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การซื?อซํา? และบอกต่อ กรณี ศึกษาร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง4 นี4 มีวตั ถุประสงค์เพื<อ (1) เพื<อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4า
และบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา (2) เพื<อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที<
ส่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา (3) เพื<อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาดทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อของ
สินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างทีใ< ช้ศกึ ษา คือ ลูกค้าทีม< าใช้บริการซือ4 สินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา จํานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื<องมือในการเก็บข้อมูล สถิตแิ บ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติ
เชิง -พรรณนา ได้แ ก่ ค่า ความถี< ค่า ร้อ ยละ ค่า เฉลี<ย และส่ว นเบี<ย งเบนมาตรฐาน สถิติเ ชิง
วิเคราะห์อนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่า T-test ค่า F-test และค่าสถิติ การถดถอย (Simple
Linear Regression) ทีร< ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุอยูใ่ นช่วง 25-35 ปี
มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) เพศมีผ ลต่ อ การซื4อ ซํ4 า และการบอกต่ อ อายุ แ ละอาชีพ ไม่ม ีผ ลต่ อ การซื4อ ซํ4 า และ
การบอกต่อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ <ี .05
2) จํานวนเงินทีซ< 4อื ต่อครัง4 ช่วงเวลาในการซื4อสินค้า มีผลต่อการซื4อซํ4าและการบอกต่อ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ <ี .05 ส่วนคุณสมบัตขิ องสินค้าทีใ< ช้ในการตัดสินใจซือ4 และผูม้ อี ทิ ธิพล
ในการตัดสินใจไม่มผี ลต่อการซือ4 ซํ4าและการบอกต่อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ <ี .05
3) ปั จจัยความพึงพอใจที<มผี ลกับการซื4อซํ4าและบอกต่อของร้าน Hi Pork ในจังหวัด
สงขลา อย่างมีนัยสําคัญที<ระดับ .05 มีทงั 4 หมด 4 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (X3)
ซึ<งเป็ นปั จจัยทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อทีเ< ป็ นตัวแปรในการพยากรณ์ของการซื4อซํ4าและ
บอกต่อได้มากทีส< ุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสินค้า (X#) ด้านการส่งเสริมการขาย (X$) และด้าน
กระบวนการ (X%) โดยมีคา่ สัมประสิทธิในรู
x ปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ .372, .347, .139 และ -.337
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ตามลําดับ และจากค่า R = .647 สามารถพยากรณ์การซือ4 ซํ4าและการบอกต่อของร้าน Hi Pork
ในจังหวัดสงขลา ได้รอ้ ยละ 64.7
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ABSTRACT
This research the objectives are (1) to study personal factors affecting repurchase
and word of mouth (2) to study consumer behavior that affects repeat purchases and
word of mouth and (3) to study impact of consumer satisfaction on 7P’s, repurchase and
word of mouth of Hi Pork products in Songkhla province.
The sample used for this study was 400 customers, who come to service buy
products at Hi Pork shop, using questionnaires as a data collection tool. Statistical
statistics were divided into 2 categories: descriptive statistics: frequency, percentage,
mean and standard deviation, and inferential statistics: T-test, F-test and Simple Linear
Regression at the statistical significance level 0.05.
The study found that most of the respondents were female. Age between 25-35
years, Occupation government /state enterprise employee/government employee. Results
of hypothesis testing:
1) Gender influences repurchases and word of mouth, but age and career does
not affect repurchases and word of mouth. statistically significant at .05
2) Amount of purchase time affects repurchases and word of mouth statistically
significant at .05 but the product features used in purchasing decisions and decision
maker not affect repurchases and word of mouth. statistically significant at .05
3) Satisfaction factor affecting repurchase and word of mouth of Hi Pork shop in
Songkhla province Significantly at the .05 level, there were all 4 aspects, namely, the
place (X3), which was the factor that affected repurchases and word of mouth, which was
the most variable in forecasting repurchases and word of mouth. followed by product (X1),
promotion (X4) and process (X6), with coefficients in raw form (B) of .372, .347, .139 and
-.337, respectively; and From a value of R2 = .647, it was possible to forecast repurchases
and word-of-mouth of Hi Pork stores in Songkhla by 64.7%.
