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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ขยายตัวมากขึ้นในประเทศไทย ส่ งผล
ให้โรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงไฟฟ้ ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องด้วย จึงทาให้ธุรกิจเกี่ ยวกับ
โรงงานอุ ตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ าเติ บโตตามไปด้วย เช่ น ธุ รกิ จบริ การซ่ อมบารุ งสถานี จ่ายไฟ
ธุ รกิ จซ่ อมบารุ งมอเตอร์ นอกจากนี้ ธุรกิ จบริ การซ่ อมบารุ งสถานี จ่ายไฟและซ่ อมมอเตอร์ ยงั เป็ นที่
นิ ยม เนื่ องจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ งจะต้องมีระบบไฟฟ้ าและทาการตรวจสอบเพื่อความ
ปลอดภัย และกฎหมายบัง คับ ให้ตรวจสอบและเซ็ น ต์รับรองความปลอดภัย โดยวิศวกร ตามที่
สานักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย ตามกฎกระทรวง กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ ยวกับ
ระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๓) (๔) (๖)
(๗) และ (๘) แห่ ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกกฎกระทรวงไว้ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า การทดสอบ การตรวจ
ทดสอบการศึกษาหรื อค้นคว้า การวิเคราะห์ การหาข้อมูลหรื อสถิ ติต่างๆ เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์หรื อ
เป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การใช้หรื อการซ่ อมระบบ
ไฟฟ้ าในโรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน )
เนื่ องจากธุ รกิ จการให้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง สถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ เป็ นที่ นิย มจึ ง มี คู่ แข่ ง
แข่งขันรายใหม่เข้ามาจานวนมาก ส่ งให้จานวนลู กค้าลดลง และทาให้ยอดขายลดลง และถ้า หาก
สถานการณ์ไม่ดีข้ ึนก็อาจจะส่ งผลให้มีการปลดพนักงาน และกิจการก็ไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ บริ ษทั
จึงต้องคิดค้นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
มากที่ สุ ด จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ผูว้ ิจยั สนใจศึ ก ษาเกี่ ย ว “ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก”
จากข้างต้น ฟิ ลลิ ป คอตเลอร์ (2546: 24) ได้พูดถึ ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไว้ว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ตอบสนองถึงความต้องการของลูกค้า
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และส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
อี ก ทั้ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) คื อ เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในด้า นการ
บริ หารการตลาด เป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั สามารถกาหนดได้ และบริ ษทั จะต้องกาหนดส่ วนประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ( ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) และ
นอกจากนี้ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) ได้กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบหรื อปั จจัยของส่ วนประสมทาง
การตลาด เป็ นสิ่ งที่สามารถกระตุน้ ทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ดัง นั้น ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง น าทฤษฎี ข อง 4P มาบู ร ณาการในการวิจ ัย เพื่ อ ที่ จ ะทราบถึ ง ผลวิจ ัย และ
สามารถนามาพัฒนาธุ รกิจซ่อมบารุ งสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ าใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
2. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษา “ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก” คือ
1.ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็ นการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อพฤติก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก
3.ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่การวิจยั คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก
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4.ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในเดือน
มกราคม ถึง เมษายน 2560
1.4 ตัวแปรในกำรศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ประชากรศาสตร์
1.1 เพศ (Sex)
1.2 อายุ (Age)
1.3 สถานภาพ (Married Status)
1.4 ระดับการศึกษา (Education)
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Average Income)
2. ตัวแปรร่ วม
ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2.2 ด้านราคา (Price)
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
2.4 ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
3. ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying behavior) ประกอบด้วย ความถี่ในซื้ อ ปริ มาณใน
การซื้ อ มูลค่าในการซื้ อต่อครั้ง เหตุผลในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การซ่อมบารุ งสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก
2. นาปั จจัยดังกล่าวมาสร้างเป็ นกลยุทธ์ในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการ
3. สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ และสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
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1.6 นิยมศัพท์
ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) หมายถึ ง ปั จจัยด้านต่างๆที่ ผูบ้ ริ โภค
นามาเป็ นเกณฑ์ เพื่อใช้พิจารณาตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม
ด้ ำ นผลิต ภัณฑ์ และบริ ก ำร (Product and Service) หมายถึ ง ชื่ อเสี ย ง ความเชื่ อมัน่ ของ
บริ ษทั รวมถึงการให้บริ การที่ครอบคลุมถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า คุณภาพของการให้บริ การ
ด้ ำนรำคำ (Price) หมายถึง ความสามารถในด้านราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้
ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place) หมายถึง ทาเลที่ต้ งั ความสะดวกในการเดินทาง การเข้าถึง
การในการให้บริ การ
กำรส่ งเสริ มทำงกำรตลำด (Promotion) หมายถึ ง การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย การจัด
งานสัมมนาเกี่ยวกับข้อมูลเทคนิค การให้บริ การให้คาปรึ กษาลูกค้า
สถำนีจ่ำยไฟ (Substation) หมายถึ ง สถานี ไฟฟ้ าเป็ นจัดที่เชื่ อมโยงระหว่างสายส่ งไฟฟ้ า
จากจุดต่างๆ เป็ นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้ าต่ าจากโรงงานไฟฟ้ าเป็ นแรงดันสู งที่ถูกส่ งไปใน
สายไฟฟ้ า อีกทั้งแปลงแรงดันไฟฟ้ าลงเป็ นแรงดันต่าเพื่อจ่ายไปยังผูใ้ ช้ไฟ สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ที่
ใช้ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้ าในระบบจากสายส่ งไฟฟ้ าหรื อโรงไฟฟ้ าที่ต่อเชื่ อมเข้ามาแล้ว
เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้น และมีอุปกรณ์สาหรับป้ องกันระบบติดตั้งไว้เพื่อตัดสายส่ งที่มีปัญหา
เช่น การลัดวงจร รวมทั้งตัดอุปกรณ์ที่เกิดความเสี ยหายออกจากระบบ
มอเตอร์ (Motor) หมายถึง มอเตอร์ เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงาน
กล ประกอบด้วยขดลวดที่พนั รอบแกนโลหะที่วางอยูร่ ะหว่างขั้วแม่เหล็ก โดยเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้ า
เข้าไปยังขดลวดที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก จะทาให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื่อสลับขั้วไฟฟ้ า
การหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม
ลูกค้ ำ (Customer) หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า
กำรตัดสิ นใจซื้อ (Buying Decision)หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเริ่ มมีความต้องการสิ นค้า และ
ทาการประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจซื้ อ
กำรให้ บริกำร (Service) หมายถึง การให้บริ การซ่ อม ทาความสะอาด ทดสอบความถูกต้อง
ของระบบไฟฟ้าและมอเตอร์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก” ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาเอกสารและผลงานการวิจยั ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
สรุ ปและกาหนดประเด็นในการนาเสนอ ดังนี้
2.1 แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
2.2 แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ธุ ร กิ จ การซ่ อ มบ ารุ งรั ก ษาระบบไฟฟ้ า และมอเตอร์ ข องโรงงานเป็ นการให้ บ ริ การ
บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ( ป ร ะ จ า ปี ) : PM : ELECTRICAL SYSTEM PREVENTIVE
MAINTENANCE และงานแก้ไขเมื่อมีเหตุขดั ข้อง อาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนิ นงานของ
องค์กร หน่ วยงานหรื อ อาคาร และยังทาให้สูญเสี ยโอกาสในการแข่งขันเชิ งธุ รกิ จ มักมีสาเหตุมา
จากการขาดการวางแผนในการบารุ งรั กษาระบบไฟฟ้ าที่เหมาะส ม ดังนั้นการบารุ งรั กษาระบบ
ไฟฟ้า ( Electrical System Preventive Maintenance ) จึงเป็ นแนวทางที่จะช่วยรักษาความเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้าได้สูง
อีกทั้งกฎหมายยังบังคับให้โรงงานอาคารต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและต้องมีวิศวกร
ที่มีใบอนุ ญาติเป็ นผูต้ รวจรับรองทุกปี ตามสานักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย ตามกฎกระทรวง
กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๓) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แห่ ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
จากปั จจัยต่าง ๆทาให้ธุรกิจนี้ได้รับความนิยมและในประเทศไทยผูใ้ ห้บริ การในด้านการบารุ งรักษา
และแก้ไขระบบไฟฟ้ารายหลักคือการไฟฟ้าหรื อ (Egat) ที่เป็ นทั้งผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว แต่
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นอกจากการไฟฟ้ าแล้วยังมี อีกหลายผูใ้ ห้บริ การทั้งที่ เป็ นบริ ษทั คนไทยและต่างชาติ ที่ให้บริ การ
ดังกล่าว ส่ วนใหญ่บริ ษทั ต่างชาติจะเป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดว้ ย เช่น Toshiba Siemens
บริ ก ารตรวจสอบ และบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าประจาปี พร้ อมจัดทาเอกสารและรับรอง
ความปลอดภัย โดยที ม งานวิศ วกรไฟฟ้ า ทั้ง ระดับ ภาคี แ ละสามัญ ซึ่ ง เป็ นผู ช้ านาญในการ
ตรวจสอบโดยตรง ตามแบบฟอร์ ม การตรวจสอบของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม และ
นอกจากนี้ ย งั จัด ท ารายงานข้อ เสนอแนะ การแก้ปั ญ หาต่า ง ๆ ของระบบไฟฟ้ า เพื ่อ ความ
ปลอดภัยของโรงงาน
งานบริ การด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า ประกอบด้วย 6 ประเภทได้แก่
1. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้ าในโรงงาน สถานประกอบการประจาปี
2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้ าด้วยกล้องถ่ ายภาพความร้ อน (Thermo Scan)
3. รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้ า Single line Diagram
4. งานเขียนแบบแปลนระบบไฟฟ้ า (AutoCAD)
5. งานตรวจทดสอบ Air Circuit Breaker
6. งานบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า ประกอบด้วย
- ระบบไฟฟ้ าแรงสู ง Drop Out Fuse ลู กถ้วย สวิทซ์ เกี ยร์ โหลดเบรกสวิทซ์
- ระบบหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 100-3000 KVA
- ระบบไฟฟ้ าแรงต่าตู ้ MDB ตู ้ Capacitor Bank ตู ย้ ่อย DB, PB
เพิ่มความมั่นใจในระบบไฟฟ้ า
เพื่อให้ท่านมัน่ ใจว่าระบบไฟฟ้ าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มผลผลิ ต
และกาไรโดยไม่มีปัญหาการขัดข้องของระบบไฟฟ้ า หากตรวจพบปั ญหาจะสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที ลดการสู ญเสี ยในภายหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ ระบุ ว่าการตรวจสอบ
และบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าต้องกระทาทุกปี เพื่อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
การตรวจสอบและบารุ งรั กษาระบบไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าแรงสู ง
บริ ก ารบารุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ้ า แรงสู ง เช่ น ซ่ อ มบารุ ง แก้ไ ข เปลี่ ย น Drop Out Fuse
หรื อการซ่ อมบารุ ง Air Load Break Switch ชนิ ดต่า ง ๆ เพื่อให้โรงงานของท่า นมัน่ ใจว่าจะไม่
เกิ ดการหยุดชะงักในระบบไฟฟ้ าแรงสู งด้านขาเข้าของโรงงาน
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ระบบหม้ อแปลงไฟฟ้ า
บริ ก ารตรวจสอบ ซ่ อ มบารุ ง หม้อ แปลงไฟฟ้ า ตั้ง แต่ข นาดเล็ก 100 KVA จนถึ ง 3000
KVA นอกจากนี้ เ รายัง ให้บ ริ ก ารเป็ นสัญ ญาบารุ ง รั ก ษารายปี รวมถึ ง การทดสอบค่า ความเป็ น
ฉนวนของขดลวดหม้อ แปลงด้า นแรงสู ง และแรงต่ า รวมทั้ง การทดสอบค่า ความเป็ นฉนวน
น้ ามันและกรองน้ ามันสาหรั บหม้อแปลงไฟฟ้ าอี กด้วย
ตู้ สวิทซ์ เกียร์ แรงต่า ตู้ MDB
บริ ก ารบารุ ง รัก ษาตู เ้ มนไฟฟ้ า (MDB) ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญของระบบไฟฟ้ าที่ประกอบ
ไปด้ว ย Air Circuit Breake และ Molded Case Circuit Breaker โดยการทาความสะอาด การ
ขันน็ อ ตทุ ก ตัวเพื่อไม่ใ ห้เ กิ ด ความร้ อ นที่ บ ริ เวณจุ ด ต่ อ รวมทั้ง ทดสอบอุ ป กรณ์ ทุ ก ตัวให้อ ยู่ใ น
สภาวะพร้ อมใช้งาน และทางานได้ตามฟั งก์ชั่นที่ กาหนด
ตู้ Capacitor Bank
บริ ก ารบารุ ง รัก ษาตู ้ Capacitor Bank เนื่ องจากบ่อยครั้ ง ที่ เราพบว่า เกิ ดการระเบิ ดที่ ต วั
Capacitor หรื อ HRC Fuse ภายในตู ้ Capacitor Bank ซึ่ ง ท าให้เ ราต้อ งให้ค วามส าคัญ กับ
อุ ป กรณ์ ต วั นี้ อ ย่า งมาก ทางเราสามารถตรวจสอบและทดสอบก่ อ นที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง จะ
นาไปสู่ ก ารระเบิ ดของ Capacitor เพื่อช่ วยลดความสู ญเสี ย จากไฟฟ้ า ดับ ในกรณี ที่อุป กรณ์ ตวั นี้
เกิ ดการระเบิ ดขึ้ น
ตู้ DB, ตู้ PB
บริ ก ารบารุ ง รัก ษาตู ้ DB และตู ้ PB ตู ย้ ่อ ยสาหรั บ ควบคุ ม เครื่ อ งจัก ร หรื อ แม้แ ต่ร ะบบ
แสงสว่า ง เต้า รั บ ไฟฟ้ า ก็มี ค วามสาคัญอย่า งมากในระบบไฟฟ้ า ของโรงงาน จึงควรที่จะมี ก าร
บารุ ง รั ก ษาอยู่เป็ นระยะ ๆ เพื่อให้เกิ ดความน่ า เชื่ อถื อ และมัน่ ใจว่า จะไม่เกิ ดกระแสไฟฟ้ า ดับ
ตลอดเวลาที่ โรงงานของท่านได้ทาการผลิ ตอยู่
ตรวจสอบการเสื่ อมสภาพของสายไฟฟ้ าแรงสู งหรื อลูกถ้ วยไฟฟ้ า
บริ การตรวจสอบการเสื่ อมสภาพของสายไฟฟ้ าแรงสู งหรื อลู กถ้วยไฟฟ้ าด้วยเครื่ องมื อ
ชุ ด Ultrasonic อันเนื่ องมาจากสภาพสายไฟฟ้ าแรงสู งหรื อลู ก ถ้วย หรื ออุปกรณ์ ด้านแรงสู งได้
ใช้ง านมาอย่า งยาวนานและเกิ ด การเสื ่ อ มสภาพตามกาลเวลาจากแสงแดดหรื อ อากาศที่
เปลี่ ยนไปตามฤดู ก าล การตรวจวัดด้วยเครื่ องมื อชนิ ดนี้ จึงเป็ นการตรวจวัดในเชิ งการพยากรณ์
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ล่ วงหน้า ได้ว่า อุ ป กรณ์ ใ ดจะเสี ย หาย ซึ่ ง จะทาให้เราได้วางแผนบารุ ง รั ก ษาหรื อเปลี่ ย นอุ ป กรณ์
เหล่ า นั้น ก่ อ นจะเกิ ด การ Break down ขึ้ น ซึ่ ง เป็ นการ เพิ่ม เสถี ย รภาพให้ก บั ระบบไฟฟ้ า ของ
โรงงานของท่าน
ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าด้ วยกล้ องถ่ ายภาพความร้ อน
บริ ก ารตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ด้วยกล้องถ่ า ยภาพความร้ อน Thermo Scan ซึ่ งจะทาให้
ท่า นเห็ น ถึ ง จุ ด ร้ อ นภายในระบบไฟฟ้ า ของท่า น ตั้ง แต่ Drop Out Fuse แรงสู ง , หม้อ แปลง
ไฟฟ้ า , อุปกรณ์ ภายในตู ้ MDB หรื อตู ้ DB ย่อย ต่างๆ ด้วยเครื่ องมื อที่ ดีที่สุด Fluke Ti32 ซึ่ งให้
ความละเอีย ดของ Detector ที ่ ใ ช้ก ารตรวจจับ ความร้ อ นดี ก ว่า กล้อ งทั ว่ ๆ ไป ถึ ง 4 เท่า
นอกจากนี้ บุ ค คลากรของเรายัง ได้ผ่า นการอบรมการใช้ง าานกล้องถ่ า ยภาพความร้ อนอย่า งถู ก
วิธี ซึ่ งจะทาให้ท่านตรวจพบจุ ดร้ อนและทาการบารุ ง รั กษาได้ก่ อนที่ อุปกรณ์ ตวั นั้นจะเกิ ดความ
เสี ยหาย
ตรวจทดสอบ Air Circuit Breaker
บริ ก ารตรวจทดสอบ Air Circuit Breaker ซึ่ ง เป็ นหัวใจของระบบไฟฟ้้ า หากกรณี ฟั ง ก์ชั่น
ทางานผิด ปกติ อาจทาให้ ACB ไม่สั่ง ตัด กระแสไฟฟ้ า เมื่ อ เกิ ด การลัด วงจรขึ้ น หรื อ บางกรณี
ACB เกิ ดลัดวงจรโดยไม่ท ราบสาเหตุ อันเนื่ องมาจากชุ ด Trip Unit บกพร่ อง ดัง นั้นจึ ง มี ความ
จาเป็ นอย่า งยิ่ง ในการทดสอบฟั ง ก์ชัน่ ของ ACB อย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่อ ความน่ า เชื่ อ ถื อใน
ระบบไฟฟ้ าของโรงงานท่าน
2.1 แนวความคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factors)
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factors) หมายถึ ง การน ากลยุ ท ธ์
เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และการกาหนดราคา มาประสมกันเป็ น
หนึ่ งเดียว จัดทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้ าหมาย และทาให้เกิด
ความพึงพอใจซึ่ งกันและกันสองฝ่ าย เป็ นการเข้าถึ งตัวลู ก ค้าแบบใกล้ชิด ลู กค้ารู ้ ความต้องการ
เฉพาะลู กค้า ถู กสตางค์ (Affordability) เป็ นการประหยัดทั้งการเข้าหาลู กค้า และสร้ างคุ ณค่าให้
ลู กค้า ถู กตาม (กาลเทศะ) (Accessibility) ลู กค้าจะสามารถซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ได้ทุกที่ และทุ กเวลาที่
ต้องการ และถูกต้อง (Accountability) กิจกรรมการตลาดทุกกิจกรรมต้องสามารถ ตรวจสอบวัดผล
ได้ การสื่ อสารกับลูกค้าเป็ นแบบสองทาง
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Mar Grath (1986) กล่าวว่า การวางแผนการตลาดโดยทัว่ ไปมักจะนิ ยมใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดแบบเดิ มคื อ 4Ps ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ และช่ องทางการจัด
จาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) แต่สาหรับธุ รกิจบริ การแล้ว 4Ps นั้นยังคง
ไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดของธุ รกิจบริ การได้ เพราะลักษณะของธุ รกิจแต่ละประเภทจะมี
ความแตกต่างจากธุ รกิจที่มีสินค้าที่มีตวั ตน สามารถจับต้องได้ ดังนั้นธุ รกิจบริ การจึงควรต้องมีส่วน
ประสมการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3Ps ได้แก่ บุคลากร (Personal) สิ่ งอานวยทางกายภาพ (Physical
Facilities) และกระบวนการในการบริ หารจัดการ (Process Management) เพื่อให้การดาเนิ นงาน
และวางแผนการตลาดของธุ รกิจบริ การมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
กลยุทธ์การบริ หารการตลาดที่ ได้รับความนิ ยมมาหลายทศวรรษ เป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ใน
การพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่ มต้นที่ธุรกิ จ
ต้องมีส่ิ งที่จะนาเสนอต่อลูกค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ทาการตั้งราคาเหมาะสม หาวิธีการนาส่ งถึงลูกค้าได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพด้วยการบริ หารช่ องทางการจัดจาหน่ าย และหาวิธีการสื่ อสารเพื่ อจะสร้ า ง
ข่าวสารและกระตุ น้ ให้เกิ ดการซื้ อด้วยการทาการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งกลยุทธ์ เหล่ านี้ ถือว่าเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดสาคัญที่เป็ นรู ้จกั กันดีซ่ ึ งรวมเรี ยกว่า ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หรื อ 7P’s (ฉัตราพร เสมอใจ, 2549, หน้า 52 – 53) ธุ รกิ จบริ ก ารนอกจากใช้ท ฤษฎี ส่ วนประสม
การตลาดทัว่ ไป (Marketing Mix)หรื อ 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จาหน่ า ย (Place) และการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) แล้ว ส าหรั บ ธุ รกิ จบริ ก ารนั้น 4Ps ไม่
เพียงพอเมื่อพูดถึงส่ วนประสมการตลาดสาหรับกิจการบริ การ
Booms และ Bitner ซึ่ ง เป็ นนัก วิช าการชาวอเมริ ก ากล่ าวว่า ต้องพิ จารณาเพิ่ ม อี ก 3Ps อัน
ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) การสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence
&Presentation) และกระบวนการให้บริ การ (Process) เพิ่มเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7Ps
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546, หน้า 182) Kotler & Keller, ( 2006, p. 16) อธิ บายว่า ส่ วนประสมการตลาด
(Marketing mix หรื อ 7P’s) หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษ ทั นามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ใช้สาหรั บธุ รกิ จบริ การ
เพื่อทาให้เกิดการบริ หารคุณภาพรวม (TQM: Total Quality Management) ที่สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า
โดยคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ (กฤษณา รัตนพฤษษ์, 2545) ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้สาหรับธุ รกิ จบริ การเพื่อทาให้
เกิดการบริ หารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยคานึ งถึง
ความพึงพอใจของลู กค้าเป็ นส่ วนสาคัญ ส่ วนประสมทางการตลาดดั้งเดิ มถู กพัฒนาขึ้นมาสาหรับ
