการเหมาะสมไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05  อาจเน่ืองจากเวลาที่ในการมา 

ใช้บ ริก า ร  ของผู้ บ ริ โ ภคไม่ ส ามา รถ เจ า ะจ ง เ วลาที่ แ น่นอน  ได้อ าศัยคว าม  สะดวกของตน เ ป็นหลัก 

จงึเน้นร้านทีส่ามารถเดนิทางมาใช้บรกิารได้สะดวกมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั กฤตติกา คําสยีา (2556) ได้

ศกึษาความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โดยผลการศกึษาพบวา่ โครงการเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์เปิดใหบ้รกิารทุก

วนั ตัง้แต่ 10.00-24.00 น. ซึง่ทําใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้มาใชบ้รกิารไดทุ้กวนั และช่วงเวลาทีส่ะดวกของแต่ละบุคคล 

จงึไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ 

 9.  ปจัจัยของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ ์

กับพฤติก ร รมกา ร ใช้บ ริก า รสตู ดิ โ อ ถ่ ายภาพแ ต่ ง ง าน  แยก เ ป็นร ายด้ านคือ  ด้ านความรู้ สึก นึ กคิด 

และดา้นการตอบสนองของผูซ้ือ้ ในส่วนของการจดัรายการโปรโมชัน่บ่อยครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นัปานกลางในทศิทาง

เดยีวกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 อาจเน่ืองจากการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่าง ๆ และมกีารโฆษณาเป็น

สิง่ที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้ทราบข่าวทางร้าน และทําให้สนใจ ดึงดูดผู้บริโภคให้มาใช้บริการในร้านมากขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุดาพร กุณฑลบุตร (2550: 273) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการจําหน่ายไว้ว่า 

เป็นกลยทุธใ์นการเพิม่ยอดขายใหส้งูขึน้ในชว่งเวลาหน่ึงๆ โดยเป็นกจิกรรมทีใ่หผู้บ้รโิภคหนัมาสนใจ 

 10. ปจัจัยของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

ใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน แยกเป็นรายด้านคือ ด้านความรู้สึกนึกคิดและด้านการตอบสนอง ของผู้ซื้อ 

ในส่วนของ สุภาพ อ่อนน้อม มีมนุษยสมัพนัธ์ มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด แก้ปญัหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

มคีวามสมัพนัธก์นัค่อนขา้งตํ่าในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั ทางสถิติที ่0.01 ซึ่งสอดคล้อง กบังานวจิยัของ 

ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์ (2547: 320) ไดศ้กึษาสว่นประสมการตลาดบรกิาร กล่าวว่า ลูกคา้มคีวามคาดหวงัทีจ่ะไดร้บั

การตอบสนองทีพ่งึพอใจหรอืความตอ้งการไดด้จีากพนกังาน 

  ส่วนการเสนอบริการได้ถูกต้องไม่มีความสมัพนัธ์ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 อาจเน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคไดท้ําการศกึษาหาขอ้มูลทีต่รงกบัรสนิยมและรายได ้ในการประเมนิผลทางเลอืกตดัสนิใจใชบ้รกิารไวอ้ยู่แล้ว 

ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ วราพร จติราภณัฑ์ (2544: 77) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีลกัษณะเป็น

กระบวนการ ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นขัน้ตอน เช่น ในการตดัสนิใจใชบ้รกิารสตูดโิอถ่ายภาพแต่งงาน

ของผูบ้รโิภคนัน้ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจจะเริม่จากการแสวงหาขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีจ่ะซือ้นัน้อยา่งกวา้ง ๆ จากหลาย ๆ 

ตราสนิคา้ แลว้นํามาเปรยีบเทยีบประเมนิขอ้ดขีอ้เสยีแต่ละตรา และมกีจิกรรมอืน่ ๆ อกีมากก่อนตดัสนิใจซือ้ครัง้สดุทา้ย 

ดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึมขีอ้มลูในใจอยูแ่ลว้ 

 11. ปจัจัยของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน แยกเป็นรายด้านคือ ด้านความรู้สึกนึกคิด และด้าน การตอบสนองของ 

ผู้ซื้อในส่วนของ คิดเงินรวดเร็ว ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว กระบวนการให้บริการ ไม่ยุ ่งยาก โดยมีความสมัพนัธ ์
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กนัในทศิทางเดยีวกนัค่อนขา้งตํ่าทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 อาจเน่ืองจากพนกังานจะตอ้งพบเผชญิหน้าหรอืผูม้า