Keywords: satisfaction, 7P’s, repurchases
บทนํา
ธุรกิจ “แฟรนไชส์” เป็ นการประกอบธุรกิจรูปแบบหนึ<งทีไ< ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
เพราะเป็ นทางลัดสําหรับผูป้ ระกอบการมือใหม่ทต<ี อ้ งการย่นระยะเวลาในการเริม< ต้นทําธุรกิจ แต่
ต้องการการรับประกันความสําเร็จจากธุรกิจต้นแบบทีท< าํ เอาไว้อยูแ่ ล้ว ทัง4 นี4 ธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื<องและมีการขยายสาขาเพิม< ขึน4 อย่างมาก โดยปั จจุบนั มี
โอกาสขยายตัว เพิ<ม ขึ4น อย่ า งต่ อ เนื< อ ง กรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ ส่ ง เสริม
สนับสนุ นการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสูส่ ากล โดยการพัฒนาเพิม< สมรรถนะขีดความสามารถ
และยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการทีม< มี าตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

เพื<อสร้างภาพลักษณ์ ความน่ าเชื<อถือทีด< ี และเป็ นทีร< จู้ กั ในตลาดสากลมากยิง< ขึน4 อันจะนํ าไปสู่
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทีส< อดรับเทรนด์วถิ ชี วี ติ ปกติแบบใหม่ New Normal จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ4 ไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid-19) ในปั จจุบนั ทําให้ธุรกิจต่าง
ๆ ได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื<องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ<า และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กจิ การร้านค้าและร้านอาหารมีขอ้ จํากัดใน
การเข้าใช้บริการบางร้านต้องปิ ดตัวลงทัง4 ชัวคราวและถาวร
<
การเดินทางของผูค้ นหยุดชะงัก การ
จับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภคลดลง รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ< ปลีย< นไปแบบ New Normal ทีใ< ช้
บริการเดลิเวอรี< ทําให้เจ้าของธุรกิจ แฟรนไชส์หรือร้านค้าต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพือ< เอาตัวรอดจาก
วิกฤติดงั กล่าว และรัฐบาลมองว่าธุรกิจแฟรนไชส์ถอื เป็ นหนึ<งในโมเดลของรัฐบาลในการนํ ามา
สร้างอาชีพให้กบั ประชาชนหลังวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กรูปแบบคี
ออส ใช้พน4ื ทีไ< ม่มาก ทําเลส่วนใหญ่อยูใ่ นแหล่งชุมชน ผูบ้ ริโภคสามารถซือ4 สินค้าได้สะดวก เป็ น
ธุรกิจทีล< งทุนง่าย เริม< ต้นธุรกิจได้ทนั ทีและมีโอกาสสร้างรายได้ได้ทนั ที
สํ า หรับ ธุ ร กิ จ Hi Pork เป็ นแฟรนไชส์ ใ นเครือ เดีย วกับ ธุ ร กิ จ ห้ า ดาว ภายใต้ ก าร
ดําเนินงานของ บริษทั ซีพเี อฟเรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จํากัด เป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ อาหาร
สําเร็จรูป พร้อมรับประทานจากหมู ผ่านการพัฒนาสูตรความอร่อยจนเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะด้วย
วัตถุ ดิบคุณภาพของ CP ที<มมี าตรฐานระดับโลกการันตี มีความสะอาด ปลอดภัย ส่งตรงสู่
ผูบ้ ริโภค นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ<งของการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั คนไทยรุ่นใหม่ท<ี
ต้องการเป็ นเจ้าของธุรกิจทีม< นคงและยั
ั<
งยื
< น และช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 แฟรนไชส์ได้
สนับสนุ นการทํา Food Delivery ให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านแฟรนไชส์ เพื<อเป็ นช่องทางสําคัญใน
การปรับ ตัว ของธุ ร กิจ อาหาร ที<ช่ ว ยให้ธุ ร กิจ อาหารยัง เติบ โตได้อ ย่ า งต่ อ เนื< อ งเหมือ นเดิม
โดยเฉพาะในช่ ว งสถานการณ์ โ รคระบาดโควิด -19 ได้ก่ อ ให้เ กิด New Normal หรือ วิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ท<ีมาปรับเปลี<ยนพฤติกรรมการใช้ชีวติ ของผู้บริโภคในหลาย ๆ ด้าน จึงเป็ นจุด
เปลี<ยนสําคัญให้ผู้ประกอบการต้องมีการเรียนรู้และปรับเปลี<ยนกลยุทธ์ท<สี อดคล้องกับปั จจัย
สําคัญต่ าง ๆ ที<มอี ิทธิพลต่ อการตัดสินใจซื4อของผู้บริโภคในยุคใหม่น4ี และกําหนดแนวโน้ ม
พฤติกรรมใหม่เพือ< ความยังยื
< นในการดําเนินธุรกิจต่อไป
จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวทําให้ผวู้ จิ ยั มีสนใจทีจ< ะศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาดที<ส่ง ผลต่ อการซื4อซํ4าและบอกต่ อ กรณีศึกษา ร้า น Hi Pork ใน
