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บทคดัย่อ 

 

  การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื 

ผูบ้รโิภคที่เคยใช้บรกิารร้าน ไดโซ ซงัเงยีว ในเขตบางนา จํานวนทัง้สิน้ 399 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 ปี  มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี  อาชพี

พนักงานบรษิทัเอกชน  มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท และมสีถานภาพสมรส โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัดทีุกดา้น เรยีงจาก

มากไปน้อย คอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบคุลากร ดา้นช่องทาง

การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องใช้/อุปกรณ์ภายในครัว ใช้บริการใน

หา้งสรรพสนิคา้ ในช่วงวนัเสาร ์– วนัอาทติย ์ เหตุผลทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่ใชบ้รกิารที ่คอื สนิคา้มคีวามหลากหลาย  

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้เพราะตนเอง และได้รบัขอ้มูลข่าวสาร จากหน้ารา้น มาใชบ้รกิาร โดยเฉลีย่ประมาณ          

2 ครัง้/เดอืน มค่ีาใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ โดยเฉลีย่ประมาณ  341.68 บาท/เดอืน และซือ้สนิคา้ โดยเฉลีย่ประมาณ 

3 ชิน้/ครัง้   

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

ผู้บริโภคที่มีเพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้

บรกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

และ .01 ตามลาํดบั ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เพศ ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใช้บริการที่ร้านไดโซ ซงัเงียว  ด้านจํานวนในการซื้อต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญ                  

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านการส่งเสรมิการตลาด            

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการ  ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์
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และดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน  

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและระดบัตํ่า 

ตามลาํดบั สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้น

ไดโซ ซงัเงยีว ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อเดอืน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  ดา้นบุคลากร ดา้น

ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการ จัดจําหน่ายมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นจํานวนในการซือ้  ต่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รา้นไดโซ ซงัเงยีว 

 

Abstract 

  The purpose of this research is to study service marketing mix related to service usage 

behavior at Daiso Sangyo in Bangna Area. The samples used in this study is that consumers who have 

used the service at Daiso Sangyo in Bangna Area total 399 consumers. The questionnaire was 

constructed and used as a tool for collecting data. The statistics that analyzed data were percentage, 

mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance and Pearson product moment 

correlation coefficient analysis. 

The research results were as follow : 

The majority of the respondents are female, with ages between 25 – 34 years, holding 

bachelor’s degree, working as a employee in private company, the average income of Baht 10,001 – 

20,000 per month and marital status being single/widow/ divorce/separate. opinion in overall aspects of 

Service marketing mix at the good level in Physical Evidence, Product, Process, Price, People, Place 

and Promotion.  Most consumer buy appliances/ kitchen appliance, service usage at Department Store 

on Saturday-Sunday, the reason for usage services was wide product variety, consumer decide to buy it 

ourselves and get news from Daiso Sangyo shop. The consumer usage service at Daiso Sangyo were 

average 2 times per month, average expenditure were 341.68 Baht/month and buy item average 3 

pieces/time 

The results of hypotheses testing could be revealed as follows: 

Consumers with different gender, occupation, education level and average income has 

different service usage behavior in frequency of service using per month at statistical significance levels 

of 0.05 and 0.01. Consumers with different age, education level, occupation, average income and marital 

status has different service usage behavior in expenditure of purchase per month at statistical 

significance levels of 0.05 and 0.01. Consumers with different average income, gender, education level 

and occupation has different service usage behavior in items of purchase per time at statistical 

significance level of 0.05 and 0.01. The service marketing mix in promotion, place, process, people, 

physical evidence, product and price aspects were positively related to service usage behavior at Daiso 
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Sangyo in frequency of usage service per month at moderate level and low level with statistical 

significance levels of 0.01. The service marketing mix in people aspect were positively related to service 

usage behavior at Daiso Sangyo in expenditure of purchase per month at low level with statistical 

significance level of 0.05. The service marketing mix in promotion, people, physical evidence, process, 

product, price and place aspect were positively related to service usage behavior at Daiso Sangyo in 

items of purchase per time at low level with statistical significance levels of 0.05 and 0.01. 