ตดิต่อเป็นจํานวนมากและในช่วงเวลาเดยีวกนั จงึทําให้พนักงานอาจให้ให้บรกิารลูกคา้ลูกคา้ได้ไม่ทนัตามทีต่้องการ

มากนัก ซึ่งธุรกิจการบริการเป็นธุรกิจที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดี เป็นมิตร สุภาพ เรียบร้อย และ

ตอบสนองความต้องการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546: 76-77) ทีก่ล่าวถงึส่วนประสม 

การตลาดบรกิารวา่ พนกังานควรมคีวามรู ้ความสามารถ มทีศันคตทิีด่ ีสามารถตอบสนองต่อลกูคา้ มคีวามน่าเชือ่ถอื มี

ความรบัผดิชอบ สื่อสารกบัลูกคา้ไดด้ ีมคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถสรา้ง

ความพงึพอใจใหล้กูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคูแ่ขง่  

 12  ปจัจัยของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน แยกเป็นรายด้านคือ ด้านความรู้สึกนึกคิด และด้านการ 

ตอบสนองของผู้ซื้อในส่วนของ ความสะอาดและเป็นระเบียบของร้าน ตกแต่งร้านสวยงาม ดูดี ทันสมัย 

จอดรถสะดวกและพอเพียง มีที่นัง่รอเพียงพอและสะดวกสบาย มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัค่อนข้างตํ่า

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  0.01 อาจเ น่ืองจากเมื่อผู้บริโภคได้เห็นถึง การตกแต่ง ร้านที่สวยงาม 

ทนัสมยัจากภายนอกร้านจะช่วยในการตดัสนิใจให้ผู้บรโิภคเลอืก ใช้บรกิารได้ง่ายขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 79-80) ได้ศึกษาส่วนประสม ทางการตลาดบริการ  กล่าวว่ า 

ลูกค้าจะอาศยัสิง่แวดล้อมทางกายภาพเป็นปจัจยั หน่ึงในการเลอืกใช้ บรกิาร และงานวจิยัของ สุพรรณี อนิทร์แก้ว 

(2550: 139) กล่าววา่สิง่แวดลอ้มทาง กายภาพ เป็น สว่นประสมทางการตลาดทีส่าํคญัทีล่กูคา้ ใชใ้นการเลอืกใชบ้รกิาร 

เพราะเป็นสิง่แรก ทีส่รา้งความประทบัใจแรกในการใชบ้รกิาร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อการ  พัฒนาธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ 

แต่งงานเพือ่การปรบัปรุงและพฒันาธรุกจิ 

 2. ควรทําการศกึษาในเชงิคุณภาพเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการดําเนินธุรกจิสตูดโิอถ่ายภาพ แต่งงานโดย

ทาํการสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ และทาํใหผ้ลการ วจิยัมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 3.  ควรทําการศึกษาประเด็นปญัหา หรืออุปสรรคในการดําเนินธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน 

ทีต่อ้งประสบอยูใ่นปจัจบุนั โดยทาํการขยายการศกึษาใหค้รอบคลุมทัง้เขตกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาจาก รองศาสตรจารย ์ดร.ณกัษ ์กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสาร

นิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมค่ีายิง่ของท่าน ใหค้ําปรกึษา ใหค้วามรูช้่วยเหลอืดูแลตรวจสอบพรอ้มทัง้ใหค้ําแนะนํา

ในการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนทําใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาของ

ท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา, อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีก่รุณาใหค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําอนัประโยชน์ยิง่ในการปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม

ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีใหอ้อกมาเสรจ็สมบรูณ์  

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ทุกท่าน ที่ไดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนใหป้ระสบการณ์ที่ด ีและมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

เป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษาและทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีไดจ้นสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่านที่

ช่วยอาํนวยความสะดวกและประสานงานทุกอย่าง จนทาํใหง้านวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี 
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 สดุทา้ยน้ีคุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาอนัยิง่ใหญ่แด่ 

มารดา บดิา ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจ มอบโอกาสทางการศกึษาอนัมคี่ายิง่แก่ผูว้จิยั 

อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการศกึษา และการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีได ้ จนสาํเรจ็สมบรูณ์ 
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