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ธุ รกิ จการผลิ ตสิ นค้าที่ จบั ต้องได้แต่สาหรั บผลิ ตภัณฑ์บริ การนั้น มี ลกั ษณะเฉพาะที่ แตกต่างจาก
สิ นค้า คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ดงั นั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงเป็ นส่ วน หนึ่ งของการบริ การด้วยปั ญหา
การรักษาคุ ณภาพของการบริ การ คือการไม่สามารถควบคุ มคุ ณภาพของการบริ การได้เหมือนกับ
สิ นค้าที่จบั ต้องได้จึงจาเป็ นต้องนาเครื่ องมือทางการตลาดบริ การ 7P's เข้ามาช่วยบริ หารจัดการกับ
ธุ รกิจ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์, 2548, หน้า 29)
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ (2547) อธิ บายว่ากลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Marketing
Mix 7P s) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place) ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ปั จจัยด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (People) ปั จจัยด้านการ
สร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดย ส่ วนประกอบทุกตัวมี
ความเกี่ ย วพัน กัน และเท่ า เที ย มกัน ขึ้ น อยู่ก ับ ผู บ้ ริ ห ารจะวางกลยุท ธ์ โ ดยเน้น ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การตัวใดมากกว่าเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด เป้ าหมาย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะดังนี้ (Mar Grath, 1986)
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ เสนอขายโดยธุ รกิ จ เพื่อตอบสนองความต้องการ
หรื อ ความจาเป็ นของลู กค้าให้เกิ ดความพึง พอใจ ประกอบด้วยสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้และสัมผัสไม่ได้
ผลิ ตภัณฑ์จึง เป็ นได้ท้ งั สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี คุณค่า (Value) ใน
ความรู ้สึกของลูกค้า จึงทาให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสามารถขายได้ โดยผลิตภัณฑ์ (Product) จะเป็ น
สิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ ธุ รกิ จนามาเสนอขายให้ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค ได้แก่ รู ป ร่ า ง ขนาด สี สั นและ ความ
สวยงาม ตราสิ นค้ามีคุณภาพ และปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นลักษณะบางประการของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ อาจกระทบต่ อ
พฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุ ณภาพที่ คนรั บ รู ้ ไ ด้ข อง
ผลิ ตภัณฑ์ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมี การตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้ เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของ ผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่อที่ สะดุดตาอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ ผูบ้ ริ โภคเห็ นคุ ณประโยชน์ ข องผลิ ตภัณฑ์ที่ ส าคัญก็ จะท าให้ผูบ้ ริ โภคประเมิ น สิ น ค้า
เช่นกัน สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการ
ซื้ อด้วย
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ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรื อการ
บริ โภคที่สามารถทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วย
สิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่อเสี ยงของ
ผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ขายอาจจะ
มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน สายตา
ของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ ง พยายาม
คานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ความแตกต่ า งทางการ
แข่งขัน (Competitive Differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน
รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า เป็ นต้น
3. การกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
4. การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Development) เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มี ล ัก ษณะใหม่ แ ละ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ข้ ึ น (New and Improved) ซึ่ งต้อ งค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
เสาวนีย ์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าที่มีในร้านและบริ การ
ที่ร้านมีไว้บริ การ แบ่งเป็ น 2 แบบ
1. ผลิตภัณฑ์ ต้องพิจารณาถึงความลึก ความกว้าง ความยาวและความสอดคล้อง ดังนี้
1.1 ความลึกของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง จานวนสายการผลิตที่มีอยูจ่ ะ
ประกอบด้วย ขนาด ราคา และรู ปทรงต่างๆ
1.2 ความกว้างของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง จานวนสายการผลิตที่ต่างกัน
1.3 ความยาวของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง จานวนสายการผลิตทั้งหมดใน
ส่ วนประสมผลิตภัณฑ์
2. ความสอดคล้อ งของส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง การพิ จ ารณาถึ ง ความสมดุ ล
ระหว่างความลึก ความกว้าง
3. บริ การ ทางร้านมีบริ การไว้บริ การลูกค้า แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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3.1 บริ การก่อนการขาย (Pre-sale Service) เวลาเปิ ด-ปิ ด การจัดส่ งสิ นค้า การมี
พนักงาน แนะนาสิ นค้า การรับประกันสิ นค้า การให้สินเชื่ อ และการทดสอบการใช้งาน
3.2 บริ การหลังการขาย ( Post-sale Service) การแลกคื นสิ นค้า ซ่ อมแซมสิ นค้า
การ ฝึ กอบรม
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2543) กล่ า วว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) คื อ ลัก ษณะบางประการของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ที่ อ าจกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภค คื อ ความใหม่ ความ
สลับซับซ้อน และคุณภาพที่คนรับรู ้ได้ของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมี
การตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้เรื่ องเหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือก
ที่ ง่ า ยกว่ า ผู ้บ ริ โ ภคมี ค วามคุ ้น เคยเพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ไ ม่ ต้อ งการเสาะแสวงหาทางเลื อ กอย่า ง
กว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ างของผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก
สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หี บห่ อที่สะดุ ดตาอาจทาให้ผูบ้ ริ โภคเลือกไว้
เพื่อพิจารณาประเมิ นเพื่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่ แสดงให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นคุ ณประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ที่สาคัญก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรั บเข้า
กับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย
พิบูล ทีปะปาล (2545) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
ผลิ ตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมี
อรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
ได้ ในการก าหนดกลยุท ธ์ ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ต้อ งคานึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้า นความแตกต่ า งของผลิ ตภัณฑ์
(Product differentiation) และ/หรื อความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive differentiation) และ
ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ (คุ ณสมบัติ) ของผลิ ตภัณฑ์ (Product component) เช่ น ประโยชน์
พื้นฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า นอกจากนั้นยังต้องคานึ งถึงการกาหนด
ต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product positioning) ซึ่ งเป็ นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ทั เพื่ อ แสดง
ตาแหน่ ง ที่ แตกต่ า งและมี คุ ณค่ า ในจิ ตใจของลู ก ค้า เป้ า หมาย ในส่ วนของการพัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product development) จะเป็ นขั้นตอนที่เกิดหลังจากได้มีการนาผลิตภัณฑ์ออกวางจาหน่ายไประยะ
หนึ่งแล้วซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and improved)
โดยต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ราคาที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งจ่ า ยเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนกับสิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอขาย ลู กค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของ
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บริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ได้แก่ ราคาผลิ ตภัณฑ์ต่ ากว่าที่ อื่น ความแน่ นอนและเป็ น
มาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ์ มีป้ายแสดงสิ นค้าที่ชดั เจน ราคาเมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ปริ มาณมากมีราคา
ต่ากว่า
ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือกและทาการ
ตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการ
ซื้ อหรื อทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่นๆ สาหรับการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริ โภคมัก
พิจารณารายละเอียด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ ยวข้อง สาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
ราคาสู งไม่ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ นคุ ณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็
ติดตามด้วยการซื้ อ
ราคา คื อ จานวนเงิ นหรื อสิ่ ง แลกเปลี่ ย นที่ มี ค วามจาเป็ นต้อ งจ่ า ย เพื่ อให้ไ ด้สิ นค้า หรื อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งหมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ปตัว เงิ น ราคาเป็ นต้น ทุ น ของลู ก ค้า ผู ้บ ริ โภค
เปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า (value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิ ตภัณฑ์ ถ้าคุ ณค่าสู งกว่า
ราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
ราคาเป็ นจานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การหรื อเป็ นคุ ณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ จากการใช้ผ ลิ ตภัณฑ์/บริ การคุ ม้ กับเงิ นที่ จ่ายไป (Armstrong and Kotler.
2009 : 616) หรื อหมายถึ ง คุ ณค่ า ผลิ ตภัณฑ์ใ นรู ปตัวเงิ น ราคาเป็ น P ตัวที่ สองที่ เกิ ดขึ้ น ถัดจาก
Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลู กค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่าง คุ ณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะ ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผู ้
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง
1. คุ ณค่าที่ รับรู ้ ในสายตาของลู กค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรั บของลู กค้าใน คุ ณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ว่าสู งกว่าผลิตภัณฑ์น้ นั
2. ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. การแข่งขัน
4. ปัจจัยอื่น ๆ
เสาวนีย ์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550) กล่าวว่า ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบ
ตัว เงิ น ราคาเป็ นต้น ทุ น ของลู ก ค้า ผู บ้ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่า งคุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ับ ราคา
ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าลูกค้าก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง
คุณค่าที่รับรู ้ในสายตาของลูกค้าซึ่ งต้อง พิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่
สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ต้นทุนสิ นค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการแข่งขัน ปั จจัยอื่นๆ เป็ นต้น
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทา
การประเมินทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึง
ควรคิ ดราคาน้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อท าให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลัก ษณะอื่ นๆ ส าหรั บการ
ตัดสิ นใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลาย
ที่เกี่ยวข้องสาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ อง
ประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
พิบูล ทีปะปาล (2545) กล่าวว่า ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ราคา
เป็ นตัว P ที่ 2 เกิดขึ้น มาถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างคุ ณค่า (Value) ผลิ ตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้นผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึงคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ง
ต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสู งกว่าราคาผลิ ตภัณฑ์น้ นั และต้อง
คานึ งถึงต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องโดยจะมีผลโดยตรงต่อการตั้งราคาจาหน่ าย ในเรื่ อง
การแข่ ง ขันกับ สิ นค้า อื่ นๆ ก็ เช่ นกัน หากสิ นค้า ประเภทเดี ย วกันมี คุ ณสมบัติใ กล้เคี ย งกันก็ ค วร
พิจารณาในการตั้งราคาจาหน่ายให้เหมาะสมกับเพื่อไม่ให้เกิดการเปรี ยบเทียบกันจนเกินไป
3. สถานที่ (Place) หมายถึ ง การสร้ างเครื อข่ายซึ่ งเป็ นช่ องทางที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
และสร้างเสริ มสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทัว่ ถึง รวมถึง
การจัดการเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ อุปกรณ์อานวยความสะดวกเช่น รถเข็นหรื อตะกร้า รู ปแบบ
การแต่งร้าน สถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ มีสาขาหลายแห่ง
โครงสร้างของช่องทางซึ่ งประกอบสถานบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และ
บริ การจากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมาย คื อ สถาบันการตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่ ช่วยในการ
กระจายตัวของสิ นค้าประกอบด้วยการขนส่ ง และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อ
การพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไป
ประเมินประเภทของช่ องทางที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ ภาพพจน์ของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น
สิ นค้าที่มีของแถมในร้านเสริ มสวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้
บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
โครงสร้ างของช่ องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและ
บริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือ สถาบันการตลาด
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ส่ วนกิ จกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บ
รักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจาหน่ายจึง ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
1. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Channel Distribution) หมายถึ ง กลุ่มของบุคคลหรื อธุ รกิ จที่มี
ความเกี่ ย วข้องกับ การเคลื่ อนย้า ยผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารส าหรั บการใช้ห รื อบริ โ ภค (Kotler and
Keller. 2009: 787) หรื อหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิ ทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยัง
ตลาดในระบบช่ องทางการจัดจาหน่ ายจึ ง ประกอบด้วย ผูผ้ ลิ ต คนกลาง ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ท าง
อุตสาหกรรม ซึ่ งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ ทาง
อุตสาหกรรมและใช้ช่องทางอ้อมจากผูผ้ ลิต ผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
2. การกระจายตัว สิ น ค้า หรื อ การสนับ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้า สู่ ต ลาด (Physical
distribution หรื อ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการปฏิบตั ิการตามแผน
และการควบคุมการเคลื่ อนย้ายวัตถุ ดิบ ปั จจัยการผลิ ตและสิ นค้าสาเร็ จรู ปจากจุ ดเริ่ มต้นไปยัง จุ ด
สุ ดท้ายในการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าโดยมุ่งหวังกาไร (Kotler and Keller.
2009: 786) หรื อ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเคลื่ อ นย้า ยตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากผู ผ้ ลิ ต ไปยัง
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสิ นค้าที่สาคัญมีดงั นี้
(1) การขนส่ ง
(2) การเก็บรักษาสิ นค้า และการคลังสิ นค้า
(3) การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
เสาวนี ย ์ โตสุ ว รรณเจริ ญ (2550) กล่ า วว่า การจัด จ าหน่ า ย (Place & Distribution) เป็ น
กิ จกรรมนาผลิ ตภัณฑ์ที่กาหนดไว้ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย ก็คือ สถานที่ต่างๆ ที่ช่วยในการกระจาย
สิ นค้า การขนส่ ง การเก็บรักษาสิ นค้าคง คลัง ได้แก่
1. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของสถานที่หรื อบุคคล
ที่ทาหน้าที่ หรื อกิ จกรรมอันจะนาผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ ในส่ วนที่เป็ นเรื่ อง
การพิจารณาว่าจะจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยผ่านคนกลางต่างๆ อย่างไร กล่าวคือ พิจารณาถึงเส้นทางที่
ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตผ่านคนกลางต่างๆ
3.2 การกระจายสิ นค้า (Physical Distribution) หมายถึ ง กิ จกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ การ
เคลื่ อนย้ายตัวสิ นค้าที่ มีปริ มาณถู กต้องไปยังสถานที่ ที่ตอ้ งการและเวลาที่เหมาะสม ในส่ วนนี้ จึง
ประกอบด้วยการขนส่ ง การเก็บรั กษาตัวสิ นค้า ภายในองค์การธุ รกิ จของตน และในระบบช่ อง
ทางการคลังสิ นค้าและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง (วาสนา พวงมาลัยและคณะ, 2548)
เสาวนีย ์ โตสุ วรรณเจริ ญ ( 2550) กล่าวว่า การจัดการจาหน่าย หมายถึง การเลือกทาเลที่ต้ งั
สถานที่จอดรถ ขนาดของร้าน ด้านการวางผังร้านและตกแต่งร้าน
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1. การเลือกทาเลที่ต้ งั ปั จจัยพิจารณา คือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดประชากรซึ่ งดู ไ ด้
จากแนวโน้มของประชากร ศักยภาพในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค จานวนร้ านค้า การจราจร แรงงาน
ระบบสาธารณู ปโภค ระบบมวลชน กฎหมายท้องถิ่น
2. การตกแต่งภายใน เป็ นการสร้างความประทับใจในการบริ การของผูบ้ ริ โภคเมื่อได้ พบ
เห็น เช่น การจัดวางสิ นค้า การเลือกแบบพื้น ระบบแสงสว่าง หมวดหมู่สินค้า
3. การตกแต่งภายนอก เป็ นการสร้างความแตกต่างจากร้านอื่น ประตูทางเข้า ตราสัญลักษณ์
สโลแกน
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2543) กล่ า วว่ า ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย (Placement-Channel of
Distribution) กลยุท ธ์ ข องนัก การตลาดในการท าให้มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ไ ว้พ ร้ อ มจ าหน่ า ย สามารถก่ อ
อิ ทธิ พลต่อการพบผลิ ตภัณฑ์ แน่ นอนว่าสิ นค้าที่ มี จาหน่ ายแพร่ หลายและง่ ายที่ จะซื้ อก็ จะท าให้
ผูบ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของช่ องทางที่นาเสนอก็อาจก่ ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ ภาพพจน์ข อง
ผลิ ตภัณฑ์ เช่ น สิ นค้าที่มีของแถมในร้ าน เสริ มสวยชั้นดี ในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยง
มากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
พิบูล ทีปะปาล (2545) กล่าวว่า การจัดจาหน่าย (Place or distribution) หมายถึง โครงสร้าง
ของช่ องทางซึ่ ง ประกอบด้วย สถาบันและกิ จกรรมเพื่ อใช้เคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ารจาก
องค์กรไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็คือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรม
ที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคง
คลัง การจัดจาหน่ ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of distribution)
หมายถึ ง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ/หรื อ กรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิ ตภัณฑ์ถูกเปลี่ ยนมื อไปยังตลาดในระบบ
ช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ส่ วนที่
2 คือ การสนับสนุนการกระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่ อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัว
สิ นค้า จึ ง ประกอบด้วยงานที่สาคัญต่ อไปนี้ คื อ การขนส่ ง (Transportation) การเก็ บ รั ก ษาสิ นค้า
(Storage) และการคลังสิ นค้า (Warehousing) และสุ ดท้าย คือ การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ (Inventory
management)