 

Keywords: Marketing Mix Factors Service, Usage Behavior, Daiso Sangyo  

บทนํา 

ธุรกจิรา้นคา้ปลกีในประเทศไทยเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ดว้ยเทรนดก์ารขยายตวัของเมอืงใหญ่ พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคเปลีย่นไปหนัมาเลอืกใชส้นิคา้ทีเ่หมาะกบัไลฟ์สไตลแ์ละการใชส้อยทีคุ่ม้คา่ คุม้ราคา สวยงามและใชง้านได้

จรงิ ซึง่รา้นขายสนิคา้ราคาเดยีว เป็นรูปแบบรา้นคา้ทีพ่ฒันาขึน้มาเพื่อตอบสนองความต้องการใหต้รงใจผูบ้รโิภค

มากขึน้ โดยมตี้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ในช่วงภาวะเศรษฐกจิของญี่ปุ่นเริม่ถดถอยลง เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยลง โดยจําหน่ายสินค้าที่ทัง้เป็นของใช้ประจําวัน ของตกแต่ง ของใช้ใน

ครวัเรอืน สนิคา้ทีม่ไีอเดยีแปลกใหม ่ในราคา 100 เยนทัง้รา้น   ซึง่รา้น 100 เยน ทีค่นไทยเรารูจ้กักนัด ีคอื บรษิทั 

ไดโซ ซงัเงยีว จํากดั ซึง่ครองส่วนแบ่งการตลาดในญี่ปุ่นถงึ 60% ของมูลค่าตลาดรา้นคา้สนิคา้ประเภท 100 เยน

ในญีปุ่น่ มกีารขยายสาขาเขา้มาในประเทศไทย เปิดสาขาแรกที ่สยามสแควร ์โดยนําเขา้สนิคา้จากญี่ปุ่น มสีนิคา้

ใหเ้ลอืกนบัหมืน่รายการ จาํหน่ายสนิคา้ราคาเดยีว คอื 60 บาท จากความหลากหลายของสนิคา้ทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้รงจุด และราคาทีไ่ม่สงูจนเกนิไป  ทําใหง้่ายต่อการตดัสนิใจซือ้ จงึทําใหธุ้รกจิของบรษิทั 

ไดโซ ซงัเงยีว (ประเทศไทย) จาํกดั ประสบความสาํเรจ็อยา่งรวดเรว็ ปจัจบุนัรา้นไดโซ ซงัเงยีว มสีาขาในกรุงเทพ 

51 สาขา และสาขาต่างจงัหวดั 26 สาขา (ทีม่า : www.daisothailand.com ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2557) 

ปจัจุบนัแนวโน้มรา้นคา้ปลกีทีข่ายสนิค้าราคาเดยีวน้ี กําลงัมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย 

และมกีารแข่งขนักนัสงู โดยรา้นคา้ทีด่ําเนินธุรกจิลกัษณะเดยีวกนัทีส่าํคญัคอื      “โคโมโนย่า” เป็นธุรกจิในเครอื

เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และ “โตคูยะ” ที่เป็นการขยายสาขามาจากญี่ปุ่นเช่นเดยีวกบั “ไดโซ” จากที่

กล่าวมาทําให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาทําให้ผู้วิจัยสนใจ  ที่จะศึกษา “ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บริการท่ีรา้นไดโซ ซงัเงียว ของผูบ้ริโภคในเขตบางนา” เน่ืองจากเขตบาง

นาเป็นทําเลที่มีศกัยภาพสูง มกีารคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นเสน้ทางหลกัในการ

คมนาคมในอนาคต สามารถรองรบัโครงสรา้งการเตบิโตของทีพ่กัอาศยัตามแนวรถไฟฟ้าทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึการ

เติบโตของแหล่งโรงเรียนและมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสยีง ทําให้เขตน้ีมีผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจํานวนมาก 

(จาํนวนประชากร 98,855 คน ความหนาแน่น 5,101.66  คน/ตร.กม. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ทีม่า ศนูยข์อ้มลู

เศรษฐกจิการคลงั และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร) ซึง่เฉพาะในเขตบางนาน้ีมสีาขารา้น ไดโซ ซงัเงยีว ถงึ 3 

สาขา จากทัง้หมด 51 สาขาในกรุงเทพและปรมิณฑล คอื  

1. สาขาในหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลับางนา เป็นสาขารา้นไดโซ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย  

2. สาขาในหา้งสรรพสนิคา้เมกา บางนา  

3. สาขาในคอมมนิูตีม้อลล ์เดอะ โคท้ บางนา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A1.�
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ความมุ่งหมายในการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการที่ร้านไดโซ ซงัเงียว ของผู้บริโภคในเขตบางนา จําแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ที่ร้าน           

ไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) แบง่ออกเป็น 

1.1 ปจัจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และ

สถานภาพสมรส 

1.2 ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 

2.1 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการ

ซือ้ต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นจาํนวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว แตกต่างกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ของ