จังหวัดสงขลา เพื<อเป็ นประโยชน์ ในการดําเนินงานธุรกิจแฟรนไชส์ต่าง ๆ และนํ าผลทีไ< ด้จาก
การศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและ
ประสบความสําเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
™. เพื<อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork
ในจังหวัดสงขลา
š. เพือ< ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีส< ง่ ผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi
Porkในจังหวัดสงขลา

›. เพื<อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาดทีส< ่งผลต่อ
การซือ4 ซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติ ฐานข้อทีO 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทต<ี ่างกัน มีผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อ
ของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อทีO 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ส่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อของสินค้า
ร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ทีO 3 ระดับ ความพึง พอใจโดยรวมของผู้บ ริโ ภคในส่ ว นประสมทาง
การตลาด ส่งผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ครัง4 นี4ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะ พฤติกรรมและความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อ กรณีศกึ ษา ร้าน Hi Pork ในจังหวัด
สงขลา
1. ประชากรที<ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง4 นี4 คือ ผู้บริโภคที<ซ4ือสินค้าร้าน Hi Pork
สาขา BigC Extra หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. กลุ่มตัวอย่างที<ใช้ในการศึกษาครัง4 นี4ได้จากการสุ่มผูบ้ ริโภคด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยการเลือ กตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Judgmental Sampling) จํานวน Ÿ ราย
3. ตัวแปรอิสระทีใ< ช้ในการศึกษา คือ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค และความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาด ส่วนตัวแปรตาม คือ การ
ซือ4 ซํ4าและบอกต่อ
4. การเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างผูบ้ ริโภคร้าน Hi Pork สาขา BigC Extra หาดใหญ่ จะ
เก็บข้อมูลในเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีOเกีOยวข้อง
การศึกษาเรื<อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทีส< ่งผลต่อ
การซือ4 ซํ4าและบอกต่อ กรณีศกึ ษาร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา” ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้า ทฤษฎี
งานวิจยั ทีเ< กีย< วข้องจากเอกสาร วารสาร หนังสือ จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี4
1. พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค ซึ<ง เป็ นทฤษฎี 6W1H (แนวคิด Kotler)โดยมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี4
Philip Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า จุดเริม< ต้นในการทําความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
คือ การตอบสนองสิง< เร้าในสภาพแวดล้อมและการตลาดจะผ่านเข้าสู่จติ สํานึกของผูซ้ 4อื บุคลิก
ลักษณะนิสยั และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ 4อื นํ าไปสู่การตัดสินใจซื4ออย่างใดอย่างหนึ<ง การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) โดยใช้คาํ ถาม 7 คําถาม (6Ws
และ 7H) เพือ< หาคําตอบ 7 ประการ (7P's) คําตอบทีไ< ด้จะนําไปใช้ในการกําหนดส่วนประสมทาง

การตลาด เพือ< ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ประกอบดังนี4 Who, What,
Where, Why, When, Whom และ How เพื<อ ค้ น หาคํ า ตอบ 7 ประการ ที<ป ระกอบไปด้ ว ย
Objective Objects Occupants Organization Occasions Outlets และ Operation
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค นักการตลาดเรียกว่า 6W1H คือ เครือ< งมือสําหรับ
กําหนดกลุม่ ผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย
(1) Who ใครคื อ ลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะของ
กลุ่มเป้ าหมายในเรื<องต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานที< เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี4จะช่วยระบุ