4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การก าหนดตาแหน่ ง ตราสิ นค้า การตั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณา สื่ อที่เลือกและกาหนดเวลาที่เผยแพร่ ผา่ นสื่ อดังกล่าว ความคิด
สร้ า งสรรค์ใ หม่ ๆ ในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด การส่ ง เสริ ม การขาย ได้แก่ ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
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สามารถ ต่อรองได้ การลดราคาสิ นค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นวิทยุและโทรทัศน์ แผ่นป้ าย
โฆษณา ใบปลิว
การส่ ง เสริ ม การตลาดสามารถก่ ออิ ท ธิ พ ลต่ อผูบ้ ริ โภคได้ทุ ก ขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั ตลาดส่ งไปอาจเตื อนใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ ว่าเขามี ปัญหา สิ นค้าของนักการ
ตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสาร
หลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้ อของลู กค้าถูกต้อง เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้
เกิ ดความต้องการเพื่ อเตื อนความทรงจา (Remind) ในผลิ ตภัณฑ์ โดยคาดคิ ดว่า จะมี อิท ธิ พ ลต่อ
ความรู ้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจะใช้พนักงานขาย (Personal
selling) ท าการขาย และการติ ดต่ อสื่ อสารโดยไม่ ใช้ค น (Non personal selling) เครื่ องมื อในการ
ติดต่อสื่ อสารมีหลายประการซึ่ งเลือกใช้ได้หลากหลาย โดยการเลือกใช้ให้พิจารณาความเหมาะสม
ของเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง องค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลาย
เครื่ อ งมื อ ซึ่ งต้อ งใช้ห ลัก การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์
คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี้
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และส่ งเสริ ม
การตลาดเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร หรื อ ความคิ ด ที่ ต้อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น โดยผู อ้ ุ ป ถัม ภ์ รายการ
(Armstrong and Kotler. 2009: 33) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ
1.1 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา
(Advertising tactics)
1.2 กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลกับบุ คคล
เพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้วยการขาย แบบเผชิ ญหน้า
โดยตรงหรื อ ใช้โ ทรศัพ ท์ (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 675) หรื อ เป็ นการเสนอขายโดย
หน่ วยงานขายเพื่อให้เกิ ดการขาย และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี กบั ลู กค้า (Armstrong and Kotler.
2009: 616) งานในข้อนี้ จะเกี่ ยวข้องกับ 1.) กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling
strategy) 2.) การบริ หารหน่วยงานขาย (Sales force management)
3. การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) หมายถึ ง เป็ นสิ่ งจูงใจระยะสั้นที่กระตุน้ ให้เกิ ด
การซื้ อหรื อขายผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ (Armstrong and Kotler. 2009: 617) เป็ นเครื่ องมือกระตุ ้น
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ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and
Stanton. 2007: 677) ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าคนสุ ดท้าย
หรื อบุ ค คลอื่ นในช่ องทางการจัดจาหน่ า ย การส่ ง เสริ ม การขาย มี 3 รู ปแบบ คื อ 1. การกระตุ ้น
ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ ผูบ้ ริ โภค (Consumer Promotion) 2. การกระตุ ้นคน
กลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง (Trade promotion) 3. การกระตุน้ พนักงานขาย
เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงานขาย (Sales force Promotion)
4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มี ความหมาย ดังนี้
1. การให้ข่าวเป็ นการเสนอความคิ ดเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตราสิ นค้า หรื อ
บริ ษทั ที่ไม่ตอ้ ง มีการจ่ายเงิ น (ในทางปฏิ บตั ิจริ งอาจต้องมีการจ่ายเงิ น) โดยผ่านการกระจายเสี ยง
หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่ อสารที่มีการวางแผน
โดยองค์กรหนึ่ งเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิ ตภัณฑ์ หรื อต่อนโยบายให้เกิ ดกับกลุ่ มใด
กลุ่มหนึ่ ง (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มหรื อป้ องกัน ภาพพจน์
หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ direct response marketing) การโฆษณาเพื่อให้
เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และ การตลาดเชื่อมตรงหรื อการโฆษณา
เชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายต่างกันดังนี้
5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ direct response marketing) เป็ นการ
ติ ดต่อสื่ อสารกับ กลุ่ มเป้ าหมายเพื่อให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึ ง วิธีการ
ต่างๆ ที่ นักการตลาดใช้ส่งเสริ มผลิ ตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ื อและทาให้เกิ ดการตอบสนอง
ในทันที ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใช้ สื่ อต่างๆ เพื่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น
ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค
5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิ ด การตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising)
เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่ งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับ ฟัง หรื อผูช้ ม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรง
ไปยังผูส้ ่ งข่าวสาร หรื อป้ ายโฆษณา
5.3 การตลาดเชื่ อ มตรงหรื อการโฆษณาเชื่ อ มตรง (Online advertising) หรื อ
การตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรื อ E-marketing) เป็ นการโฆษณา
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อ อินเตอร์ เน็ต เพื่อสื่ อสาร ส่ งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การโดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า เครื่ องมือที่สาคัญในข้อนี้ประกอบด้วย
1. การขายทางโทรศัพท์
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2. การขายโดยใช้จดหมายตรง
3. การขายโดยใช้แคตตาล็อค
4. การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์
ซึ่ งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง
เสาวนีย ์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550) กล่าวว่า การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การ
ให้ขอ้ มู ลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อเพื่อสร้ างทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อ การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้
พนักงานขายทาการขาย และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมี หลาย
ประการซึ่ งอาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือ โดยต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารแบบ
ประสมประสานกัน โดยพิ จารณาถึ ง ความเหมาะสมกับ ลู ก ค้า ผลิ ตภัณฑ์ คู่ แข่ ง ขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
วาสนา พวงมาลัยและคณะ (2548) กล่ าวว่า การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการ
ติ ดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่ ายและตลาดเป้ าหมายเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่แจ้ง
ข่าวสาร หรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาดอาจทา ได้ 4 แบบ
ด้วยกัน ซึ่ งเรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion Mix) หรื อส่ วนประสมในการ
ติดต่อสื่ อสาร ( Communication Mix) ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบไม่ใช้บุคคล ( Non Personal) โดย
ผ่านสื่ อต่างๆ อุปถัมภ์รายการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณากิจกรรม การโฆษณา ประกอบด้วย
การโฆษณาผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รถเมล์ รถตู ้ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง การโฆษณาใน
โรงภาพยนตร์ เป็ นต้น
2. การขายโดยใช้บุคคล ( Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางตรงแบบเผชิ ญหน้า
ระหว่างผูข้ าย และลู กค้าที่ มีอานาจซื้ อ การขายโดยใช้บุคคล ก็คือ การขายโดยใช้พนักงาน ขาย
นัน่ เอง
3. การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นกิจกรรมทางการตลาด ที่นอกเหนื อจาก การ
ขายโดยใช้บุ ค คล การโฆษณา และการประชาสั มพันธ์ ที่ ช่ วยกระตุ ้นการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และ
ประสิ ทธิ ภาพของผูข้ าย ตัวอย่างการส่ งเสริ มการขาย ได้แก่ การลดราคา แลกซื้ อ แจกตัวอย่างสิ นค้า
แถมสิ นค้าฟรี ชิงโชค แข่งขัน การแจกคูปอง เป็ นต้น
4. การให้ ข่ า วสาร และการประชาสั ม พัน ธ์ (Publicity & Public Relation) การให้ ข่ า ว (
Publicity) เป็ นการเสนอความคิ ดเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การแบบไม่ใช้บุคคล โดยที่ องค์กรที่ เป็ น
เจ้าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเสนอข่าวนั้น การประชาสัมพันธ์ ( Public
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Relation) เป็ นความพยายามที่ ไ ด้จดั เตรี ย มไว้ข ององค์ก ร เพื่ อชัก จู ง กลุ่ ม สาธารณะให้เกิ ดความ
คิดเห็นหรื อทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2543) กล่ า วว่ า การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing
Communication) สามารถก่ อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู บ้ ริ โ ภคได้ทุ ก ขั้น ตอนของกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ
ข่าวสารที่นกั ตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้และ มันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อ
เป็ นการยืนยันว่าการ ตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
พิบูล ทีปะปาล (2545) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับ
ข้อมู ล ระหว่า งผู ข้ ายกับ ผูซ้ ้ื อ เพื่ อสร้ า งทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่ อสื่ อสารอาจใช้
พนัก งานขายทาการขาย (Personal selling) และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยไม่ ใ ช่ ค น (Nonpersonal
selling) โดยเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายอย่าง ซึ่ งอาจเลื อกใช้หนึ่ งหรื อหลายๆ เครื่ องมือ
และต้อ งใช้ห ลัก การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing
Communication - IMC) โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมกับลู กค้า ผลิ ตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือส่ งเสริ มที่สาคัญมีดงั นี้ (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา, 2544 : 31-32 )
1. การโฆษณา (advertising) เป็ นกิ จกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์การและ/หรื อ
ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เกี่ ย วข้อ งกับ กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งสรรค์ ง านโฆษณา (Creative strategy) และยุ ท ธวิ ธี ก ารโฆษณา
(Advertising tactics) และกลยุทธ์ดา้ นสื่ อ (Media strategy) ซึ่ งเป็ นการวางแผนในการคัดเลื อกสื่ อ
การกาหนดระยะเวลาความถี่ ความต่อเนื่องในการลงสื่ อประเภทต่างๆ เพื่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นกิ จกรรมการแจ้งข่าวสารและจู งใจ
ตลาดโดยใช้บุ ค คล โดยจะเกี่ ย วข้อ งกับ กลยุ ท ธ์ ก ารขายโดยใช้พ นัก งานขาย (Personal selling
strategy) การจัดการหน่วยงานขาย (Sales force management)
3. การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) หมายถึ ง กิ จกรรมการส่ งเสริ มที่นอกเหนื อจาก
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งสามารถกระตุน้
ความสนใจทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าขั้นสุ ดท้าย หรื อบุคคลอื่นในช่ องทางการส่ งเสริ มการ
ขาย ซึ่งมี 3 รู ปแบบ คือ การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่าการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู ้ผบู ้ ริ โภค (Consumer
promotion) ส่ วนต่อมา คือ การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู ้คนกลาง (Trade
promotion) ประการสุ ดท้ายเป็ นการกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่าการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงาน
ขาย (Sales force promotion)
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4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) การให้ข่าวเป็ นการ
เสนอความคิดเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิ น ส่ วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึ ง
ความพยายามที่ มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ งเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิ ดกับกลุ่ มใด
กลุ่มหนึ่ง ซึ่ งการให้ข่าวเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing หรื อ direct response marketing) และการตลาด
เชื่ อมตรง (Online marketing) เป็ นการติ ดต่ อสื่ อสารกับกลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อให้เกิ ดการตอบสนอง
(Response) โดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ื อ
และทาให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรทัศ น์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งจูงใจให้ลูกค้ามี
กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้ อ
2.2 แนวความคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคถื อเป็ นเรื่ องที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการตลาด เพราะหากนักการตลาดสามารถศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจนเข้าใจอย่างถ่องแท้
จะทาให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในอนาคตได้ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงรวบรวมความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาดังนี้
ชิ ฟ แมน และคานุ๊ ก (Schiffman, & Kanuk, 2007) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคเป็ น
พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกโดยการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมิน หรื อการบริ โภคผลิตภัณฑ์บริ การ
และแนวความคิดต่างๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเองได้
ครุ ก แมน (Krugman, 1986) ให้ ค วามหมายของการศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคว่ า เป็ น
การศึ กษาถึ งพฤติ กรรมของมนุ ษย์ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ลักษณะการใช้ และการ
ยอมรับในสิ นค้าบริ การนั้น
ศิริวรรณ และคณะ (2546, หน้า 192) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทา
การค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขา หรื อเป็ นขั้นตอนซึ่ งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การ
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา
Soloman (2002) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการ
กระทาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะมีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจอีกทั้งมี
ผลทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ ถ้ากลยุทธ์สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ ด้วย
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เหตุ น้ ี จึงจาเป็ นต้องศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อจัดสิ่ งกระตุ น้ หรื อกลยุทธ์ การตลาดที่ สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544, หน้า 54) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัด หาและการใช้ผ ลิ ต ภัณฑ์ท้ ัง นั้น รวมถึ ง กระบวนการ
ตัดสิ นใจที่เกิ ดขึ้นก่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทา ประเด็นสาคัญของคาจากัดความ
ข้างต้นก็คือ กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งก่อนเกิดและเป็ นตัวปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น
2.1.1. พฤติกรรมผู้บริ โภค
Kotler and Keller (2006) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) เป็ นการศึกษา
ถึ งพฤติ กรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคทั้งที่เป็ นบุ คคล กลุ่ ม หรื อองค์การ เพื่อให้ทราบถึ ง
ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อ การใช้ การเลือกบริ การ แนวคิด หรื อประสบการณ์ ที่
จะทาให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ คาตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาด ที่
สามารถตอบสนองความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่า งเหมาะสม โดยการวิเคราะห์ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคจะอาศัยคาถามเพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อค้นหาคาตอบ 7
ประการ คือ 7Os ดังนี้
1.ใครอยู่ ใ นตลาดเป้ า หมาย เพื่ อ ต้ อ งการทราบถึ ง ลั ก ษณะกลุ่ ม เป้ า หมายทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร เพื่อทราบถึ งสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ ก็คือต้องการคุ ณสมบัติหรื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ท าไมผู ้บ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ เพื่ อ ทราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ ผู บ้ ริ โ ภคซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของเขาด้านร่ างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่ งต้องศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติ กรรมการซื้ อ โดยดู ถึงปั จจัยภายในหรื อปั จจัยทางจิ ตวิทยา ปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4.ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วย ผูร้ ิ เริ่ มในการซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูซ้ ้ื อ
และผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่ อใด เพื่ อทราบถึ ง โอกาสในการซื้ อ เช่ น ช่ วงเดื อนใดของปี หรื อช่ วง
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน
6. ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ ที่ ไ หน เพื่ อ ทราบถึ ง ช่ อ งทางหรื อ แหล่ ง ที่ ผู ้บ ริ โ ภคไปทาการซื้ อ เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้า สยามสแควร์ ร้านขายของชา ฯลฯ
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7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วย การรับรู ้
ปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
แบบจาลองความนึกคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
Del I. Hawkins and et al. (2004: หน้า 26-27) (อ้า งใน ภาวิ ณี กาญจนาภา, 2559 หน้ า
15-23)ได้กล่าวถึ งแบบจาลองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ เรี ยกว่า แบบจาลองความนึ กคิ ด (Conceptual
model) สาระสาคัญของแบบจาลองนี้ คือ การพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและวิถีการดาเนิ น
ชี วิ ต ของบุ ค คลมี พ้ื น ฐานมาจากอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ภายในและอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ภายนอก ซึ่ ง
แนวความคิ ดเกี่ ย วกับตนเองและวิถีก ารดาเนิ นชี วิตนี้ เองเป็ นบ่ อเกิ ดของความจาเป็ นและความ
ปรารถนาของบุ คคล ซึ่ งในหลายๆ ครั้ งจาเป็ นต้องอาศัยการตัดสิ นใจการบริ โภคเพื่อตอบสนอง
ความจาเป็ นและความปรารถนาที่ เกิ ดขึ้ น และในขณะที่ผูบ้ ริ โภคเผชิ ญกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ ย วข้องกัน เช่ น การได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสาร และสถานการณ์ ใ นการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เป็ นต้น
กระบวนการตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ โ ภคจะถู ก กระตุ ้นขึ้ น และในท้า ยที่ สุ ด กระบวนการตัดสิ นใจ