ผูบ้รโิภคในเขตบางนา 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฏปีระชากรศาสตร ์ฮาวกนิสแ์ละมาเธอรบ์าฟ (Hawkins; & Mothersbaugh. 2010: 

116-124) กล่าวว่า อายุ (Age) จะมวีฒันธรรมเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมและบรรทดัฐานทางทศันคต ิ การศกึษา 

(Education) เป็นส่วนหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการชือ้สนิคา้ โดยพจิารณาบางส่วน จากกําไรและอาชพี นอกจากน้ียงัมี

อทิธพิลต่อความคดิ การตดัสนิใจ และความสมัพนัธอ์ืน่ๆ รายได ้(Income) ซึง่ระดบัของรายไดใ้นครวัเรอืนรวมกบั

ความมัง่คัง่สะสม (accumulated wealth) จะเป็นตวักาํหนดอาํนาจในการชือ้ 

แนวคดิและทฤษฏสีว่นประสมทางการตลาด ฟิลปิส ์คอตเลอร ์(Phillip Kotler. 2003: 98) กล่าวว่าส่วน

ประสมทางการตลาดว่าเป็น กลุ่มของเครื่องมอืทางการตลาดทีอ่งค์กรใชใ้นการปฏบิตัติามวตัถุประสงค์ทางการ

ตลาดในตลาดกลุ่มเป้าหมายและมอีทิธพิลต่อความต้องการซือ้หรอืใชบ้รกิารในตวัผลติภณัฑน์ัน้ ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ของสนิคา้นัน้โดยพืน้ฐานจะมอียู่ 4 ประการไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด แต่สาํหรบัธุรกจิบรกิาร ส่วนประสมทางการตลาดจะมคีวามแตกต่างจากส่วน

ประสมทางการตลาดของสินค้าทัว่ไป คือจะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และ

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ซึง่ทัง้สามสว่นประสมเป็นปจัจยัหลกัในการสง่มอบบรกิาร 
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แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคนอื่นๆ (2541,น. 124) ได้กล่าวว่า 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคทํา การคน้หา การซือ้ การใช ้การ

ประเมนิผล การใช้สอยผลติภณัฑ ์และการบรกิารซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา  คําถามทีใ่ช้เพื่อการ

คน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, 

WHERE? และ HOW? การศกึษาถงึพฤติกรรมการตดัสนิใจและการกระทําของผูบ้รโิภคทีม่กีารซือ้และการใช้

สนิคา้เดยีวกนั 

แนวคดิเกีย่วกบัธรุกจิรา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่ดาํรงศกัดิ ์ชยัสนิท; และสนีุ เลศิแสวงกจิ. 2542: 5) ไดก้ล่าว

ไวว้่า การคา้ปลกี หมายถงึ การขายสนิคา้ไปใหผู้บ้รโิภคคนสุดทา้ย (Ultimate consumer) ซึง่ซือ้ไปเพื่อบรโิภค

ของตนเองหรือของบุคคลในครอบครวั ผู้ขายอาจจะเป็นใครกไ็ด้คืออาจจะเป็นผู้ผลิต ที่ขายผลิตผลของตนให้

ผูบ้รโิภคโดยตรงไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นพอ่คา้ปลกีเสมอไป การคา้ปลกีสมยัใหมค่อื รปูแบบการคา้ปลกีทีม่กีระบวนการ

จดัจาํหน่ายทีมุ่ง่เน้นในการนําเสนอสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย มรีะบบการจดัการที่อาศยัความรูค้วามชํานาญและ

เทคโนโลยมีาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า นําไปสู่ความสมัพนัธท์ี่เชื่อมโยงกนัระหว่าง ผู้ผลติ 

ผูค้า้ปลกีและลกูคา้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้าน ไดโซ ซงัเงียว ในเขต บางนา ซึ่งมี 3 

สาขา จาก 51 สาขาในกรุงเทพ (ทีม่า : http://www.daisothailand.com) ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้น ไดโซ ซงัเงยีว ในเขตบางนา ซึง่ม ี3 

สาขา จาก 51 สาขาในกรุงเทพ ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้การกําหนดขนาดตวัอย่างแบบไม่

ทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550:28) โดยใชก้ารคํานวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างและไดก้ําหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างทีค่ํานวณ

ไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอยา่ง และไดท้าํการเกบ็ตวัอยา่งเพิ่มขึน้อกี 14 ตวัอย่าง ดงันัน้จงึไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

ครัง้น้ีเทา่กบั 399 ตวัอย่าง ดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกาํหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละ

สาขา 133 ตวัอย่าง จาํนวน 3 สาขา เทา่กบั 399 ตวัอย่าง โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างผูบ้รโิภคในเขตบางนา ดว้ยการ

เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionaire) 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม

ให้แก่ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้าน ไดโซ ซังเงียว ในเขตบางนา ตามความสะดวกของผู้บริโภคในการตอบ

แบบสอบถาม เพือ่ใหไ้ดจ้าํนวนแบบสอบถามทีต่อ้งการคอื 399 ชุด 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม 

(Questionaire) เพือ่ศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ 

ซงัเงียว ของผู้บริโภคในเขตบางนา ได้มาจากการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทฤษฎี แนวความคิด งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษาวจิยัโดยแบง่แบบสอบถาม

ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส ซึง่เป็นแบบสอบถามทีม่คีําถามใหเ้ลอืกตอบหลาย

คาํตอบ (Multiple Choice Questions) จาํนวน 6 ขอ้ 
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สว่นที ่2 แบบสอบถามระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ  ร้านไดโซ 

ซงัเงยีว ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ลกัษณะคําถามเป็นแบบ Likert Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ม ี5 ระดบั ม ี22 ขอ้ 

สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ในเขตบางนา 

ซึง่มคีําถามลกัษณะปลายปิด (Closed end Questionare) แบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Questions) 

จาํนวน 3 ขอ้ และมคีาํถามปลายเปิด(Open end Questions) จาํนวน 2 ขอ้ และ รวมทัง้หมด 5 ขอ้ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

วิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยใชต้ารางแจกแจงความถี ่(Frequency) 

แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

: SD) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และสถานภาพสมรส ระดบัความคดิเหน็ดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารที่

รา้นไดโซ ซงัเงยีวของผูบ้รโิภคในเขตบางนา 

วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานดงัน้ี  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 – 1.6 ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารที่ร้านไดโซ 

ซงัเงยีว แตกต่างกนั จะทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิIndependent t-test และใชส้ถติ ิOne- Way Analysis of 

Variance: ANOVA หรอื Brown-Forsythe (β) 

สมมตฐิานขอ้ 2.1 – 2.7 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารที่ร้านไดโซ ซงัเงียว ของผู้บรโิภคในเขตบางนา  ผู้วจิยัใช้สถิติการ

วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 34 ปี การศกึษาอยู๋ในระดบั             

ปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท และมสีถานภาพโสด/

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของร้านไดโซ ซงัเงยีว ของ

ผูบ้รโิภคในเขตบางนา โดยรวมอยู่ในระดบัด ีผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้เครื่องใช/้อุปกรณ์ภายในครวั ไปใชบ้รกิารรา้น

ไดโซ ซงัเงยีวในห้างสรรพสนิค้า ในช่วงวนัเสาร์ – วนัอาทติย์ เหตุผลที่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้บรกิารที่ร้านไดโซ 

ซงัเงยีว คือ สนิค้ามีความหลากหลาย มีผลต่อผู้บริโภคมากที่สุดในตัดสนิใจซื้อสนิค้า คอื ตนเอง ได้รบัข้อมูล

ขา่วสารของรา้นไดโซ ซงัเงยีวจาก หน้ารา้นไดโซ ใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว โดยเฉลีย่ประมาณ  2 ครัง้/เดอืน 

มคี่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าที่ร้านไดโซ ซงัเงยีว โดยเฉลี่ยประมาณ  341.68 บาท/เดอืน ซื้อสนิค้าที่ร้านไดโซ 

ซงัเงยีวโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ชิน้/ครัง้ 

2. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารที่รา้นไดโซ ซงัเงยีว ด้านความถี่ในการใช้

บรกิารต่อเดอืน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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3. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้

ต่อเดอืนแตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

4. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นความถีใ่น

การใช้บรกิารต่อเดอืน ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดอืน และด้านจํานวนในการซื้อต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

5. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้น  ไดโซ ซงัเงยีว ดา้นความถี่ในการใช้

บรกิารต่อเดอืน ด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน และดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 

6. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ดา้นความถี่ใน

การใช้บริการต่อเดือน ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือน และด้านจํานวนในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ . 05 ตามลาํดบั 

7. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นคา่ใชจ้า่ย

ในการซือ้ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

8. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้น 

ไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

9. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ 

ซงัเงยีว ของผู้บรโิภคในเขตบางนา นา ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืน และด้านจํานวนในการซื้อต่อครัง้