ข้อมูลได้ชดั เจน เพือ< ทีจ< ะสามารถวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองความ
ต้องการได้ตรงตามความพึงพอใจ
(2) What ผู้ บ ริ โ ภคซื4 อ อะไร ส่ ว นนี4 ต้ อ งทราบถึ ง สิ< ง ที< ผู้ บ ริ โ ภคซื4 อ เช่ น
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หบี ห่อ คุณสมบัตขิ องสินค้า รูปลักษณ์ของสินค้าและบริการคุณภาพ
เพือ< สร้างแบรนด์ให้แข็งแรงรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อน<ื
(3) Where ช่ อ งทางในการซื4อ ช่ อ งทางที<ลู ก ค้า ใช้ใ นการหาข้อ มูล ก่ อ นการ
ตัด สิน ใจซื4อ สิน ค้า และบริก าร เช่ น ซื4อ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ซื4อ ที<ต ลาดขายสิน ค้า เฉพาะหรือ
ห้างสรรพสินค้า กล่าวคือ สถานทีท< ก<ี ลุม่ เป้ าหมายมักชอบไปซือ4 สินค้า
(4) Why ทําไมผูบ้ ริโภคต้องการซือ4 สินค้าและบริการ ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการต้อง
ศึกษาผูบ้ ริโภค โดยหาเหตุผลว่าทําไมผูบ้ ริโภคจึงต้องตัดสินใจตอบสนองความต้องการหรือ
ตอบสนองตามปั จจัยพืน4 ฐาน เช่น การซือ4 กระเป๋ าแบรนด์เนมเพือ< เข้าสังคม การซือ4 หมวก ถุงมือ
ถุงเท้า มักซือ4 ในหน้าหนาว เป็ นต้น
(5) When ซือ4 สินค้าและบริการเมือ< ไหร่ ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการต้องคํานึงว่าสินค้า
อยู่ในช่วงเวลาใด หรือขายได้ตลอดทัวไป
< เช่น ขายปื นฉีดนํ4าในช่วงสงกรานต์ตอ้ งจัดโปรโมชัน<
อย่างไร แบบไหน ขายเครื<องทํานํ4าอุ่นในฤดูรอ้ น ขายเครื<องทําความเย็นในฤดูหนาว อาจมีการ
ลดราคา หรือมีของแถมเพือ< จูงใจลูกค้า เป็ นต้น
(6) Whom ใครทีม< สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคบ้าง คือ กลุ่มบุคคลทีม< ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่น พ่อแม่บอกให้ซอ4ื เพือ< นแนะนํามาให้ซอ4ื หรือใครก็ได้ทม<ี อี ํานาจใน
การจ่ายเพือ< ซือ4 สินค้าและบริการ
(7) How ผูบ้ ริโภคมีการตัดสินใจซือ4 อย่างไร เช่น สินค้าทีข< ายตามท้องตลาด ทํา
ให้การตัดสินใจต่างกัน เช่น ถ้าสินค้าราคาสูงลูกค้าต้องการเครดิต ความเชือ< ถือของร้านค้า หรือ
บางกลุม่ ชอบการลด แลก แจก แถม เป็ นต้น
2. ส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ศาสตราจารย์ ฟิ ลลิป ค็อตเล่อร์ นักวิชาการด้าน
การตลาดชัน4 นําของโลก (อ้างถึงในศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2552) )ได้ให้แนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Sevice Marketing Mix) ไว้ว่าเป็ นแนวคิดที<เกี<ยวข้องกับ
ธุรกิจทีใ< ห้บริการซึง< เป็ นธุรกิจทีแ< ตกต่างจากสินค้าอุปโภคและบริโภคทัวไป
< จําเป็ นจะต้องใช้สว่ น
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่างหรือ 7 P's ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ<ง
ประกอบด้วย
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิง< ซึ<งสนองความจําเป็ นและความต้องการ
ของมนุ ษย์ได้ คือ สิง< ทีผ< ขู้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รบั ผลประโยชน์และคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์นัน4 ๆ โดยทัวไปแล้
<
ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น š ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ทอ<ี าจจับต้องได้
(Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ทจ<ี บั ต้องไม่ได้ (Intangible Products)
(2) ด้ า นราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิน ลู ก ค้ า จะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนัน4 ถ้าคุณค่าสูงกว่า
ราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื4อ ดังนัน4 การกําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการทีต< ่างกัน
(3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมทีเ< กีย< วข้องกับบรรยากาศ
สิ<ง แวดล้อ มในการนํ า เสนอบริก ารให้แ ก่ ลู ก ค้า ซึ<ง มีผ ลต่ อ การรับ รู้ข องลู ก ค้า ในคุ ณ ค่ า และ
คุณประโยชน์ของบริการทีน< ําเสนอ ซึง< จะต้องพิจารณาในด้านทําเลทีต< งั 4 (Location) และช่องทาง
ในการนําเสนอบริการ (Channels)
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็ นเครือ< งมือหนึ<งทีม< คี วามสําคัญ