ประสบการณ์ และผลที่ได้รับจะมีอิทธิ พลต่อแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและวิถีการดาเนินชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภคในอนาคตโดยผ่านผลกระทบต่อปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
Del I. Hawkins อธิ บายถึงปั จจัยภายในว่า โดยหลักแล้วจะเป็ นปั จจัยทางด้านจิตวิทยาและ
ปัจจัยทางกายภาพ คือ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ความทรงจา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ และ ทัศนคติ
ส่ วนปั จจัยภายนอก โดยหลักแล้วจะเป็ นปั จจัยทางด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์ คือ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย ประชากรศาสตร์ ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และกิจกรรม
ทางการตลาด
แบบจาลองพฤติกรรมของ Perreault and McCarthy
William D. Perreaulty and E. Jerome McCarthy (2005: หน้า 152) (อ้างใน ภาวิณี กาญจนา
ภา, 2559 หน้า 15-23) กล่าวถึ งแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยมีสาระสาคัญ คือ การตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ ง เกิ ดจากปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและ
ตัวกระตุน้ อื่นทั้งหมดที่เข้ามากระทบผูบ้ ริ โภค กระบวนการแก้ไขปั ญหาของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พล
จากตัวแปรจิตวิทยา อิทธิ พลด้านสังคม และสถานการณ์ การซื้ อ และนามาซึ่ งการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค คื อ การซื้ อหรื อไม่ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ Perreaulty and McCarthy อธิ บ ายว่า ตัวแปรจิ ตวิท ยา
ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ วิถีการดาเนินชีวติ อิทธิพลด้าน
สังคมประกอบด้วย ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง และ วัฒนธรรม และสถานการณ์ การ
ซื้ อประกอบด้วย เหตุผลการซื้ อ เวลา และสิ่ งแวดล้อมของการซื้ อ
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นอกจากนี้ ตามแนวความคิ ด ของ Perreaulty and McCarthy กระบวนการแก้ไ ขปั ญ หา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูบ้ ริ โภคมีการตระหนักรู ้หรื อมีความสนใจในปัญหา
2. การหวนระลึกถึงและการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนทางในการแก้ไขปั ญหา
ที่เป็ นไปได้
3. การประเมินค่าทางเลือกหนทางแก้ไขปั ญหา
4. การตัดสิ นใจหนทางแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม
5. การประเมินผลการตัดสิ นใจ
Perreaulty and McCarthy กล่ า วว่า ในขณะที่ ผูบ้ ริ โภคทาการประเมิ นผลทางเลื อกที่ เป็ น
หนทางในการแก้ไ ขปั ญ หานั้น ผู บ้ ริ โ ภคอาจท าการเลื่ อ นการตัด สิ น ใจออกไปก่ อ น ส่ ว นการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จะนาไปสู่ การประเมินผลภายหลังการซื้ อ ซึ่ งการย้อนกลับของข้อมูลข่าวสาร
ที่ ผู บ้ ริ โ ภคได้รั บ จากการประเมิ น ผลภายหลัง การซื้ อ ในรู ป แบบของทัศ นคติ จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
ตระหนักรู ้ หรื อความสนใจในปั ญหาในอนาคต ในขณะเดี ยวกัน พฤติ กรรมการตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นประจาสม่ า เสมอจะส่ งผลทาให้เมื่ อผูบ้ ริ โภคมีการตระหนักรู ้ ในความจาเป็ นหรื อ
ความต้อ งการแล้ว นั้น กระบวนการแก้ไ ขปั ญ หาของผู บ้ ริ โ ภคจะน าไปสู่ ข้ ัน ตอนของการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์เลยโดยปราศจากการค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินผลทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา
และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม
ตัวแปรทีม่ ีผลกระทบต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
อายุ (Age) มีความจาเป็ น (Needs) ความสนใจในสิ นค้าหลายชนิดแปรผันตามอายุ เช่น เด็ก
ต้องการของเล่น วัยรุ่ นต้องการเสื้ อผ้าและของใช้ที่ทาให้ตนเองเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มชอบฟั งเพลง
สมัยใหม่ ทาตัวให้แตกต่างจากวัยเด็ก ลองสิ นค้าใหม่เนื่ องจากอยูใ่ นวัยลองผิดลองถูก และแสวงหา
สิ่ งใหม่ๆ คนที่อายุมากมักจะมีความกล้าเสี่ ยงลดลงมักจะยึดติดกับยีห่ ้อสิ นค้ามากกว่าวัยรุ่ น รวมทั้ง
ไม่สนใจที่จะทดลองสิ นค้าใหม่ๆ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่ า งกัน ตัว อย่ า งของพัฒ นาการของบุ ค คลในช่ ว งอายุ ต่ า งๆ ซึ่ งเป็ นช่ ว งรอยต่ อ ของการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของชีวติ
อายุ 18-20 ปี ช่วงวัยรุ่ นตอนปลาย ทาตัวเหิ นห่างจากครอบครัว แสวงหาเอกลักษณ์ของตน
เลือกอาชีพ
อายุ 21-29 ปี ช่วงวัยรุ่ นเริ่ มทางานตามวิชาชีพ แสวงหาความพอใจและลงตัวในอาชีพ และ
ชีวติ ครอบครัว
อายุ 30-35 ปี ผูใ้ หญ่ช่วงต้น เลือกคู่ครอง เริ่ มเข้าสู่ สภาพคงตัวของชีวิตครอบครัว
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อายุ 36-44 ปี ผูใ้ หญ่ช่วงกลาง แสวงหาค่านิยมส่ วนตัว และประเมินความสัมพันธ์ต่างๆ
อายุ 45-49 ปี ผูส้ ู งอายุช่วงต้น แสวงหาความหมายของชีวิต ประเมินชีวิตการแต่งงาน มักจะ
มีความสัมพันธ์ที่ขมขื่น (ผิดหวัง) กับลูกๆ ที่อยูใ่ นวัยรุ่ น
อายุ 50-55 ปี ผูส้ ู งอายุช่วงกลาง ปรับตัวเข้ากับความเป็ นจริ งของงาน ปรับตัวเข้ากับการที่
บุตรจะต้องเตรี ยมตัวแต่งงาน รวมทั้งการย้อยออกไปและการมีบุตร ร่ วมงานช่วยสังคมมากขึ้น
อายุ 65 ปี ผูช้ ราขึ้นไป ปรับตัวภายหลังเกษียณอายุ ประเมินสถานะทางการเงิน มีความ
ห่วงใยในสุ ขภาพาของตนเองมากกว่าทุกช่วงอายุ
นอกจากการกระทาและความคิดของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันตามวัยแล้ว การเป็ นคน
ร่ วมสมัยเดียวกัน (Age Cohort) มักจะทาให้มีลกั ษณะคล้ายกันหลายเรื่ อง เพราอยูใ่ นสภาวะแวดล้อม
ที่คล้ายกัน แต่ไม่ใช่เพราะมีอายุใกล้เคียงกัน
โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรื อ รายได้ (Income) การเลือกผลิตภัณฑ์
ของบุคคล ได้รับผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นอย่างมาก สถานะทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย รายได้ที่สามารถใช้ จ่ายได้ (ระดับความมัน่ คงและรู ปแบบด้านเวลา) การออมและ
ทรั พ ย์สิ น (รวมทั้ง อัตราร้ อยละของสิ นทรั พ ย์ที่ มี ส ภาพคล่ อง) หนี้ สิ น อานาจในการกู้ยืม และ
ทัศนคติต่อการใช้จ่ายและการออม
อาชีพ (Occupation) อาชี พของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้า
และบริ การที่แตกต่างกัน อาชีพการงานของบุคคลหนึ่งๆ จะมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการบริ โภค
การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่า
ผูท้ ี่มีการศึกษาต่า
วงจรชีวติ ครอบครัว [Family life cycle (FLC)] เป็ นขั้นตอนการดารงชี วติ ของบุคคล ซึ่ งการ
ดารงชีวติ ในแต่ละขึ้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ทาให้
เกิ ด ความต้อ งการในผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
สถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล วงจรชี วิตครอบครัวมี 9 ขั้น ซึ่ งจะอธิ บายถึง
วัฎจักรชีวติ ครอบครัวและพฤติกรรมการซื้ อ ( Philip Kotler . Marketing Management. 2006. P.261)
ขั้นที่ 1 เป็ นโสด (Bachelor stage) : อยู่ในวัยหนุ่ มสาว ไม่พกั อาศัยที่บา้ น กลุ่มนี้ จะมีภาระ
ทางการเงินน้อย เป็ นผูน้ าแฟชัน่ ชอบสันทนาการ
ขั้นที่ 2 คู่แต่งงานใหม่ (Newly married couples) : อยูใ่ นวัยหนุ่มสาวและยังไม่มีบุตร กลุ่มนี้
จะมีอตั ราการซื้ อและช่วงระยะเวลาการซื้ อสิ นค้าสู งที่สุด มักมีการซื้ อผลิตภัณฑ์คงทน
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ขั้นที่ 3 ครอบครั วเต็ม รู ป แบบที่ 1 (Full nest I) : บุ ตรคนเล็ ก อายุต่ า กว่า 6 ขวบ อาศัย อยู่
ด้วยกันกลุ่ ม นี้ มี ก ารซื้ อของที่ จาเป็ นภายในบ้า นและมี เงิ นสดน้อยกว่า ขั้นที่ 2 มัก ยัง ไม่ พ อใจใน
สถานะทางการเงินและจานวนเงินฝาก สนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณา
ขั้นที่ 4 ครอบครัวเต็มรู ปแบบที่ 2 (Full nest II) : มี บุตรอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้ นไป มี ฐานะทาง
การเงินที่ดีกว่า ไม่ค่อยได้รับอิทธิ พลจากการโฆษณา ซื้อสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ จานวนมาก
ขั้นที่ 5 ครอบครัวเต็มรู ปแบบที่ 3 (Full nest III) : คู่แต่งงานวัยสู งอายุซ่ ึ งมี บุตรที่ โต แล้ว
อาศัยอยูด่ ว้ ย มีฐานะทางการเงินที่ยงั คงดีกว่า ลูกๆ บางคนมีงานทาแล้ว แทนจะไม่ได้รับอิทธิ พลจาก
การโฆษณาเลย การซื้อโดยเฉลี่ยส่ วนมาก มักเป็ นผลิตภัณฑ์ที่คงทน
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีช่องว่างแบบที่ 1 (Empty nest I) : คู่แต่งงานวัยสู งอายุไม่มีบุตร อาศัย
อยู่ด้วย และหัวหน้าครอบครั วยังคงทางาน มี ความพึงพอใจด้านการเงิ นมากที่ สุดและมี เงิ นฝาก
สนใจการท่องเที่ยว การสันทนาการ การศึกษาด้วยตนเอง มีการให้บริ จาค และ เงินช่วยเหลือต่างๆ
ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีช่องว่างแบบที่ 2 (Empty nest II) : มีรายได้จากัด มักจะดูแลรักษาบ้าน
มักจะซื้ อเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุ ขภาพการนอนหลับและการออกกาลังกายเบาๆ
ขั้นที่ 8 การมีชีวิตอย่างสันโดษ: อยู่ในวัยทางาน ยังคงมีรายได้อยู่ในระดับดี แต่มกั จะขาย
บ้านขายรถยนต์เพราะไม่มีความจาเป็ นและเป็ นภาระในการดู แลรั กษา จะเป็ นกลุ่ มที่อยู่คนเดี ยว
เนื่องจากฝ่ ายหนึ่งเสี ยชีวติ หรื อหย่าขาดจากกันและยังทางานอยู่ ยังคงมีรายได้อยู่ พอใจการท่องเที่ยว
ขั้นที่ 9 การมี ชีวิตอย่างสันโดษ: ที่ ปลดเกษี ยณแล้ว มี ความต้องการผลิ ตภัณฑ์ และด้า น
การแพทย์ ส่ วนใหญ่มกั เป็ นคนที่อยูค่ นเดียวเนื่องจากฝ่ ายหนึ่งเสี ยชีวติ หรื อหย่าขาดจากกัน และออก
จากงานแล้ว กลุ่มนี้ จะมีรายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่ารักษาพยาบาล ต้องการความเอาใจใส่
และ การดูแลเป็ นพิเศษ
ด้วยเหตุผล ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นิยมใช้มาก
ที่สุด เหตุผลหนึ่งก็คือ เป็ นความต้องการและความพอใจของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์
มักจะมี ความสัมพันธ์ ก ับ ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ สู ง หรื ออี กเหตุ ผลหนึ่ ง ก็ คื อ ตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์ ใช้เป็ นเกณฑ์การแบ่งส่ วนตลาดง่ ายกว่าตัวแปรอื่ น แม้ว่าตลาดเป้ าหมายจะไม่
สามารถอธิ บายคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ (เช่น บุคลิกภาพหรื อประเภท) แต่การกล่าวอ้าง
ถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ก็ยงั เป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อที่จะให้ทราบถึงขนาดตลาดเป้าหมายและ
สื่ อที่จะใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผล
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เป็ นขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จาก
สารวจ จากรายงานของผูบ้ ริ โภคในด้านกระบวนการซื้ อ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน
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ได้แก่ 1.การรับรู ้ความต้องการหรื อการรับรู ้ปัญหา 2. การค้นหาข้อมูล 3. การประเมินทางเลือกก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อ 4. การตัดสิ นใจซื้ อ 5. พฤติ ก รรมหลัง จากการซื้ อ ซึ่ ง มี รายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
ขั้นตอนดังนี้
1. การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้ อ งการ ( Need Recognition) หรื อ การรั บ รู ้ ปั ญหา (Problem
Recognition) เมื่อบุคคลรับรู ้ถึงความต้องการของตนเองที่เกิดขึ้นเองหรื อความต้องการนั้นมาจากสิ่ ง
กระตุน้ ความต้องการ ความต้องการภายในบุคคลคือ ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการเหล่านี้
เมื่ อถึ งระดับหนึ่ งก็จะกลายเป็ นสิ่ งที่ กระตุ น้ บุ คคลจะเรี ยนรู ้ วิธีการแก้ปัญหาจากสิ่ งกระตุ ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมาทาให้บุคคลรับรู ้ถึงวิธีตอบสนองสิ่ งกระตุน้ ในกรณี ที่ความต้องการ
เกิดจากสิ่ งกระตุน้ ภายนอก ได้แก่ เมื่อบุคคลเดินผ่านร้านอาหาร มองเห็นอาหารจนทาให้เกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งจากการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ เป็ นต้น สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ เอง
ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการขึ้น สิ่ งที่สาคัญในขั้นตอนกระตุน้ ความต้องการนี้มี 2 ประการ คือ
1.นักการตลาดต้องเข้าใจถึงสิ่ งกระตุน้ ของผลิ ตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค เช่น
นักการตลาดต้องเข้าใจว่ารถยนต์สามารถตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบาย
สาหรับการการรับรู ้ ปัญหา (Problem recognition) การค้นหาข้อมูล (Information search)
การประเมิ นทางเลื อก (Evaluation of alternatives) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision)
ความรู ้ สึกภายหลังการซื้ อ (Post purchase of feeling) การเดินทางและรถยนต์สามารถให้
ความพอใจในด้านสถานภาพทางสังคม ขอบเขตรถยนต์จึงสามารถตอบสนองสิ่ งกระตุน้
ได้หลายอย่างส่ งผลให้บุคคลเกิดความต้องการอยากเป็ นเจ้าของรถยนต์อย่างแท้จริ ง
2. แนวความคิ ดการกระตุ น้ ความต้องการจะช่ วยให้นักการตลาดเข้าใจว่าระดับ
ความ ต้องการของผลิ ตภัณฑ์จะเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา นัก การตลาดต้องสามารถจัด
เหตุการณ์ต่างๆ ด้าน จังหวะและเวลาเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคถูกกระตุน้ ความต้องการมากพอ และ
สิ่ งที่ ตอบสนองอยู่ใกล้ตวั ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจทันที เช่ น บุ คคลที่ หิว
มองเห็ นร้ านอาหารและเข้าซื้ อมาบริ โภคทันที แต่ในบางครั้ งความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการนั้นจะถู กจดจาไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการใน
ภายหลัง เมื่อความต้องการของบุคคลมีสะสมเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้เกิดการกระทาในภาวะอย่าง
หนึ่ ง คือ ความตั้งใจรับการตอบสนองต่อความต้องการ บุคคลจะพยายามหาวิธีเพื่อค้นหาข้อมูลมา
ตอบสนองความต้องการที่ถูกกระตุน้ เช่ น นาย ข มีความต้องการนาฬิกา นาย ข จะพยายามค้นหา
ข้อมูลจากการโฆษณาหรื อจากคาแนะนา ปริ มาณของข้อมูลที่คน้ หาจะขึ้นอยูก่ บั บุคคลเผชิ ญกับการ
แก้ปัญหามากน้อยเท่าใด ข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ใน
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หัวข้อนี้ความน่าสนใจของนักการตลาดคือความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ โภคแสวงหาและ
อิทธิ พลการเลือกแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้
1. แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ครอบครัว เพื่อน เป็ นต้น
2. แหล่ ง การค้า (Commercial Sources) หรื อแหล่ ง ข้อมู ล ที่ จดั โดยนัก การตลาด
(Marketerdominated Sources) ได้แก่สื่อการโฆษณา พนักงานขาย เป็ นต้น
3. แหล่งชุ มชน (Public Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ น
ต้น
4. แหล่ ง ทดลอง (Experimental Sources) ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานที่ ส ารวจคุ ณ ภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ หรื อหน่ วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ประสบการณ์ ตรงของผูบ้ ริ โภคในกร
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
อิทธิ พลของแหล่งข้อมูลจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิ ดของผลิตภัณฑ์และลักษณะส่ วน
บุคคลของผูบ้ ริ โภค โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลจากแหล่งการค้า ที่นกั การตลาดสามารถควบคุม
การให้ ข ้อ มู ล ได้ แต่ ล ะแบบจะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งพิ จ ารณาจาก
แหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคว่ารู ้จกั ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิ พลมาก
ต่อผูบ้ ริ โภค
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก
ข้อมูลที่ได้รวบรวมในขั้นตอนที่ 2 หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ
3.1 คุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น ลิ ฟสติคดู จากสี การบรรจุภณ
ั ฑ์ กลิ่ น รส การ
บ ารุ ง ริ ม ฝี ปาก ความภาคภู มิ ใ จ โรงแรมดู จากที่ ต้ งั ความสะอาด บรรยากาศ ราคา ยาง
รถยนต์ดูจากความปลอดภัย อายุการใช้งาน คุณภาพในการขับขี่
3.2 การให้ น้ าหนั ก ความส าคัญ ส าหรั บ คุ ณ สมบัติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ และจัด ล าดั บ
ความสาคัญสาหรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเรี ยงคุณสมบัติของเสื้ อใน ประกอบด้วยความ
สบายเมื่อสวมใส่ ความกระชับตัว ราคาเหมาะสม ความสวยงามเป็ นต้น
3.3 ความเชื่ อเกี่ยวกับตรา เช่น ผูซ้ ้ื อเชื่ อถือตราวาโก้มากกว่าแฟนนี่ เพราะเคยเห็ น
การโฆษณาความเชื่ อถือเกี่ยวกับตราจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ความเชื่อถือนี้ จะมีอิทธิ พลต่อ
การประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจ
3.4 พิจารณาอรรถประโยชน์ที่จะได้รับคุณสมบัติแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์
3.5 เปรี ยบเทียบระหว่างยีห่ อ้ ต่างๆ
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งานของนักการตลาดที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการขั้นนี้ ก็คือ การจัดส่ วนประสมการตลาด
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อเพิ่มน้ าหนักความสาคัญ
ให้กบั คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นตอนที่ 3 จะ
ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด และปั จจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลพฤติกรรม
และการตัดสิ นใจซื้ อ 3 ประการคือ
1. ทัศนคติของบุคคลอื่น ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทั้ดา้ นบวก
และด้านลบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
2. ปั จจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ก่อนการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคจะคาดคะเนปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้อง เช่ น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และคาดคะเน
ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
3. ปั จจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเน ขณะที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยสถานการณ์ ที่
ไม่ได้คาดคะเนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลกระทบต่อการตั้งใจซื้ อ เช่น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของ
พนักงานขาย หรื อ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดอารมณ์ เสี ยหรื อวิตกกังวลจากรายได้ นักการตลาดเชื่ อว่าปั จจัยที่
ไม่ได้ คาดคะเนมีอิทธิ พลอย่างมาก
4. ความรู ้ สึกภายหลังการซื้ อ (Post purchase Feeling) หลังจากผูบ้ ริ โภคซื้ อและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์ของความพอใจหรื อไม่พอใจผลิตภัณฑ์ จากที่มีการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู ้สึกนี้ข้ ึนกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้า
ผลิ ต ภัณ ฑ์มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามที่ เ ขาคาดหวัง เขาจะพอใจและมี ก ารซื้ อ ซ้ า ถ้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
คุณสมบัติต่ากว่าที่คาดหวัง เขาจะไม่พอใจและไม่ซ้ื ออีก
2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นิ ตนา ฐานิ ตธนกร และธนกฤต เศรษฐ์สิริโชค (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารอู่ ซ่ อมรถยนต์แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ส่ วน
ผูบ้ ริ โภคที่มี รายได้ อาชี พ สถานภาพการสมรส และอายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ ไม่แตกต่างกัน สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ริ ก ารอู่ ซ่ อมรถยนต์ข อง ผูบ้ ริ โภค อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ

30

ทางกายภาพ ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายไม่มี
ผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารอู่ ซ่ อมรถยนต์ของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารอู่ ซ่ อมรถยนต์ม ากที่ สุ ด คื อ ปั จจัย ด้า นบุ ค ลากร รองลงมา ได้แก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ และบริ การ ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตาม
สาตับ
ราชพฤกษ์ แสงศิริ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการเลื อกใช้
บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองลาปาง ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากในทุก ๆ ด้านโดยมีความสัมพันธ์ตามปั จจัยที่เรี ยงจากมากไปน้อย ดังนี้
ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ส่ วนปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดจะอยูใ่ นระดับปานกลาง
สมหมาย พันธุ วงศ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริ การที่มี
อิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของธุ รกิ จคาร์ แคร์ ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มผูท้ ี่มาใช้บริ การธุ รกิ จคาร์ แคร์ ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 35-44 ปี มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพข้าราชการ มีรายได้ต่อเดือน 20,001- 25,000 บาท
รถยนต์ที่นามาใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นรถเก๋ งมีการใช้บริ การ ล้างอัดฉี ด 2 ครั้งต่อเดือน เหตุผลที่มา
ใช้บ ริ ก ารเพื่ อล้า งรถ ส่ วนใหญ่ มาใช้บ ริ ก ารในวันเสาร์ -อาทิ ตย์เวลา 12.01-16.00 น. มากที่ สุด
เนื่ องจาก มีความสะดวก โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การคาร์ แคร์ โดยเฉลี่ ยต่อครั้ง 200-400 บาท มี
การชาระเป็ นเงินสดมากที่สุด ร้านคาร์ แคร์ ที่มีผมู ้ าใช้ บริ การมากที่สุด คือ ร้านสุ เรนท์คาร์ แคร์ ผล
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็ น พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกปั จจัย โดยส่ วนประสมทางการตลาดมี
ระดับ ความคิ ดเห็ นมากที่ สุด รองลงมา คื อ คุ ณภาพบริ ก าร และการใช้บ ริ ก ารซ้ า การวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง พบว่าทุกตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยเฉพาะ ส่ วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิ พลทางตรงต่อคุ ณภาพบริ การมากที่สุด รองลงมาคุ ณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อการใช้
บริ การซ้ าของธุ รกิจคาร์ แคร์ ลาดับสุ ดท้าย ส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลทางตรงและ ทางอ้อม
ต่อการใช้บริ การซ้ า
ธนาพงษ์ ยอดจัน ทร์ ( 2550) ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บส่ ว นประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคระหว่างร้ าน 7-Eleven กับ ร้ าน Family Mart ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางการตลาดของร้ าน 7-Eleven ด้าน ราคา การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริ การที่ดี ดีกว่าร้าน Family
Mart ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจาหน่าย Family Mart ดีกว่าร้าน 7-Eleven
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สุ ธาริ ณี วิภาธนกิจ ( 2550) ศึกษาการเปรี ยบเทียบทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดของร้ านค้า ปลี กสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ในอาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า การเปรี ยบเทียบทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดของร้ านค้า
ปลี กทั้ง 3 แห่ งพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อผลิ ตภัณฑ์ และช่ องทางการจัดจาหน่ ายไม่แตกต่างกัน
ในขณะที่ ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ต่อราคา การส่ งเสริ มการตลาด และการให้บริ การแตกต่างกัน โดย
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในด้านราคาว่าราคาสิ นค้าของร้ านบัวขาวซู เปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านปูเป้ มินิ
มาร์ ท ถู ก กว่ า ร้ า น 7-Eleven ผู ้บ ริ โภคยัง มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ร้ า นบัว ขาวซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าน้อยกว่าร้าน 7-Eleven ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่าร้านบัวขาวซู เปอร์ มาร์ เก็ต
มี ป้ายระบุ ราคาสิ นค้าถู ก ต้องมากกว่า ร้ า น 7-Eleven ด้านการส่ งเสริ ม การขาย ผูบ้ ริ โภคให้ค วาม
คิดเห็ นว่าร้ านบัวขาวซู เปอร์ มาร์ มาเก็ต และร้ าน 7-Eleven มีการส่ งเสริ มการขาย มากกว่าร้ านปูเป้
มินิมาร์ ท ด้านการให้บริ การผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นว่า ร้านบัวขาวซู เปอร์ มาร์ เก็ตมีการให้บริ การที่
ดีกว่า ร้านปูเป้ มินิมาร์ ท และร้าน 7-Eleven
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวอิสระ (Independent)

ตัวแปรตาม (Dependent)

ประชากรศาสตร์ (Demography)
1. เพศ ( Sex)
2. อายุ (Age)
3. สถานภาพ (Status)
4. ระดับการศึกษา (Education)
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Average Income)
ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด
(Marketing Mix Factor)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
อ้างอิงจาก : Kotler (1999). Marketing Management

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
(Buying Behavior)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก” ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
โดยท าการสุ่ ม ตัวอย่า งจากตัวแทนฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายการตลาด รวมถึ ง ฝ่ าย
บริ หารและหัวหน้างาน ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
จานวน 200 ราย ในการเก็บตัวอย่าง โดยเก็บข้อมู ลของตัวอย่า งด้วยแบบสอบถาม ระหว่างเดื อน
มกราคม – เมษายน 2559 และใช้เกณฑ์การเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือก
ผูท้ ี่จะตอบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นตัวแทนที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออกจนครบตามจานวนที่ตอ้ งการ
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
1) ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
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บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก
2) ศึ กษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากหนังสื อ วิธีการวิจยั แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ
3) กาหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่ องมือการวิจยั โดยขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา
4) ร่ างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
5) ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์
3.2.2 ลักษณะของเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เรื่ อง
“ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก” โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี ่ย วกับ ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยให้ผตู ้ อบทาเครื่ องหมายถูกตามตัวเลือกที่กาหนดไว้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
เป็ นคาถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของเคิร์ท (Likert’s
Scale) ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ มีการให้คะแนนความสาคัญ ดังนี้
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5

หมายถึง

สาคัญมากที่สุด

4

หมายถึง

สาคัญมาก

3

หมายถึง

สาคัญปานกลาง

2

หมายถึง

สาคัญน้อย

1

หมายถึง

สาคัญน้อยที่สุด

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของ Best. (1978 : 174) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง มีสาคัญน้อยที่สุด
1.50-2.49 หมายถึง มีสาคัญน้อย
2.50-3.49 หมายถึง มีสาคัญปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง มีสาคัญมาก
4.50-5.00 หมายถึง มีสาคัญมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ ง รั ก ษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก ได้แก่ ความถี่ในซื้ อ ปริ มาณในการซื้ อ มูลค่าในการซื้ อต่อครั้ง เหตุผลในการซื้ อ และ
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ โดยให้ผตู ้ อบทาเครื่ องหมายถูกตามตัวเลือกที่กาหนดไว้
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.) นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเสนออาจารย์ที่ ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถู ก ต้อ งของ
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ และให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.) นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้ อ หา และภาษาที่ ใ ช้ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ เพื่ อ หาค่ า IOC (Index of item-Objective
Congruence) และนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้ง ก่อน
นาไปทดลอง
3.) น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน แล้วนาผลที่ ได้ไปวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในส่ วนที่ เป็ น
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มาตรวัดเจตคติ (แบบลิเคิร์ท) ตอนที่ 2 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ซึ่ งผล
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าได้เท่ากับ 0.896
ตารางที่ 3.1 หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency)
Case Processing Summary
N
Cased

%

Valid

30

100.0

Excluded*

0

0

Total

30

100.0

Reliability Staristics
Cronbach’s Alpha

N of Items

.896

30

โดยค่าความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ ในระดับที่
ยอมรับได้ จึงนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อขอความเห็นชอบและทาการจัดพิมพ์
แบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามเป็ นภาษาไทยจานวน 200 ชุ ด หลังจากนั้นก็ได้ดาเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
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2. ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามให้กบั ตัวแทนฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายการตลาด ฝ่ าย
บริ หารและหัวหน้างาน ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
จนครบจานวน 200 คน
3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ภายใน 60 วัน
4. รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ให้ครบ 200 ชุด
5. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม
6. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
วิธีการได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ีการ Simple Random Sampling
ตารางที่ 3.2 การได้มาซึ่ งจานวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง ดังนี้
ลาดับ
กลุ่มตัวอย่าง
1. ฝ่ ายวิศวกรรม
2. ฝ่ ายจัดซื้ อ
3. ฝ่ ายการตลาด
4. ฝ่ ายบริ หารและหัวหน้างาน
รวม

จานวนการสุ่ ม
50
50
50
50
200

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบู รณ์ และความถู กต้อง ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนามาคัดเลื อกฉบับ ที่ ส มบู รณ์ และถู ก ต้อง เพื่ อนาข้อมู ล มาประมวลผลและ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณนาใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) การหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ในการนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อมูลเกี่ ยวกับประชากรศาสตร์ ตวั แทนฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายการตลาด รวมถึ ง
ฝ่ ายบริ หารและหัวหน้า งาน ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุ ตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
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1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ใช้ส ถิ ติค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก วิเคราะห์โดย
หาค่าร้อยละ (Percentage)
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541 หน้า 40)
เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย

X

 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

n

- ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา, 2540 หน้า
53)
n x 2 

S

เมื่อ

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
2

2

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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2. การวิเคราะห์ สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรเพศที่
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก, สถิ ติ F-Test (One Way
ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน รวมถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก” โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ และนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ
4.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยแจกแจงค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.1.3 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ ง รั กษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก ได้แก่ เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ ในการใช้ซ้ื อ ช่ วงเวลาที่ใช้ซ้ื อ และบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ โดยแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ
4.2 ส่ วนที่ 2 สถิติเชิ งอนุมาน
4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่างของตัวแปรเพศที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี
จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก,
สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ สถานภาพระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
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ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
4.1 ส่ วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
135
หญิง
65
200
รวม

ร้ อยละ
67.50
32.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 135 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.50 และเพศหญิง
จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 20 ปี
0
20 – 30 ปี
83
31 – 40 ปี
102
41 ปี ขึ้นไป
15
รวม
200

ร้ อยละ
0.00
41.50
51.00
7.50
100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อายุ ระหว่า ง 31 – 40 ปี จานวน 102 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.00
รองลงมาคื อ อายุระหว่า ง 20 – 30 ปี จานวน 83 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.50 และอายุ 41 ปี ขึ้ นไป
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
โสด
69
สมรส
131
อื่นๆ โปรดระบุ......................
0
รวม
200