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

10. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนและดา้นจํานวนในการ

ซื้อต่อครัง้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางและ       

ระดบัตํ่า 

11. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนและดา้นจํานวนในการ

ซือ้ต่อครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และ .05 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลางและระดบัตํ่า 

12. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารทีร่า้น         

ไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน 

และดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และ .05 ตามลําดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและระดบัตํ่า 

13. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ของผู้บรโิภคในเขตบางนา นา ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นจํานวน 

ในการซือ้ต่อครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

14. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารที่

รา้นไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นจํานวนในการซือ้ต่อ

ครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและตํ่า 
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สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร ์

1. ด้านเพศ พบว่า ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้น

ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นจาํนวนในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรม

การใช้บรกิารทีร่้านไดโซ ซงัเงยีว ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน มากกว่าผู้บรโิภคเพศชาย และผู้บรโิภค

เพศชายมพีฤติกรรมการใช้บรกิารทีร่้านไดโซ ซงัเงยีว ดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้ มากกว่าผู้บรโิภคเพศหญิง 

เน่ืองจากลกัษณะนิสยัของเพศหญงิมกัจะชอบซือ้สนิคา้ หรอืเลอืกชมค่อนขา้งมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะไป

ซือ้สนิคา้โดยจะมจีุดมุ่งหมายทีแ่น่นอนมากกว่าการไปเดนิเลอืกชมสนิคา้ จงึทําใหม้พีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้น

จาํนวนในการซือ้มากกวา่เพศหญงิ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุธณีิ แซ่เฮง (2554) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้จากรา้นจาํหน่ายสนิคา้อุปโภคราคาเดยีวของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีเพศ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นจําหน่ายสนิคา้อุปโภคราคาเดยีว  

ด้านมูลค่าในการซื้อสนิค้า ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าด้านประเภทสนิค้าที่ซื้อ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ ดา้นการเดนิทางไปซือ้สนิคา้ วนัทีซ่ือ้สนิคา้ แตกต่างกนั 

2. ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารมากทีสุ่ด ในขณะทีด่า้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน และดา้นจํานวนในการ

ซือ้ต่อครัง้ พบว่าผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการใช้บรกิารมากที่สุด เน่ืองจากว่าระดบั

การศึกษาอาจจะเป็นปจัจยัที่แสดงถึงรสนิยมการเลือกซื้อสนิค้าหรือใช้บริการ รวมทัง้รายได้ของแต่ละระดับ

การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั โดยรา้นไดโซ ซงัเงยีว เป็นรา้นทีม่สีนิคา้หลากหลายราคาถกู ดงันัน้จงึอาจเป็นไปไดว้่าผูท้ี่

มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า มกัมรีายไดไ้ม่สงูจงึมพีฤติกรรมด้านความถี่มากทีสุ่ด ในขณะทีผู่้ทีม่รีะดบัการศกึษาสูง

กว่าจะมีพฤติกรรมด้านจํานวนในการซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ที่มากกว่าตามระดบัรายได้ที่มากกว่า 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อาทติยา จนิดามณี  (2553) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค

ไอศกรมีโยเกริ์ตของลูกค้าในร้าน Red mango ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบั

การศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีโยเกริต์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน  ดา้นจํานวน

บุคคลทีม่ารบัประทานดว้ย และดา้นค่าใชจ้่ายในการรบัประทานแต่ละครัง้ แตกต่างกนั 

3. ดา้นอาชพี พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้น

ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนมากทีสุ่ด  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ต่อเดอืนมากทีส่ดุ และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั/คา้ขายมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นจาํนวน

ในการซื้อต่อครัง้มากที่สุดตามลําดบั เน่ืองจากผู้บริโภคที่มีอาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ เป็นกลุ่มที่มี

ความต้องการซื้อสนิค้าที่มรีาคาถูกและคุณภาพดี เพื่อใช้ในการทํางานหรือในชีวติประจําวนั และในร้านไดโซ 

ซงัเงียว มสีนิค้าที่มีความหลากหลาย เช่น อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องใช้/อุปกรณ์ภายในครวั และมเีวลาทํางาน

แน่นอน ดงันัน้จงึเป็นผลทําให้ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ  เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการใช้

บรกิาร ในความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนมากทีส่ดุ  แต่สาํหรบัดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารมากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่รีายไดท้ีค่่อนขา้งสงู มี

ความมัน่คง จงึมกีาํลงัซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นส่วนในดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบ

ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขายมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารมากที่สุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ที ัง้กาํลงัซือ้ หรอืมคีวาม