ในการติดต่อสือ< สารให้ผใู้ ช้บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์ทแ<ี จ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใช้บริการและเป็ นกุ ญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ โดยคาดการจาก
อิทธิพลต่อความรูส้ กึ ความเชือ< และพฤติกรรมการซือ4
(5) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึง< ต้องอาศัยการคัดเลือก
การฝึกอบรม การจูงใจ เพือ< ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคูแ่ ข่งขัน
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีผ< ใู้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าทีต< อ้ ง
มีความสามารถ มีทศั นคติทส<ี ามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริการ มีความคิดริเริม< มีความสามารถใน
การแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
(6) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมทีเ< กีย< วข้องกับระเบียบวิธกี ารและ
งานปฏิบตั ใิ นด้านการบริการ ที<นําเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริการเพื<อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และทําให้ผใู้ ช้บริการเกิดความประทับใจ
(7) ด้ า นกายภาพและการนํ า เสนอ (Physical Evidence/Environment and
Presentation) เป็ นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการนํ าเสนอให้กบั ลูกค้าเห็น
เป็ นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทัง4 ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ
เพือ< สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพ
อ่อนโยน และการให้บริการทีร< วดเร็ว หรือผลประโยชน์อน<ื ๆ ทีล< กู ค้าควรได้รบั
3. การกลับมาซื4อซํ4า (Repurchase) ผูบ้ ริโภคทีเ< กิดจากประสบการณ์ ในการใช้บริการ
แล้วเกิดความพึงพอใจทีร< บั การเอาใจใส่จากผูใ้ ห้บริการ รวมถึงความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคทีม< ี
ต่อการบริการ (Taylor and Baker, 1994) และส่งผลให้ทศั นคติเป็ นไปในทิศทางบวกซึง< จะส่งผล
ให้ผใู้ ช้บริการกลับมาใช้บริการอีกครัง4 ในอนาคต (OIiver, 1997) ปั จจัยทีล< กู ค้าทีก< ลับไปใช้บริการ
ร้านอาหารเพือ< สุขภาพซํ4า พบว่ามี 4 ปั จจัย ได้แก่ การรับรูว้ า่ ร้านอาหารทําให้มสี ขุ ภาพทีด< ี การ
มีคุณค่า ความพึงพอใจและความตัง4 ใจทีจ< ะใช้บริการ รวมถึงเป็ นพฤติกรรมบริโภคของลูกค้า มี
ลักษณะของพฤติกรรมไปในทางทีซ< บั ซ้อนอย่างมาก โดยก่อนทีล< กู ค้าจะตัดสินใจซือ4 ลูกค้าต้องมี
ทัศนคติทด<ี แี ละเกิดประสบการณ์จากการทดลองใช้ครัง4 ก่อน รวมถึงอิทธิพลภายนอก เช่น การ
ใช้พนักงานขาย การลดแลก แจก แถม การตัง4 ราคา บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ<งปั จจัยเหล่าจะส่งผลไปถึง
การตัดสินใจซื4อ การใช้สนิ ค้าหรือบริการ และความรูส้ กึ พึงพอใจหลังการใช้สนิ ค้าหรือการรับ
บริการต่าง ๆ จนแปรเปลีย< นไปเป็ นทัศนคติทด<ี ตี ่อสินค้า

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
1. การสร้างเครือ< งมือทีใ< ช้ในการวิจยั และการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจยั ในครัง4 นี4 การวิจยั แบบสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื<องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย< วกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาด ทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อ กรณีศกึ ษา ร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา โดยใช้
แบบสอบถามทีไ< ด้จากผูบ้ ริโภคทีเ< ข้ามาซื4อสินค้าและใช้บริการร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา
จํานวนทัง4 หมด 400 คน ซึง< ทางผูว้ จิ ยั แบ่งแบบสอบถามเป็ น 5 ส่วนดังต่อไปนี4
ส่วนที< 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที< 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ส่วนที< 3 ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที< 4 การซือ4 ซํ4าและบอกต่อ
ส่วนที< 5 แบบสอบถามปลายเปิ ด เพือ< แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ<ี ช้ในการวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบ 400 ราย จากแบบสอบถามใน Google form
แล้ว ผู้วิจ ยั ได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วยของข้อมูลแล้วนํ าข้อมูล
ดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยนําค่าสถิตมิ าใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี4