ร้ อยละ
34.50
65.50
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี สถานภาพสมรส จานวน 131 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.50
รองลงมาคือ โสด จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
0
0.00
ปริ ญญาตรี
144
72.00
สู งกว่าปริ ญญาตรี
56
28.00
รวม
200
100.00
จากตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 72.00 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่า 10,000 บาท
0
0.00
10,001 – 20,000 บาท
34
17.00
20,001 – 30,000 บาท
107
53.50
30,001 บาทขึ้นไป
59
29.50
รวม
200
100.00
จากตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท
จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จานวน
59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 และระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00
ตามลาดับ
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4.1.2 ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารซ่ อม
บารุ งรั กษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ส่ วน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ลาดับที่
ความสาคัญ
มาตรฐาน
1. ผลิตภัณฑ์และบริ การมีคุณภาพได้
4.39
0.547
มาก
9
มาตรฐาน
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
4.45
0.599
มาก
7
ของรัฐ
3. มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product
Differentiation) กับคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างเห็น
4.35
0.591
มาก
10
ได้ชดั
4. ผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นที่ยอมรับ
4.46
0.574
มาก
6
5. มีการรับรองคุณภาพและรับประกันการใช้
4.50
0.549
มากที่สุด
4
งานของผลิตภัณฑ์
6. การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
4.44
0.590
มาก
8
7. การให้บริ การมีความถูกต้องแม่นยา
4.56
0.537
มากที่สุด
2
8. มีการกาหนดมาตรฐานการให้บริ การอย่าง
4.48
0.530
มาก
5
ชัดเจน
9. มีใบอนุญาตในการให้บริ การที่ได้รับการ
4.61
0.547
มากที่สุด
1
รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
10. การให้บริ การอยูภ่ ายใต้กรอบที่กฎหมาย
4.54
0.566
มากที่สุด
3
กาหนด
รวม
4.48
0.563
มาก
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จากตารางที่ 4.6 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)โดยรวมให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความสาคัญเรี ยง
จากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับ 1 มีใบอนุญาตในการให้บริ การที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ
รัฐ ( X = 4.61), อันดับ 2 การให้บริ การมีความถูกต้องแม่นยา ( X = 4.56), อันดับ 3 การให้บริ การ
อยูภ่ ายใต้กรอบที่กฎหมายกาหนด ( X = 4.54), อันดับ 4 มีการรับรองคุณภาพและรับประกันการใช้
งานของผลิตภัณฑ์ ( X = 4.50), อันดับ 5 มีการกาหนดมาตรฐานการให้บริ การอย่างชัดเจน ( X =
4.48), อันดับ 6 ผลิ ตภัณฑ์และบริ การเป็ นที่ย อมรับ ( X = 4.46), อันดับ 7 ผลิ ตภัณฑ์ได้รับการ
รั บรองจากหน่ วยงานของรั ฐ ( X = 4.45), อันดับ 8 การให้บริ การมีความรวดเร็ ว ( X = 4.44),
อันดับ 9 ผลิตภัณฑ์และบริ การมีคุณภาพได้มาตรฐาน ( X = 4.39) และอันดับ 10 มีความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) กับคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างเห็นได้ชดั ( X = 4.35)
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านราคา (Price)
ด้ านราคา (Price)
ส่ วน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ลาดับที่
ความสาคัญ
มาตรฐาน
11. ราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การมีความ
4.49
0.511
มาก
6
เหมาะสม
12. ราคาค่าบริ การอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4.59
0.494
มากที่สุด
1
13. มีการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์แสดงไว้
4.54
0.539
มากที่สุด
3
ให้ลูกค้าทราบอย่างจัดเจน
14. มีการแจกแจงรายค่าเอียดค่าบริ การและ
4.52
0.530
มากที่สุด
4
ค่าอะไหล่ให้ลูกค้าได้ทราบก่อน
15. มีการกาหนดค่าบริ การที่สอดคล้องกับ
4.48
0.593
มาก
7
ระยะเวลาในการให้บริ การ
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านราคา (Price) (ต่อ)
ด้ านราคา (Price)
ส่ วน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ลาดับที่
ความสาคัญ
มาตรฐาน
16. ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การมี ก าร
4.55
0.547
มากที่สุด
2
ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ
17. มีการแสดงราคาของผลิตภัณฑ์และ
4.51
0.521
มากที่สุด
5
บริ การไว้อย่างมีมาตรฐาน
18. มีการกาหนดราคาค่าบริ การอย่างชัดเจน
4.38
0.544
มาก
9
19. สามารถตรวจสอบราคาค่าบริ การได้
4.47
0.557
มาก
8
20. ลูกค้าสามารถต่อรองราคาค่าบริ การได้
4.47
0.601
มาก
8
รวม
4.50
0.544
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.7 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านราคา
(Price) โดยรวมให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความสาคัญเรี ยงจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ อันดับ 1 ราคาค่าบริ การอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ( X = 4.59), อันดับ 2 ราคา
ของผลิ ตภัณฑ์และบริ การมี การควบคุ ม ดู แลโดยหน่ วยงานของรั ฐ ( X = 4.55), อันดับ 3 มีการ
กาหนดราคาของผลิตภัณฑ์แสดงไว้ให้ลูกค้าทราบอย่างจัดเจน ( X = 4.54), อันดับ 4 มีการแจกแจง
รายค่าเอียดค่าบริ การและค่าอะไหล่ให้ลูกค้าได้ทราบก่อน ( X = 4.52), อันดับ 5 มีการแสดงราคา
ของผลิตภัณฑ์และบริ การไว้อย่างมีมาตรฐาน ( X = 4.51), อันดับ 6 ราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การ
มีความเหมาะสม ( X = 4.49), อันดับ 7 มีการกาหนดค่าบริ การที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ให้บริ การ ( X = 4.48), อันดับ 8 สามารถตรวจสอบราคาค่าบริ การได้ และลู กค้าสามารถต่อรอง
ราคาค่าบริ การได้ ค่าเท่ากัน ( X = 4.47) และอันดับ 9 มี การกาหนดราคาค่าบริ การอย่างชัดเจน
( X = 4.38)
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ส่ วน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ลาดับที่
ความสาคัญ
มาตรฐาน
21. มีช่องทางในการจาหน่ายและการ
4.47
0.566
มาก
3
ให้บริ การในหลากหลายช่องทาง
22. สามารถเข้าถึงการให้บริ การได้ง่าย
4.50
0.501
มากที่สุด
2
สะดวก และรวดเร็ ว
23. สถานที่ต้ งั ของผูใ้ ห้บริ การสามารถเข้า
4.47
0.566
มาก
3
ออกได้สะดวก
24. มีช่องทางการสื่ อสารในหลากหลาย
4.56
0.518
มากที่สุด
1
ช่องทาง
25. สามารถค้นหาข้อมูลและผลงานของผู ้
4.46
0.557
มาก
4
ให้บริ การได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ
26. สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้ตลอดเวลา
4.29
0.545
มาก
8
27. มีทีมงานที่ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
4.43
0.516
มาก
6
28. สามารถตรวจสอบรายงานผลการ
4.45
0.574
มาก
5
ให้บริ การผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตได้
29. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการให้บริ การ
4.47
0.557
มาก
3
ที่ตรงกับความต้องการได้
30. มีคอลเซ็นเตอร์ที่สามารถให้ขอ้ มูลหรื อ
ให้คาปรึ กษาในการให้บริ การตลอด 24
4.40
0.490
มาก
7
ชัว่ โมง
รวม
4.45
0.539
มาก
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จากตารางที่ 4.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย (Place) โดยรวมให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อยดัง นี้ อันดับ 1 มี ช่องทางการสื่ อสารในหลากหลายช่ องทาง
( X = 4.56), อันดับ 2 สามารถเข้าถึงการให้บริ การได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ( X = 4.50), อันดับ
3 มีช่องทางในการจาหน่ ายและการให้บริ การในหลากหลายช่ องทาง สถานที่ต้ งั ของผูใ้ ห้บ ริ การ
สามารถเข้าออกได้สะดวก และลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการได้
ค่าเท่ากัน ( X = 4.47), อันดับ 4 สามารถค้นหาข้อมูลและผลงานของผูใ้ ห้บริ การได้ง่าย และมีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ( X = 4.46), อัน ดับ 5 สามารถตรวจสอบรายงานผลการให้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทาง
อินเตอร์ เน็ตได้ ( X = 4.45), อันดับ มีทีมงานที่ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง ( X = 4.43), อันดับ 7 มีคอล
เซ็ นเตอร์ ที่ ส ามารถให้ข ้อมู ลหรื อให้ค าปรึ ก ษาในการให้บริ ก ารตลอด 24 ชั่วโมง ( X = 4.40),
อันดับ 8 มี ทีมงานที่ ให้บริ การ 24 ชั่วโมง ( X = 4.38) ละอันดับ 9 สามารถติ ดต่อผูใ้ ห้บริ การได้
ตลอดเวลา ( X = 4.29)
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ส่ วน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ลาดับที่
ความสาคัญ
มาตรฐาน
31. มีส่วนลดค่าบริ การและอะไหล่ที่
4.41
0.559
มาก
6
เหมาะสม
32. มีการแถมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้ฟรี
4.28
0.501
มาก
9
33. ได้รับสิ ทธิ พิเศษฟรี สาหรับค่าอะไหล่และ
4.55
0.519
มากที่สุด
2
ค่าแรงบางรายการ
34. มีการจัดโปรโมชัน่ ลุน้ รางวัลให้กบั ลูกค้า 4.58
0.580
มากที่สุด
1
35. มีการเสนอส่ วนลดค่าบริ การให้แก่ลูกค้า
4.48
0.549
มาก
3
ประจา
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
(ต่อ)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ส่ วน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ลาดับที่
ความสาคัญ
มาตรฐาน
36. มีการให้สิทธิ พิเศษต่างๆ สาหรับลูกค้าทั้ง
4.48
0.558
มาก
3
เก่าและใหม่
37. มีของสมนาคุณตอบแทนลูกค้าเนื่องใน
4.47
0.592
มาก
4
โอกาสพิเศษต่างๆ
38. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
4.33
0.511
มาก
8
ต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
39. มีการจัดแพ็คเก็จการให้บริ การและการ
4.46
0.538
มาก
5
ซื้ อสิ นค้าที่น่าสนใจ
40. มีการเสนอค่าบริ การและผลิตภัณฑ์ที่
4.37
0.532
มาก
7
ดึงดูดใจ
รวม
4.44
0.544
มาก
จากตารางที่ 4.9 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยรวมให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับ 1 มีการจัดโปรโมชัน่ ลุ น้ รางวัลให้กบั ลู กค้า
( X = 4.58), อันดับ 2 ได้รับสิ ทธิ พิเศษฟรี สาหรับค่าอะไหล่และค่าแรงบางรายการ ( X = 4.55),
อันดับ 3 มีการเสนอส่ วนลดค่าบริ การให้แก่ลูกค้าประจา และมีการให้สิทธิ พิเศษต่างๆ สาหรับลูกค้า
ทั้งเก่าและใหม่ ค่าเท่ากัน ( X = 4.48), อันดับ 4 . มีของสมนาคุณตอบแทนลูกค้าเนื่ องในโอกาส
พิ เศษต่ า งๆ ( X = 4.47), อันดับ 5 มี ก ารจัดแพ็ค เก็ จการให้บ ริ การและการซื้ อสิ นค้าที่ น่าสนใจ
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( X = 4.46), อันดับ 6 มีส่วนลดค่าบริ การและอะไหล่ที่เหมาะสม ( X = 4.41), อันดับ 7 มีการเสนอ
ค่าบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ ( X = 4.37), อันดับ 8 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
ต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล ( X = 4.33) และอันดับ 9 มีการแถมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้ฟรี
( X = 4.28)
ตารางที่ 4.10 เปรี ยบเทียบการจัดอันดับระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า
และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เป็ นรายด้าน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการซ่ อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและ
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
มาตรฐาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
4.48
0.563
ด้านราคา (Price)
4.50
0.544
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4.45
0.539
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.44
0.544
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุดเรี ยงตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านราคา (Price) อันดับที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ( X = 4.55) อันดับที่ 3
ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) ( X = 4.44) และอัน ดับ ที่ 4 ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) ( X = 4.44) ตามลาดับ
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4.1.3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการซ่ อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า
และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ
เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อ
จานวน
ร้ อยละ
ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
32
16.00
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การ
126
63.00
การติดต่อสื่ อสารที่สะดวกและสามารถติดต่อได้ตอดเวลา
15
7.50
ค่าบริ การที่เหมาะสม
27
13.50
รวม
200
100.00
จากตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลใน
การตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ คุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริ การ จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็ วใน
การให้บริ การ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 มีค่าบริ การที่เหมาะสม จานวน 27 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.50 และการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกและสามารถติดต่อได้ตอดเวลา จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ในการซื้ อ
ความถี่ในการซื้อ
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน
32
16.0
1 – 5 ครั้ง/เดือน
142
71.0
6 – 10 ครั้ง/เดือน
16
8.0
มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
10
5.0
รวม
200
100.00
จากตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ใน
การซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความถี่ ใ นการซื้ อ คื อ ระหว่า ง 1 – 5 ครั้ ง/เดื อ น
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จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 16.00 ระหว่าง 6 – 10 ครั้ง/เดือน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และมากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่ซ้ื อ
ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
จานวน
ร้ อยละ
09:00 – 12:00 น.
92
46.00
12:01 – 15:00 น.
101
50.50
15:01 – 18:00 น.
7
3.50
18:01 – 21:00 น.
0
0.00
21:01 – 24:00 น.
0
0.00
รวม
200
100.00
จากตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่
ซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาที่ซ้ื อ คือ ระหว่างเวลา 12:01 – 15:00 น. จานวน
101 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น. จานวน 92 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.00 และระหว่างเวลา 15:01 – 18:00 น. จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ
บุคคลทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
จานวน
ร้ อยละ
ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้า
115
57.50
วิศวกร
67
33.50
จัดซื้ อ
18
9.00
รวม
200
100.00
จากตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
คือ ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้า จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ วิศวกร จานวน 67 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.50 และจัดซื้ อ จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 ตามลาดับ
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4.2 ส่ วนที่ 2 สถิติเชิ งอนุมาน
4.2.1 การวิเคราะห์ ข ้อมู ล เพื่ อทดสอบสมมติ ฐาน เกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
โดยใช้ t-test และ F–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน
การทดสอบ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออกในแต่ละด้าน ได้ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานย่อยที่ 1.1
H0 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นเพศที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นเพศที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการซ่ อมบารุ งรั กษาสถานีจ่ายไฟและ
ลักษณะ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ประชากรศาสตร์
ภาคตะวันออก
เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
- ชาย
135
2.05
0.736
-3.218
0.000*
- หญิง
65
2.46
1.032
ความถี่ในการซื้ อ
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
- ชาย
135
2.07
0.549
1.435
0004*
- หญิง
65
1.92
0.853
ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
- ชาย
135
1.72
0.499
5.585
0.966
- หญิง
65
1.28
0.573
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
- ชาย
135
1.50
0.668
-.350
0.690
- หญิง
65
1.54
0.639
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศมี ผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ในด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการ
ซื้ อ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ยกเว้น ลัก ษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศมี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออกในด้านช่วงเวลาที่ซ้ื อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.2
H0 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นอายุที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นอายุที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อ กใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ที่
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

22.655

2

11.328

17.781

0.000*

ภายในกลุ่ม

125.500

197

0.637

รวม

148.155

199

ระหว่างกลุ่ม

28.478

2

14.239

47.191

0.000*

ภายในกลุ่ม

59.442

197

0.302

รวม
87.920
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการ
ซื้ อ
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ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ที่
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

12.524

2

6.262

24.501

0.000*

ภายในกลุ่ม

50.351

197

0.256

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

3.953

2

1.977

4.748

0.010*

ภายในกลุ่ม

82.002

197

0.416

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.16 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์
ด้านอายุ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์
ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ ช่ วงเวลาที่ซ้ื อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานย่อยที่ 1.3
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้า น
สถานภาพ ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ ง รั กษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

0.069

1

0.069

0.092

0.762

ภายในกลุ่ม

148.086

198

0.748

รวม

148.155

199

ระหว่างกลุ่ม

.640

1

0.640

1.453

0.230

ภายในกลุ่ม

87.280

198

0.441

รวม

87.920

199

ระหว่างกลุ่ม

2.359

1

2.359

7.718

0.006*

ภายในกลุ่ม

60.516

198

0.306

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

.455

1

0.455

1.054

0.306

ภายในกลุ่ม

85.500

198

0.432

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการ
ซื้ อ

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ
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จากตารางที่ 4.17 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้าน
สถานภาพ ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ ง รั กษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลักษณะปั จจัย
ประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก ด้านช่วงเวลาที่ซ้ื อ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้นลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ และบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.4
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านระดับ
การศึ ก ษา ที่ ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

0.173

1

0.173

0.231

0.631

ภายในกลุ่ม

147.982

198

0.747

รวม

148.155

199

ระหว่างกลุ่ม

15.353

1

15.353

41.889

0.000*

ภายในกลุ่ม

72.567

198

0.367

รวม

87.920

199

ระหว่างกลุ่ม

0.358

1

0.358

1.134

0.288

ภายในกลุ่ม

62.517

198

0.316

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

3.667

1

3.667

8.824

0.003*

ภายในกลุ่ม

82.288

198

0.416

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการ
ซื้ อ

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.18 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้าน
ระดับการศึกษา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลักษณะปั จจัย
ประชากรศาสตร์ ด้า นระดับ การศึ ก ษา ที่ ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อ ม
บารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
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ภาคตะวันออก ด้านความถี่ในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้น ลัก ษณะปั จจัย ประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึ ก ษา ที่ ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ และช่วงเวลาที่ซ้ื อ
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.5
H0 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการ
ซื้ อ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

6.233

2

3.116

4.326

0.014*

ภายในกลุ่ม

141.922

197

0.720

รวม

148.155

199

ระหว่างกลุ่ม

7.668

2

3.834

9.412

0.000*

ภายในกลุ่ม

80.252

197

0.407

รวม

87.920

199
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

4.210

2

2.105

7.068

0.001*

ภายในกลุ่ม

58.665

197

0.298

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

10.759

2

5.380

14.094

0.000*

ภายในกลุ่ม

75.196

197

0.382

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.19 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟ
และมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลักษณะปั จจัย
ประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อม
บารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ด้านเหตุผ ลในการตัด สิ น ใจซื้ อ ความถี่ ในการซื้ อ ช่ วงเวลาที่ ซ้ื อ และบุคคลที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.20 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการซ่ อมบารุ งรั กษาสถานีจ่ายไฟและ
มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก
ค่ า Sig.