จาํเป็นตอ้งซือ้อุปกรณ์ต่างๆ ใชใ้นกจิการ โดยมกัจะซือ้จํานวนมากต่อครัง้ เพื่อใหเ้พยีงพอในการใชง้านในกจิการ

และเพื่อประหยดัเวลาในการเดนิทางมาซือ้ จงึทําใหผู้้บรโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขายมพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารด้านจํานวนในการซือ้ต่อครัง้มากทีสุ่ด ที่สุด โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาจารยี ์ธานีรณานนท ์
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(2548: 93-94)  ศกึษาเรื่อง ทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น้ํา

ผลไม้พร้อมดื่มตราทิปโก้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชีพต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้น้ําผลไมพ้รอ้มดื่มตราทปิโกข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืน 

ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ ด้านสถานที่ทีซ่ื้อบ่อยทีสุ่ด ด้านเหตุผลในการซือ้ และด้านประเภทของน้ําผลไม้

พรอ้มดื่มทีซ่ือ้แตกต่างกนั 

4. ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาทมี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนมากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 

30,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืน และดา้นจาํนวนในการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ 

เน่ืองจากเป็นผูบ้รโิภคทีม่รีายไดใ้นระดบัปานกลาง ซึง่คอ่นขา้งทีจ่ะมกีาํลงัซือ้ไมม่ากนกั ทาํใหร้ะดบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคมากกว่าผูบ้รโิภคกลุม่รายไดอ้ื่นๆ เน่ืองจากสนิคา้จําหน่ายในรา้นมรีาคาเท่ากนั เหมาะกบัผูม้รีายไดไ้ม่สงู

มากนกัโดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรชนก กฤษณรุ่งเรอืง  (2549) ศกึษาเรื่อง  ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไมผ้สมแอล-คารนิ์ทนี ตรายนิูฟไอเฟิรม์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่น้ําผลไมผ้สมแอล-คารนิ์ทนีตรายนิูฟไอเฟิรม์ 

ในดา้นจาํนวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ ในดา้นมลูค่าทีซ่ือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั 

5. ดา้นอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไปมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้น

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืนมากทีส่ดุเน่ืองจาก ผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าว เป็นผูท้ีท่ํางานมาสกัระยะหน่ึงแลว้ มี

รายได้ค่อนขา้งสงูและแน่นอน จงึมกีําลงัในการซื้อทีม่ากกว่าผูบ้รโิภคที่อายุน้อยกว่า ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็น

กลุ่มที่อยู่ในวัยทํางานช่วงต้น รายได้ยังไม่มัน่คงและสูงมากนัก จึงทําให้พฤติกรรมการใช้บริการที่ร้านไดโซ 

ซงัเงยีว ของอายุมคีวามแตกต่างกนั  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาจารยี ์ธานีรณานนท ์(2548)  ศกึษาเรื่อง 

ทศันคตทิางดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น้ําผลไมพ้รอ้มดื่ม ตราทปิโกข้อง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่  ผูบ้รโิภคทีม่อีายตุ่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้น้ําผลไม ้พรอ้มดื่ม

ตราทปิโกข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืน ดา้นปรมิาณการซื้อต่อครัง้ ด้าน

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ ดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ดา้นเหตุผลในการซือ้ และดา้นประเภทของน้ําผลไมพ้รอ้ม

ดืม่ทีซ่ือ้แตกต่างกนั 

6. ดา้นสถานภาพสมรส พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารที่

รา้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืน มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

เน่ืองจากผูท้ีม่คีรอบครวัอาจจะมสีิง่ของต่างๆทีจ่าํเป็นตอ้งซือ้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่ ตามจํานวนสมาชกิในครอบครวัจงึทําให้มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อมากกว่า 

โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคุลกิา วฒันสวุกุล (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการซื้อ ความพงึพอใจ และความตัง้ใจซือ้ซํ้า กรณีศกึษาแผนกยาของร้านวตัสนั ผลการศกึษาพบว่า

ลกูคา้ทีม่เีพศ สถานภาพ อาชพี และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นจํานวนครัง้ในการซือ้ต่อ 

3 เดอืน แตกต่างกนั และลกูคา้ทีม่สีถานภาพ และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นคา่ใชจ้า่ยใน

การซือ้เวชภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ แตกต่างกนั 

7. ดา้นเพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืน 

ไม่แตกต่างกนั และอายุและ สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการที่ร้านไดโซ ซงัเงียว ด้าน

ความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก แต่ละเพศ อายุ และ

สถานภาพอาจมคีวามสนใจในสนิคา้ทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั เพราะมคีวามตอ้งการซือ้สนิคา้ประเภทเดยีวกนั ราคา

ทีเ่หมอืนกนั ทําใหม้พีฤตกิรรมไม่แตกต่างกนั โดยนิตนา ฐานิตธนกร; และอุมารนิทร ์ศรศีศวิมิล (2554) ศกึษา
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เรือ่ง การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ผลการวจิยัพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ อาชพี และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไมแ่ตกต่างกนั 

ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารที่

รา้นไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนา  ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นจํานวนในการซือ้ต่อ

ครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและระดบัตํ่า เน่ืองจาก  ผูบ้รโิภคเหน็ว่าผลติภณัฑ์

ร้านไดโซ ซงัเงยีวมรีาคาถูก สนิค้ามคีวามหลากหลาย แต่บางชนิดสนิค้ายงัมรีาคาไม่เหมาะสม ทัง้ยงัไม่มกีาร

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ อย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ที่ดีเท่าไหร่นัก และธุรกจิร้านค้าปลีก

ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั จะมกีารจดัวางสนิคา้ การตกแต่งร้าน และกระบวนการในการใหบ้รกิารที่คล้ายคลงึกนั แต่

อย่างไรกต็ามผู้บรโิภคยงัเหน็ว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด  ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ นัน้เป็นปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการการใช้

บรกิารรา้นไดโซ ซงัเงยีว  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พรชนก กฤษณรุ่งเรอืง (2549) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่น้ําผลไมผ้สมแอล-คารนิ์ทนี ตรายูนิฟไอเฟิรม์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้าน

ความถี่ในการซื้อต่อสปัดาห์ ด้านจํานวนที่ซือ้ในแต่ละครัง้ และดา้นมูลค่าที่ซือ้ในแต่ละครัง้ โดยตวัแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารทีร่า้น         

ไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนาดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืนและ

ดา้นจํานวนในการซือ้ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและระดบัตํ่า เน่ืองจากว่า 

ผูบ้รโิภคเหน็วา่พนกังานแต่งกายสะอาด สภุาพ เรยีบรอ้ย พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ พนกังานมคีวามเอา

ใจใสต่่อลกูคา้ และพนกังานสามารถแนะนํา/ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ไดด้ ี ซึง่เหน็ไดจ้ากการทีผู่บ้รโิภคมผีูบ้รโิภคมี

ระดบัความคดิเหน็ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัด ี แสดงใหเ้หน็ว่าพนักงาน รา้นไดโซ ซงัเงยีวเมื่อเทยีบกบั

รา้นอืน่ๆแลว้อยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี และเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีวโดยสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ คุลกิา วฒันสวุกุล (2555) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้ ความพงึพอใจ และความตัง้ใจซือ้ซํา้ กรณีศกึษาแผนกยาของรา้นวตัสนั ผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัสว่นประสม

การตลาด ด้านพนักงานหรือด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านลกัษณะทาง

กายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้ 3 เดอืน 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ทีร่า้นไดโซ ซงัเงยีว ของผูบ้รโิภคในเขตบางนาดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน เน่ืองจากราคาสนิคา้ในรา้นไดโซ 

ซงัเงยีว ราคาทีค่่อนขา้งถูกเป็นจุดขายอยู่แลว้ ดงันัน้ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ จงึไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ในดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อเดอืน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิตนา ฐานิตธนกร และสรุภิา ทองพนัดุล (2555)  

ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นไอศกรมีระดบั  พรเีมีย่มในศนูยก์ารคา้ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า  ปจัจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านกระบวนการ และ
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ด้านบุคลากรไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์

จากการศกึษาครัง้น้ีสามารถกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ เพือ่ใหก้ารวางกลยทุธท์าง

การตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกบักลุ่มเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั และควรมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย ณ จุดขาย เช่น จดัสนิคา้เป็นเซต็

ราคาประหยดั เพื่อทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ หรอืการเพิม่ประเภทสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลาย 

และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มใหม้ากขึน้ เพือ่เพิม่ความถีแ่ละจาํนวนในการซือ้ต่อครัง้ 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

บริษัทควรให้ความสําคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ แต่ละด้านโดยเรยีงตามลําดบั

ความสาํคญั ดงัน้ี 

2.1 ด้านบุคลากร บริษัทควรรกัษาระดบัมาตรฐานของบุคลากรที่ดีและปรบัปรุงให้ดียิง่ขึ้น เช่น 