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าความถี<
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย< (x̅) และส่วนเบีย< งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือ< อธิบายลักษณะของข้อมูลพืน4 ฐาน
ซึ<งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ระดับความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาด พฤติกรรมการซือ4 ซํ4าและบอกต่อ
(2) สถิ ติ เ ชิง อนุ ม าน (Inferential statistic) ได้ แ ก่ การวิเ คราะห์ ค่ า T-test
ค่า F-test และค่าสถิตกิ ารถดถอย (Simple Linear Regression) เพื<อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการวิ จยั
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างของลูกค้าร้าน Hi Pork สาขา BigC Extra
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพือ< ใช้ศกึ ษาและวิเคราะห์ผลในงานวิจยั
เรือ< ง “พฤติกรรมและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ทีส< ง่ ผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอก
ต่อ กรณีศกึ ษา ร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา” ผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี4
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มีอ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 25 – 35 ปี มีอ าชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกซื4อจากร้าน Hi Pork สาขา BigC Extra หาดใหญ่ มากทีส< ุด
› อันดับ คือ หมูกรอบชาชู ซีโ< ครงหมูอบนํ4าผึง4 และสันคอหมูย่าง โดยซื4อสินค้าต่อครัง4 เป็ นเงิน

201 – 300 บาท มีว ตั ถุป ระสงค์ใ นการซื4อ สิน ค้า เพื<อ ซื4อ ไปรับ ประทานเองกับ ครอบครัว ใช้
ช่วงเวลาทีซ< 4อื สินค้าเป็ นช่วงเทีย< งของวัน มีจํานวนครัง4 ในการซื4อสินค้า 1 - 5 ครัง4 /เดือน โดย
ให้เหตุผลในการตัดสินใจซื4อสินค้า คือ สินค้ามีรสชาติอร่อย ถูกปากและมีเมนู ทหี< ลากหลาย
ในด้านของผูม้ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซื4อสินค้าส่วนใหญ่ คือ ตัวผูต้ อบแบบสอบถามเอง และ
ช่องทางในการซื4อสินค้าจะซื4อผ่านหน้าร้านโดยตรง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อทีO 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทตี< ่างกัน มีผลต่อการซื4อซํ4าและบอก
ต่อของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านเพศ
ตารางทีO 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเพศกับการซื4อซํ4าและบอกต่อ
เพศ จํานวน (N)
S.D.
t
Sig. (2-tailed)
X"
ชาย
114
4.54
.56
หญิง
286
4.66
.52
2.098
.031*
รวม
400
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ .05

การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับการซื4อซํ4าและบอกต่อด้วยสถิต ิ t-test โดย
วิธ ี Independent Sample – test ทีร< ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิต ิ .05 พบว่า ค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ .031 แสดงว่า ลูกค้าทีม< เี พศทีต< ่างกันจะส่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อ แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านอายุ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การซื4อซํ4าและบอกต่อด้วยสถิติ F-test โดย
วิธ ี One-Way ANOVA ทีร< ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ .05 พบว่า ลูกค้าทีม< อี ายุทตี< ่างกันจะส่งผล
ต่อการการซื4อซํ4าและบอกต่อ ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านอาชีพ
การทดสอบความแตกต่า งระหว่า งอาชีพ กับ การซื4อ ซํ4า และบอกต่อ ด้ว ยสถิต ิ F-test
โดยวิธี One-Way ANOVA ทีร< ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า ค่า ลูกค้าทีม< อี าชีพทีต< ่างกัน
จะส่งผลต่อการการซื4อซํ4าและบอกต่อ ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อทีO 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ส่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อของสินค้า
ร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
ปั จจัยช่วงเวลาในการซือ4 สินค้า
ตารางทีO 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยช่วงเวลาในการซือ4 สินค้ากับการซื4อซํ4าและบอกต่อ
จํานวน
ช่วงเวลาในการซืoอสิ นค้า
S.D.
F
Sig.