ปัจจัยส่ วนบุคคล
การ
ทดสอบ

เหตุผลใน
การ
ตัดสิ นใจซื้ อ

ความถี่ใน
การซื้ อ

ช่วงเวลาที่
ซื้ อ

เพศ
T-test
0.000*
0.004*
0.966
อายุ
F-test
0.000*
0.000*
0.000*
สถานภาพ
F-test
0.762
0.230
0.006
ระดับการศึกษา
F-test
0.631
0.000*
0.288
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.014*
0.000*
0.001*
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การ
ตัดสิ นใจ
0.690
0.010*
0.306
0.003*
0.000*

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติ One-way ANOVA โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานย่อยที่ 2.1
H0 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้า นผลิ ตภัณฑ์ (Product) ที่ ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อ ม
บารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

50.417

9

5.602

10.890

0.000*

ภายในกลุ่ม

97.738

190

0.514

รวม

148.155

199

ระหว่างกลุ่ม

26.860

9

2.984

9.287

0.000*

ภายในกลุ่ม

61.060

190

0.321

รวม
87.920
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการ
ซื้ อ
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ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้า นผลิ ตภัณฑ์ (Product) ที่ ส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อ ม
บารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

18.808

9

2.090

9.011

0.000*

ภายในกลุ่ม

44.067

190

0.232

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

15.629

9

1.737

4.692

0.000*

ภายในกลุ่ม

70.326

190

0.370

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.21 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟ
และมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารซ่ อ ม
บารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ในด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ ช่ วงเวลาที่ซ้ื อ และบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานย่อยที่ 2.2
H0 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (Price) ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
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H1 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (Price) ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านราคา (Price) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

5.695

7

0.814

1.096

0.367

ภายในกลุ่ม

142.460

192

0.742

รวม

148.155

199

ระหว่างกลุ่ม

6.951

7

0.993

2.355

0.025*

ภายในกลุ่ม

80.969

192

0.422

รวม

87.920

199

ระหว่างกลุ่ม

4.422

7

0.632

2.075

0.048*

ภายในกลุ่ม

58.453

192

0.304

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

14.599

7

2.086

5.612

0.000*

ภายในกลุ่ม

71.356

192

0.372

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการ
ซื้ อ

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.22 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคา (Price) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและ
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มอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านราคา (Price) ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรั กษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในด้านความถี่ในการซื้ อ ช่วงเวลาที่ซ้ื อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (Price) ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ในด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 2.3
H0 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ที่ แตกต่ า งกัน
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ที่ แตกต่ า งกัน
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

7.909

6

1.318

1.814

0.098

ภายในกลุ่ม

140.246

193

0.727

รวม
148.155
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
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ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

15.749

6

2.625

7.019

0.000*

ภายในกลุ่ม

72.171

193

0.374

รวม

87.920

199

ระหว่างกลุ่ม

5.318

6

0.886

2.972

0.008*

ภายในกลุ่ม

57.557

193

0.298

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

6.455

6

1.076

2.612

0.019*

ภายในกลุ่ม

79.500

193

0.412

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

ความถี่ในการ
ซื้ อ

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.23 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารซ่ อมบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ในด้านความถี่ในการซื้ อ ช่วงเวลาที่ซ้ื อ และบุคคล
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
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โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ในด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 2.4
H0 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

31.351

8

3.919

6.408

0.000*

ภายในกลุ่ม

116.804

191

0.612

รวม

148.155

199

ระหว่างกลุ่ม

18.351

8

2.294

6.298

0.000*

ภายในกลุ่ม

69.569

191

0.364

รวม
87.920
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ความถี่ในการ
ซื้ อ
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ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การซ่อมบารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

6.067

8

0.758

2.550

0.012*

ภายในกลุ่ม

56.808

191

0.297

รวม

62.875

199

ระหว่างกลุ่ม

9.804

8

1.226

3.074

0.003*

ภายในกลุ่ม

76.151

191

0.399

รวม
85.955
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

199

ช่วงเวลาที่ซ้ื อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.24 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษา
สถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ส่ งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ในด้านเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ ความถี่ในการ
ซื้ อ ช่ วงเวลาที่ซ้ื อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.25 สรุ ปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อมบารุ งรั กษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการซ่ อมบารุ งรั กษา
สถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ค่ า Sig.

การ
เหตุผล
บุคคลที่มี
ทดสอบ ในการ ความถี่ ช่วงเวลา อิทธิพล
ในการ
ตัดสิ นใจ
ที่ซ้ื อ
ต่อการ
ซื้ อ
ซื้ อ
ตัดสิ นใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
ด้านราคา (Price)
F-test 0.367* 0.025* 0.048* 0.000*
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
F-test 0.098 0.000* 0.008* 0.019*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) F-test 0.000* 0.000* 0.012* 0.003*
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้ า และโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวัน ออก แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษา “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของ
โรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก” โดยมีวตั ถุ ประสงค์ใน
การศึกษา คือ
1.) เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ าใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
2.) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
โดยทาการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากการสุ่ มตัวอย่างประชากรโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุ ตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จานวน 200 ตัวอย่า ง ระหว่า งเดื อน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 และนาผลการตอบแบบสอบถามมารวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง
เรี ยบร้อย และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ t-test และ
One Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งมีผลการศึกษาที่ได้ตามวัตถุประสงค์ เป็ นดังนี้
1.) ลักษณะประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 67.50 และ
เพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.50 อายุระหว่า ง 31 – 40 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.00 รองลงมาคื อ อายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.50 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 65.50 รองลงมาคือ โสด
คิดเป็ นร้อยละ 34.50 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 28.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.50
รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 29.50
2.) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุ ตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาสถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุดเรี ยงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านราคา (Price) อันดับที่ 2 ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ( X =
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4.55) อันดับที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ( X = 4.44) และอันดับที่ 4 ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ( X = 4.44) ตามลาดับ
และ 3.) พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบารุ งรักษาสถานี จ่ายไฟและมอเตอร์
ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 63.00
รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 16.00 มีความถี่ในการซื้ อ คือ
ระหว่าง 1 – 5 ครั้ง/เดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 71.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดื อน คิดเป็ นร้ อยละ
16.00 ช่วงเวลาที่ซ้ื อ คือ ระหว่างเวลา 12:01 – 15:00 น. คิดเป็ นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ ระหว่าง
เวลา 09:00 – 12:00 น. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.00 และบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจ คื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้า คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ วิศวกร คิดเป็ นร้อยละ 33.50
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของโรงไฟฟ้ า
และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุดเรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังนี้
1) อันดับที่ 1 ด้านราคา (Price) ( X = 4.55) สอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า
ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ
โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้ อหรื อทา
ให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่นๆ สาหรับการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณา
รายละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่
ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมินคุ ณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วย
การซื้ อ และพิบูล ทีปะปาล (2545) กล่ าวว่า ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น
ราคา เป็ นตัว P ที่ 2 เกิ ด ขึ้ น มาถัด จาก Product ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู ก ค้า ผูบ้ ริ โ ภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิ ตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคาเขาก็จะ
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึงคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived value) ในสายตา
ของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์
นั้น และต้องค านึ ง ถึ ง ต้นทุ นสิ นค้าและค่ าใช้จ่า ยที่ เกี่ ยวข้องโดยจะมี ผลโดยตรงต่ อการตั้ง ราคา
จ าหน่ า ย ในเรื่ อ งการแข่ ง ขัน กับ สิ น ค้า อื่ น ๆ ก็ เ ช่ น กัน หากสิ น ค้า ประเภทเดี ย วกัน มี คุ ณ สมบัติ
ใกล้เคียงกันก็ควรพิจารณาในการตั้งราคาจาหน่ายให้เหมาะสมกับเพื่อไม่ให้เกิดการเปรี ยบเทียบกัน
จนเกินไป
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2) อันดับ 2 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ( X = 4.55) สอดคล้องกับเสาวนี ย ์ โตสุ วรรณเจริ ญ
(2550) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าที่มีในร้านและบริ การที่ร้านมีไว้บริ การ กล่าวคือ บริ การ
ทางร้านมีบริ การไว้บริ การลูกค้า แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1.) บริ การก่อนการขาย (Pre-sale Service)
เวลาเปิ ด-ปิ ด การจัดส่ งสิ นค้า การมีพนักงาน แนะนาสิ นค้า การรับประกันสิ นค้า การให้สินเชื่อ และ
การทดสอบการใช้งาน และ 2.) บริ การหลังการขาย ( Post-sale Service) การแลกคืนสิ นค้า ซ่อมแซม
สิ นค้า การฝึ กอบรม รวมถึ ง สอดคล้องกับ พิ บู ล ที ปะปาล (2545) กล่ า วว่า ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่
องค์กร หรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้าจึง
จะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ในการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคานึงถึงปั จจัยด้าน
ความแตกต่ า งของผลิ ตภัณฑ์ (Product differentiation) และ/หรื อความแตกต่ า งทางการแข่ ง ขัน
(Competitive differentiation) และต้อ งพิ จ ารณาจากองค์ป ระกอบ (คุ ณ สมบัติ ) ของผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product component) เช่ น ประโยชน์พ้ืนฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุ ณภาพ การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า
นอกจากนั้น ยัง ต้อ งค านึ ง ถึ ง การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product positioning) ซึ่ งเป็ นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
ในส่ วนของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (Product development) จะเป็ นขั้นตอนที่เกิดหลังจากได้มีการนา
ผลิตภัณฑ์ออกวางจาหน่ ายไประยะหนึ่ งแล้วซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และ
ปรั บ ปรุ ง ให้ดีข้ ึ น (New and improved) โดยต้องค านึ งถึ งความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
อันดับที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ( X = 4.43) สอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล
(2543: 26) กล่ า วว่า ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย (Placement-Channel of Distribution) กลยุท ธ์ ข อง
นักการตลาดในการทาให้มีผลิ ตภัณฑ์ไว้พร้ อมจาหน่ าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบผลิ ตภัณฑ์
แน่ นอนว่าสิ นค้าที่มีจาหน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผูบ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภท
ของช่องทางที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สิ นค้าที่มีของแถม
ในร้าน เสริ มสวยชั้นดีในห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของใน
ซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ ต และสอดคล้องกับ พิ บู ล ที ปะปาล (2545) กล่ า วว่า การจัดจาหน่ า ย (Place or
distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ งประกอบด้ว ย สถาบัน และกิ จ กรรมเพื่ อ ใช้
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย
ก็คือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การ
คลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ช่องทางการ
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จัดจาหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ/หรื อกรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิ ตภัณฑ์
ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบ ช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค
หรื อ ผู ใ้ ช้ท างอุ ต สาหกรรม ส่ ว นที่ 2 คื อ การสนับ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้า สู่ ต ลาด (Market
logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อ
ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสิ นค้าจึงประกอบด้วยงานที่สาคัญต่ อไปนี้ คื อ การขนส่ ง
(Transportation) การเก็บรักษาสิ นค้า (Storage) และการคลังสิ นค้า (Warehousing) และสุ ดท้าย คือ
การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ (Inventory management)
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ค่าเท่ากัน ( X = 4.44) สอดคล้องกับวาสนา
พวงมาลัย และคณะ (2548) กล่ า วว่า การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นการติ ดต่ อสื่ อ สาร
ระหว่างผูจ้ าหน่ายและตลาดเป้ าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้ง ข่าวสาร หรื อชัก
จูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาดอาจทา ได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่ งเรี ยกว่า
ส่ ว นประสมการส่ ง เสริ ม การตลาด ( Promotion Mix) หรื อ ส่ ว นประสมในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (
Communication Mix) ซึ่ งประกอบด้วย 1.) การโฆษณา (Advertising) 2.) การขายโดยใช้บุคคล (
Personal Selling) 3.) การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) 4.) การให้ ข่ า วสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ (Publicity & Public Relation)
5) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นิตนา ฐานิตธนกร และธนกฤต เศรษฐ์สิริโชค (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ของ ผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
5.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากกการวิจัย
1. จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อองค์กร คือ สามารถนาผลการศึกษามาสร้าง
เป็ นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การ และสามารถให้บริ การ
ลู กค้าอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ลู กค้าเกิ ดความพึงพอใจและใช้บริ การซ้ า ส่ งผลให้องค์กรมี รายได้ที่
มัน่ คง
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2. จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อสังคม คือ มีส่วนช่วยให้ผปู ้ ระกอบการประสบ
ผลสาเร็ จในการดาเนิ นงาน จากการนาผลการศึกษาไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและการ
แข่งขัน
3. จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คือ ช่วยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการ
มีผลกาไรที่ดีข้ ึนจากการมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดที่ดี ส่ งผลต่อรายได้ กาไร และ
การจ้างงานของผูป้ ระกอบการ อันจะส่ งผลให้เศรษฐกิ จขยายตัว รัฐสามารถเก็บเงิ นภาษีจากธุ รกิ จ
ไปพัฒนาประเทศได้
5.4 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
1. การสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน มีความมัน่ คงในการดาเนินงาน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เป็ นสิ่ งที่
ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ การในด้ า นต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การซ่ อ มบ ารุ งระบบไฟฟ้ า ต้ อ งมี
ความสามารถในการนาเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การให้ลูกค้าได้รับรู ้อย่างเด่นชัด เพื่อช่วย
ให้ลูคา้ ตัดสิ นใจใช้บริ การได้เร็ วขึ้น
3. การให้บริ การในลักษณะเฉพาะ เช่น การซ่ อมบารุ งระบบไฟฟ้ า จาเป็ นต้องมีการได้รับ
การรั บรองคุ ณภาพและมาตรฐานในการให้บริ การจากหน่ วยงานที่ น่าเชื่ อถื อ จึ งจะส่ งผลให้การ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การแก่ลูกค้าทาได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสประสบผลสาเร็ จสู ง
5.5 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. อาจท าการศึ ก ษาปั จจัย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารของผู บ้ ริ โ ภคใน
การศึกษาครั้งต่อไป
2. อาจใช้วิธีการศึกษาในเชิ งลึ ก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายถึง
วิธีการเลือกใช้บริ การ เหตุผล และทัศนคติที่มีต่อความพึงพอใจในการให้บริ การ
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ร่ างแบบสอบถาม
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การซ่ อม
บํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่ อย
ตัวชีวัด
ด้าน
. ผลิตภัณฑ์และบริ การมี
ปัจจัยส่ วน
ประสมทาง ผลิตภัณฑ์ คุณภาพได้มาตรฐาน
(Product) . ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง
การตลาด
จากหน่วยงานของรัฐ
(Marketing
. มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
Mix Factor)
(Product Differentiation) กับ
คู่แข่งรายอืนๆ อย่างเห็นได้ชดั
. ผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นที
ยอมรับ
. มีการรับรองคุณภาพและ
รับประกันการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์
. การให้บริ การมีความรวดเร็ว
. การให้บริ การมีความถูกต้อง
แม่นยํา
. มีการกําหนดมาตรฐานการ
ให้บริ การอย่างชัดเจน
. มีใบอนุญาตในการให้บริ การที
ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐ
. การให้บริ การอยู่ภายใต้กรอบ
ทีกฎหมายกําหนด

ทฤษฎี , งานวิจัยอ้ างอิง
Mar Grath, (1986)
พิบูล ทีปะปาล (2545)
ฉัตราพร เสมอใจ, (2549)

ศิริวรรณ เสรี รัตน์, (2546)
กฤษณา รัตนพฤษษ์, (2545)

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, (2548)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ, (2547)