พนักงานทุกคนในรา้นสามารถแนะนํา/ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ไดด้ ี มคีวามเอาใจใส่ต่อลูกคา้ใหบ้รกิารดว้ยความ

สภุาพ รวมถงึแต่งกายสะอาด สภุาพ เรยีบรอ้ย เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารตลอดจน

แนะนําบคุคลอืน่ทีใ่กลช้ดิมาใชบ้รกิารเพิม่  

2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรปรบัปรุงการส่งเสริมการตลาดให้ดีขึ้น เช่น มีการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์อย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเน่ืองช่วง

เทศกาลต่างๆและการจดัโปรโมชัน่ สนิคา้ราคาพเิศษ เป็นตน้ 

2.3 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ควรเพิม่ชอ่งทางการจาํหน่ายทีม่ชีอ่งทางทีห่ลากหลาย และสะดวกใน

การตดิต่อสื่อสาร รบัข่าวสารจากทางร้าน เช่น Website  Facebook และ Line เป็นต้น รวมถึงมสีาขาในการ

ใหบ้รกิารเพยีงพอกบัความตอ้งการในแต่ละพืน้ทีใ่หค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้  

2.4 ดา้นกระบวนการ ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความสะดวก

รวดเรว็ โดยอาจใช้เครื่องมอืที่ทนัสมยัในการทําให้เกดิกระบวนการที่สามารถส่งมอบบรกิารที่มคีุณภาพ แต่ละ

ขัน้ตอนเชื่อมโยงกนัอย่างด ีเช่น ขัน้ตอนการรับชําระเงนิมคีวามรวดเรว็และถูกต้อง และการเลอืกค้นหาสนิค้า

ความสะดวกและรวดเรว็  

2.5 ด้านลกัษณะทางกายภาพ บรษิทัควรให้ความสําคญักบัไดแ้ก่ สถานทีต่ัง้ของร้าน ชัน้วางสนิค้า 

เครื่องมอืและอุปกรณ์  การตกแต่งสถานที ่ป้ายราคา แบบฟอรม์ต่างๆ ซึง่เป็นสิง่ทีลู่กคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทน

คุณภาพของการให้บรกิาร และควรปรบัปรุงให้ดอียู่เสมอและดยีิง่ขึน้ เช่น การตกแต่งร้านมคีวามทนัสมยัดงึดูด

ความสนใจการจดัวางสนิคา้เป็นหมวดหมู่ ง่ายในการคน้หาและเลอืกซือ้รวมถงึบรรยากาศทัง้ภายนอกและภายใน

รา้นมคีวามสะอาดเป็นตน้ 

2.6 ด้านราคา บรษิทัควรรกัษาระดบัคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีด่ไีวแ้ละปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ เป็น

การเพิม่มูลค่าสนิค้าและผู้บรโิภครบัรู้ว่าได้รบัสนิค้าที่มรีาคาเหมาะสม ดงันัน้จงึควรรกัษาระดบัมาตรฐานราคา

สนิคา้ใหม้คีวามเหมาะสมความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากสนิค้า เน่ืองจาก 

รา้นไดโซ ซงัเงยีว เป็นสนิค้าทีม่รีาคาสนิคา้ทีค่่อนขา้งถูก บ่งบอกถงึความคุม้ค่าในการจบัจ่าย เน้นความง่ายแต่

เหมาะกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เน้นสนิคา้ประจาํวนัทีต่อ้งใชแ้ละสรา้งความรูส้กึทีม่คีวามคุม้คา่ต่อการจบัจา่ย  
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2.7 ดา้นผลติภณัฑ ์บรษิทัควรพฒันาสนิคา้ใหม้บีรรจภุณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม มคีณุภาพมผีลติภณัฑท์ีม่ ี

ความหลากหลายและสนิค้ามคีวามทนัสมยั รวมถึงนําไปใช้ประโยชน์ได้ด ีและนําเสนอผลติภณัฑ์ของร้านให้มี

ความเหมาะสม โดยการสร้างจุดเด่นในเรื่องสนิค้าซึ่งเป็นสนิค้าที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่นิยมของ

ผูบ้รโิภคในประเทศไทยเป็นอยา่งมากตามกระแสนิยม รวมทัง้มจีดุขายทีร่าคาสนิคา้ไมแ่พงสามารถจบัตอ้งได ้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา                 

รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ที่ให้คําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์

อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ และ อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร ทีใ่ห้ความ

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์และให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 
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