X"
(N)
ช่วงเช้า
14
4.36 .53
ช่วงเทีย< ง
150
4.57 .63
ช่วงบ่าย
98
4.71 .39
2.636
.049
ช่วงเย็น
138
4.64 .51
รวม
400
4.62
.54
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ .05

การทดสอบความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาในการซื4อสินค้ากับการซื4อซํ4าและบอกต่อ
ด้ว ยสถิต ิ F-test โดยวิธ ี One-Way ANOVA ทีร< ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิต ิ .05 พบว่า ค่า Sig.
ของช่วงเวลาในการซื4อสินค้ากับการซื4อซํ4าและบอกต่อเท่ากับ .049 แสดงว่า ช่วงเวลาในการ
ซือ4 สินค้าทีต< ่างกันจะส่งผลต่อการการซื4อซํ4าและบอกต่อ แตกต่างกัน เมื<อทําการวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธ ี L.S.D. ทีร< ะดับนัยสําคัญ .05 พบว่า ช่วงเช้า มีผลต่อ
การซื4อซํ4าและบอกต่อทีแ< ตกต่างกันกับช่วงบ่าย และช่วงเทีย< งมีผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อที<
แตกต่างกันกับช่วงบ่าย เนื< องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะซื4อสินค้าจากร้าน Hi Pork สาขา BigC
Extra หาดใหญ่ ในช่วงเทีย< ง ช่วงเย็น ช่วงบ่าย และช่วงเช้า ตามลําดับ
ปั จจัยคุณสมบัตขิ องสินค้าทีใ< ช้ในการตัดสินใจซือ4
คุณสมบัติของสินค้าที<ใช้ในการตัดสินใจซื4อไม่มผี ลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ <ี .05
ปั จจัยผูม้ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซือ4
ผูม้ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซือ4 ไม่มผี ลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที< .05
สมมติ ฐ านข้ อ ทีO 3 ระดับ ความพึง พอใจโดยรวมของผู้บ ริโ ภคในส่ ว นประสมทาง
การตลาด ส่งผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา
ตารางทีO 3 ค่าสัมประสิทธิของตั
x วแปรพยากรณ์ปัจจัยทีเ< กีย< วข้องกับการซือ4 ซํ4าและบอกต่อ
B Std.error 𝜷
ตัวแปรพยากรณ์
t
Sig.
.693
.159
4.361
.000
ค่าคงที< (B0)
.347
.073
.330
4.727
.000*
ด้านสินค้า (X1)
.080
.077
.790
1.028
.350
ด้านราคา (X2)
.372
.083
.348
4.461
.000*
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)
.139
.059
.156
2.333
.020*
ด้านการส่งเสริมการขาย (X4)
.134
.110
.124
1.222
.222
ด้านบุคลากร (X5)
-.337
.120 .-315 -2.809
.005*
ด้านกระบวนการ (X6)
.087
.125
1.429
.154
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (X7) .124
R = .804 R2 = .647 Adj. R2 = .641
SEest = .32206
F = 100.682*
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ .05

ค่า สัม ประสิท ธิ xของปั จ จัย ความพึง พอใจทีม< ผี ลกับ การซื4อ ซํ4 า และบอกต่ อ ของร้า น
Hi Pork ในจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสําคัญทีร< ะดับ .05 มีทงั 4 หมด 4 ด้าน คือ ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย (X3) ซึง< เป็ นปั จจัยทีส< ง่ ผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อทีเ< ป็ นตัวแปรในการพยากรณ์ของ
การซื4อซํ4าและบอกต่อได้มากที<สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสินค้า (X1) ด้านการส่งเสริมการขาย
(X4) และด้านกระบวนการ (X6) โดยมีค่าสัมประสิทธิในรู
x ปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ .372, .347,
.139 และ -.337 ตามลําดับ ซึง< สามารถเขียนสมการพยากรณ์การซือ4 ซํ4าและบอกต่อของร้าน Hi
Pork ในจังหวัดสงขลา ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี4
Y = 0.693 + 0.372X3 + 0.347X1 + 0.139X4 - 0.337X6
จากสมการพยากรณ์การซือ4 ซํ4าและบอกต่อของร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา สามารถ