เสาวนีย์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550)
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ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่ อย
ตัวชีวัด
. ราคาของผลิตภัณฑ์และ
ปัจจัยส่ วน ด้านราคา
(Price) บริ การมีความเหมาะสม
ประสมทาง
. ราคาค่าบริ การอยู่ในเกณฑ์ที
การตลาด
ยอมรับได้
(Marketing
. มีการกําหนดราคาของ
Mix Factor)
ผลิตภัณฑ์แสดงไว้ให้ลูกค้าทราบ
อย่างจัดเจน
. มีการแจกแจงรายค่าเอียด
ค่าบริ การและค่าอะไหล่ให้ลูกค้า
ได้ทราบก่อน
. มีการกําหนดค่าบริ การที
สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ให้บริ การ
. ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลโดย
หน่วยงานของรัฐ
. มีการแสดงราคาของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การไว้อย่างมี
มาตรฐาน
. มีการกําหนดราคาค่าบริ การ
อย่างชัดเจน
. สามารถตรวจสอบราคา
ค่าบริ การได้
. ลูกค้าสามารถต่อรองราคา
ค่าบริ การได้

ทฤษฎี , งานวิจัยอ้ างอิง
กฤษณา รัตนพฤษษ์, (2545)
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ, (2547)
ฉัตราพร เสมอใจ, (2549)

เสาวนีย์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550)

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)

ศิริวรรณ เสรี รัตน์, (2546)

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, (2548)

พิบูล ทีปะปาล (2545)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)
พิบูล ทีปะปาล (2545)

80

ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่ อย
ตัวชีวัด
ปัจจัยส่ วน ด้านช่องทาง . มีช่องทางในการจําหน่ายและ
การจัด การให้บริ การในหลากหลาย
ประสมทาง
จําหน่าย ช่องทาง
การตลาด
(Place)
. สามารถเข้าถึงการให้บริ การ
(Marketing
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
Mix Factor)
. สถานทีตังของผูใ้ ห้บริ การ
สามารถเข้าออกได้สะดวก
. มีช่องทางการสื อสารใน
หลากหลายช่องทาง
. สามารถค้นหาข้อมูลและ
ผลงานของผูใ้ ห้บริ การได้ง่าย
และมีความน่าเชือถือ
. สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้
ตลอดเวลา
. มีทีมงานที ให้บริ การ
ชัวโมง
. สามารถตรวจสอบรายงานผล
การให้บริ การผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตได้
. ลูกค้าสามารถเลือกช่อง
ทางการให้บริ การทีตรงกับความ
ต้องการได้
. มีคอลเซ็นเตอร์ทีสามารถให้
ข้อมูลหรื อให้คาํ ปรึ กษาในการ
ให้บริ การตลอด ชัวโมง

ทฤษฎี , งานวิจัยอ้ างอิง
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, (2548)

เสาวนีย์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550)
Mar Grath, (1986)
พิบูล ทีปะปาล (2545)
กฤษณา รัตนพฤษษ์, (2545)

ธนวรรณ แสงสุ วรรณ, (2547)
ฉัตราพร เสมอใจ, (2549)
เสาวนีย์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550)

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)

ศิริวรรณ เสรี รัตน์, (2546)
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ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่ อย
ตัวชีวัด
ด้านการ
. มีส่วนลดค่าบริ การและ
ปัจจัยส่ วน
ประสมทาง ส่ งเสริ ม อะไหล่ทีเหมาะสม
การตลาด
. มีการแถมผลิตภัณฑ์หรื อ
การตลาด
(Marketing (Promotion) บริ การให้ฟรี
. ได้รับสิ ทธิ พิเศษฟรี สําหรับ
Mix Factor)
ค่าอะไหล่และค่าแรงบางรายการ
. มีการจัดโปรโมชันลุน้ รางวัล
ให้กบั ลูกค้า
. มีการเสนอส่ วนลดค่าบริ การ
ให้แก่ลูกค้าประจํา
. มี ก ารให้ สิ ทธิ พิ เ ศษต่ า งๆ
สําหรับลูกค้าทังเก่าและใหม่
. มีของสมนาคุณตอบแทน
ลูกค้าเนืองในโอกาสพิเศษต่างๆ
. มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อต่างๆ ให้
ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
. มีการจัดแพ็คเก็จการ
ให้บริ การและการซื อสิ นค้าที
น่าสนใจ
. มีการเสนอค่าบริ การและ
ผลิตภัณฑ์ทีดึงดูดใจ

ทฤษฎี , งานวิจัยอ้ างอิง
พิบูล ทีปะปาล (2545)
กฤษณา รัตนพฤษษ์, (2545)
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ, (2547)
ฉัตราพร เสมอใจ, (2549)
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, (2548)
เสาวนีย์ โตสุ วรรณเจริ ญ (2550)
พิบูล ทีปะปาล (2545)
วาสนา พวงมาลัยและคณะ
(2548)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543)

ศิริวรรณ เสรี รัตน์, (2546)
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แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
แบบสอบถามฉบับนี มีจุดมุ่งหมายเพือใช้เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ
วิจยั ซึ งเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาระดับปริ ญญาโท เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
แบบสอบถามฉบับนี แบ่งออกเป็ น3 ส่ วนดังนี
ส่วนที 1 เป็ นคําถามเกียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 5 ข้อ
ส่วนที 2 เป็ นคํา ถามเกี ยวกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อ มบํารุ งรั กษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน ข้อ
ส่วนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบํารุ งรักษาสถานี
จ่ ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก จํานวน ข้อ
ส่วนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืนๆ จํานวน 1 ข้อ
ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าข้อมูลทีได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี จะถูกนําเสนอเป็ นผลการวิจยั ใน
ภาพรวมเท่านัน ซึ งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใดต่อผูต้ อบแบบสอบถามและสถาบันทีเกียวข้องจึ ง
ขอความกรุ ณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง เพือผลทีได้จะเป็ นประโยชน์
ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในโอกาศต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นางสาว สุ ภาวดี บุตรรักษ์
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เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การซ่ อม
บํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ ใจ
ไม่
ค่ า IOC
ข้ อ
รายการพิจารณา
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์และบริ การมีคุณภาพได้
1.
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก
2.
หน่วยงานของรัฐ
มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product
3. Differentiation) กับคู่แข่งรายอืนๆ อย่าง
เห็นได้ชดั
4. ผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นทียอมรับ
มีการรับรองคุณภาพและรับประกันการ
5.
ใช้งานของผลิตภัณฑ์
6. การให้บริ การมีความรวดเร็ ว
7. การให้บริ การมีความถูกต้องแม่นยํา
มีการกําหนดมาตรฐานการให้บริ การ
8.
อย่างชัดเจน
มีใบอนุญาตในการให้บริ การทีได้รับ
9.
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
การให้บริ การอยูภ่ ายใต้กรอบทีกฎหมาย
10
กําหนด
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เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การซ่ อม
บํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ ใจ
ไม่
ค่ า IOC
ข้ อ
รายการพิจารณา
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านราคา (Price)
ราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การมีความ
11.
เหมาะสม
12. ราคาค่าบริ การอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้
มีการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์แสดง
13.
ไว้ให้ลูกค้าทราบอย่างจัดเจน
มีการแจกแจงรายค่าเอียดค่าบริ การและ
14.
ค่าอะไหล่ให้ลูกค้าได้ทราบก่อน
มีการกําหนดค่าบริ การทีสอดคล้องกับ
15.
ระยะเวลาในการให้บริ การ
ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารมี ก าร
16.
ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ
มีการแสดงราคาของผลิตภัณฑ์และ
17.
บริ การไว้อย่างมีมาตรฐาน
18. มีการกําหนดราคาค่าบริ การอย่างชัดเจน
19. สามารถตรวจสอบราคาค่าบริ การได้
20. ลูกค้าสามารถต่อรองราคาค่าบริ การได้
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แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การซ่ อม
บํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ ใจ
ไม่
ค่ า IOC
ข้ อ
รายการพิจารณา
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
มีช่องทางในการจําหน่ายและการ
21.
ให้บริ การในหลากหลายช่องทาง
สามารถเข้าถึงการให้บริ การได้ง่าย
22.
สะดวก และรวดเร็ ว
สถานทีตังของผูใ้ ห้บริ การสามารถเข้า
23.
ออกได้สะดวก
มีช่องทางการสื อสารในหลากหลาย
24.
ช่องทาง
สามารถค้นหาข้อมูลและผลงานของผู ้
25.
ให้บริ การได้ง่าย และมีความน่าเชือถือ
26. สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้ตลอดเวลา
27. มีทีมงานทีให้บริ การ ชัวโมง
สามารถตรวจสอบรายงานผลการ
28.
ให้บริ การผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้
ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการ
29.
ให้บริ การทีตรงกับความต้องการได้
มีคอลเซ็นเตอร์ทีสามารถให้ขอ้ มูลหรื อ
30. ให้คาํ ปรึ กษาในการให้บริ การตลอด
ชัวโมง
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แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การซ่ อม
บํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ ใจ
ไม่
ค่ า IOC
ข้ อ
รายการพิจารณา
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
มีส่วนลดค่าบริ การและอะไหล่ที
31.
เหมาะสม
32. มีการแถมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้ฟรี
ได้รับสิ ทธิพิเศษฟรี สําหรับค่าอะไหล่
33.
และค่าแรงบางรายการ
มีการจัดโปรโมชันลุน้ รางวัลให้กบั
34.
ลูกค้า
มีการเสนอส่ วนลดค่าบริ การให้แก่ลูกค้า
35.
ประจํา
มี การให้สิ ทธิ พิเศษต่างๆ สําหรั บลูกค้า
36.
ทังเก่าและใหม่
มีของสมนาคุณตอบแทนลูกค้าเนืองใน
37.
โอกาสพิเศษต่างๆ
มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน
38.
สื อต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
มีการจัดแพ็คเก็จการให้บริ การและการ
39.
ซื อสิ นค้าทีน่าสนใจ
มีการเสนอค่าบริ การและผลิตภัณฑ์ที
40.
ดึงดูดใจ
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(ลงชื อ)……………………………………………….ผูป้ ระเมิน
(……………………………………………)
ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญคนที ………….
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การซ่ อม
บํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
...........................................................
คําชีแจง
แบบสอบถามนี จัดทําขึนเพือประกอบการศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมี
ผลต่ อพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารซ่ อ มบํา รุ งรั ก ษาสถานี จ่ า ยไฟและมอเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้ า และโรงงานอุต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวัน ออก ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยสยาม และจะนํา
ข้อมูลทีได้ไปประกอบการจัดทําการค้นคว้าอิสระให้มีความเที ยงตรง ดังนันข้อมูลของท่านจึ งเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงในการศึกษาครังนี
ทางผูศ้ ึกษาจึ งใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรง
ตามความรู ้สึก โดยแบบสอบถามนีมีทงหมด
ั
7 หน้า ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนดังนี
ส่วนที 1 เป็ นคําถามเกียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 5 ข้อ
ส่วนที 2 เป็ นคํา ถามเกี ยวกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ การซ่ อ มบํารุ งรั กษาสถานี จ่า ยไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ า และ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน ข้อ
ส่วนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่ อมบํารุ งรักษาสถานี
จ่ ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุต สาหกรรมในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก จํานวน ข้อ
ส่วนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืนๆ จํานวน 1 ข้อ
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ขอขอบพระคุณท่านทีกรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครังนี
นางสาว สุ ภาวดี บุตรรักษ์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง ช่ อง ตามความเป็ นจริ ง
. เพศ
[ ] 1.ชาย

[ ] .หญิง

. อายุ
[ ] . ตํากว่า 20 ปี
[ ] 2. 20 - 30ปี
[ ] 3. 31 – 40 ปี
[ ] 4. 41 ปี ขึนไป
3. สถานภาพ
[ ] 1.โสด
[ ] .สมรส
[ ] 3. อืนๆ โปรดระบุ.................................................................
4. ระดับการศึกษา
[ ] 1. ตํากว่าปริ ญญาตรี
[ ] 2. ปริ ญญาตรี
[ ] . สูงกว่าปริ ญญาตรี
. รายได้เฉลียต่อเดือน
[ ] 1. ตํากว่า 10,000 บาท
[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท
[ ] 4. 30,001 บาทขึนไป
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ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ บริการซ่ อมบํารุ งรั กษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
คําชีแจงโปรดใส่ เครื องหมาย
ลงในช่ องทีท่ านคิดว่ าตรงกับระดับความสํ าคัญในแต่ ละปั จจัย
ของท่ านมากทีสุ ด
ระดับความสํ าคัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มาก
ทีสุ ด
(5)

ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
. ผลิตภัณฑ์และบริ การมีคุณภาพได้มาตรฐาน
. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
. มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product
Differentiation) กับคู่แข่งรายอืนๆ อย่างเห็นได้ชดั
. ผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นทียอมรับ
. มีการรับรองคุณภาพและรับประกันการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์
. การให้บริ การมีความรวดเร็ว
. การให้บริ การมีความถูกต้องแม่นยํา
. มีการกําหนดมาตรฐานการให้บริ การอย่างชัดเจน
. มีใบอนุญาตในการให้บริ การทีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ
. การให้บริ การอยู่ภายใต้กรอบทีกฎหมายกําหนด

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีสุ ด
(1)
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ระดับความสํ าคัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มาก
ทีสุ ด
(5)

ด้ านราคา (Price)
. ราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การมีความเหมาะสม
. ราคาค่าบริ การอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้
. มีการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์แสดงไว้ให้ลูกค้า
ทราบอย่างจัดเจน
. มีการแจกแจงรายค่าเอียดค่าบริ การและค่าอะไหล่ให้
ลูกค้าได้ทราบก่อน
. มีการกําหนดค่าบริ การทีสอดคล้องกับระยะเวลาใน
การให้บริ การ
. ราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การมีการควบคุมดูแลโดย
หน่วยงานของรัฐ
. มีการแสดงราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การไว้อย่างมี
มาตรฐาน
. มีการกําหนดราคาค่าบริ การอย่างชัดเจน
. สามารถตรวจสอบราคาค่าบริ การได้
. ลูกค้าสามารถต่อรองราคาค่าบริ การได้

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีสุ ด
(1)
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ระดับความสํ าคัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มาก
ทีสุ ด
(5)

ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
. มีช่องทางในการจําหน่ายและการให้บริ การใน
หลากหลายช่องทาง
. สามารถเข้าถึงการให้บริ การได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว
. สถานทีตังของผูใ้ ห้บริ การสามารถเข้าออกได้สะดวก
. มีช่องทางการสื อสารในหลากหลายช่องทาง
. สามารถค้นหาข้อมูลและผลงานของผูใ้ ห้บริ การได้ง่าย
และมีความน่าเชือถือ
. สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้ตลอดเวลา
. มีทีมงานที ให้บริ การ ชัวโมง
. สามารถตรวจสอบรายงานผลการให้บริ การผ่าน
ช่องทางอินเตอร์ เน็ตได้
. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการให้บริ การทีตรงกับ
ความต้องการได้
. มีคอลเซ็นเตอร์ทีสามารถให้ขอ้ มูลหรื อให้คาํ ปรึ กษา
ในการให้บริ การตลอด ชัวโมง

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีสุ ด
(1)
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ระดับความสํ าคัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มาก
ทีสุ ด
(5)

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
. มีส่วนลดค่าบริ การและอะไหล่ทีเหมาะสม
. มีการแถมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้ฟรี
. ได้รับสิ ทธิ พิเศษฟรี สําหรับค่าอะไหล่และค่าแรงบาง
รายการ
. มีการจัดโปรโมชันลุน้ รางวัลให้กบั ลูกค้า
. มีการเสนอส่ วนลดค่าบริ การให้แก่ลูกค้าประจํา
. มีการให้สิทธิ พิเศษต่างๆ สําหรับลูกค้าทังเก่าและใหม่
. มีของสมนาคุณตอบแทนลูกค้าเนื องในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ
. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อต่างๆ ให้
ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล
. มีการจัดแพ็คเก็จการให้บริ การและการซื อสิ นค้าที
น่าสนใจ
. มีการเสนอค่าบริ การและผลิตภัณฑ์ทีดึงดูดใจ

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีสุ ด
(1)
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ส่ วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการซ่ อมบํารุ งรักษาสถานีจ่ายไฟ
และมอเตอร์ ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
คําชีแจง โปรดใส่ เครื องหมาย ลงไปในช่ อง เพียง ช่ อง ตามความเป็ นจริ ง
1. เหตุผลในการตัดสิ นใจซื อ
[ ] 1. ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
[ ] 2. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การ
[ ] 3. การติดต่อสื อสารทีสะดวกและสามารถติดต่อได้ตอดเวลา
[ ] 4. ค่าบริ การทีเหมาะสม
[ ] 5. บริ การอืนๆ โปรดระบุ..............................................................................................
2. ความถีในการซื อ
[ ] . น้อยกว่า ครัง/เดือน
[ ] 2. 1 – 5 ครัง/เดือน
[ ] 3. 6 – 10 ครัง/เดือน
[ ] . มากกว่า 10 ครัง/เดือน
3. ช่วงเวลาทีซื อ
[ ] 1. 09:00 – 12:00 น.
[ ] 2. 12:01 – 15:00 น.
[ ] 3. 15:01 – 18:00 น.
[ ] 4. 18:01 – 21:00 น.
[ ] 5. 21:01 – 24:00 น.
4. บุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
[ ] . ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้า
[ ] 2. วิศวกร
[ ] 3. จัดซื อ
ส่ วนที 4 ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืนๆ โปรดระบุ

*** ขอบพระคุณทีท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***