เขียนให้อยูใ่ นรูปแบบคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี4

ZY = 0.348ZX3 + 0.330ZX1 + 0.156ZX4 - 0.315ZX6
และจากค่า R2 = .647 สามารถพยากรณ์การซื4อซํ4าและบอกต่อของร้าน Hi Pork ใน
จังหวัดสงขลา ได้รอ้ ยละ 64.7
การอภิ ปรายผล
1. ผลการศึก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที<ส่ ง ผลต่ อ การซื4อ ซํ4 า และบอกต่ อ ของสิน ค้า ร้า น
Hi Pork ในจังหวัดสงขลา พบว่า เพศมีผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ <ี
.05 ส่วนอายุ และอาชีพไม่มผี ลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ <ี .05 ซึ<ง
สอดคล้องกับ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ (2550, หน้า 41-42) โดยดูเพศของผูบ้ ริโภคเป็ นหลัก
ในการตอบสนองความต้องการซึง< เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส< าํ คัญ เพราะปั จจุบนั นี4ตวั
แปรด้านเพศมีการเปลีย< นแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศทีต< ่างกันมักจะมีทศั นคติการรับรู้
และการตัดสินใจในเรือ< งการซือ4 สินค้าบริโภคแตกต่างกัน
ปั จจัยด้านเพศ จากผลการวิจยั นี4พบว่า ส่วนใหญ่แล้วผูท้ ม<ี าซื4อสินค้าจากทางร้านเป็ น
เพศหญิง เพราะในสภาพสังคมไทยเพศหญิงคือ เพศทีต< อ้ งดูแลครอบครัวในเรื<องของงานบ้าน
และการดูแลเรือ< งอาหารของทุกคนในครอบครัว
ปั จจัยด้านอายุ จากผลการวิจยั นี4พบว่า ส่วนอายุเป็ นปั จจัยทีท< ําให้คนมีความแตกต่าง
กันในเรือ< งของความคิดและพฤติกรรม คนทีอ< ายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์
และมองโลกในแง่ดมี ากกว่าคนทีอ< ายุมาก ในขณะทีค< นอายุมากมักจะมีความคิดทีอ< นุ รกั ษ์นิยม
ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวังและมองโลกในแง่รา้ ยมากกว่าคนทีม< อี ายุน้อย จากงานวิจยั นี4 พบว่า
อายุไม่มผี ลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork เนื<องจากเมนูต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
ได้ทกุ ๆ วัย และอาชีพเป็ นปั จจัยสําคัญทีจ< ะส่งผลต่อกําลังซือ4 ในแต่ละครัง4
ปั จจัยด้านอาชีพ จากการทําวิจยั พบว่า อาชีพไม่มผี ลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อ นัน<
หมายความว่า เมนู ของทางร้านสามารถเข้าถึงได้ในทุก ๆ อาชีพเนื<องจากราคาไม่แพง และยัง
สอดคล้องกับ ศศิธร พรมมาลา (2561) ทีไ< ด้ศกึ ษางานวิจยั เรือ< ง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการทีม< คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื4อกาแฟสดของผูบ้ ริโภคในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในด้านค่าใช้จา่ ยที<
ใช้ใ นการซื4อ กาแฟสดต่ อ ครัง4 ปั จ จัย อายุ ไ ม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคในด้า น
ค่าใช้จา่ ยทีใ< ช้ในการซือ4 กาแฟสดต่อครัง4
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน
Hi Pork ในจังหวัดสงขลา พบว่า
สิน ค้า ที<ผู้ต อบแบบสอบถามเลือ กซื4อ จากร้า น Hi Pork สาขา BigC Extra หาดใหญ่
จัง หวัด สงขลามากที<สุ ด 3 อัน ดับ คือ หมูก รอบชาชู ซี<โ ครงหมูอ บนํ4 า ผึ4ง และสัน คอหมูย่ า ง
ตามลําดับ ส่วนเมนูทผ<ี ตู้ อบแบบสอบถามเลือกซือ4 น้อยสุดคือ ข้าวหมูสวรรค์
ช่วงเวลาในการซือ4 สินค้า มีผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ <ี .05
โดยช่วงเวลาในซื4อสินค้าจะซื4อในช่วงเทีย< ง ช่วงเย็น ช่วงบ่าย และช่วงเช้าตามลําดับ
ส่วนคุณสมบัตขิ องสินค้าทีใ< ช้ในการตัดสินใจซื4อ ผูม้ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจ ไม่มผี ลต่อ
การซือ4 ซํ4าและบอกต่อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ <ี .05

จากผลการวิจยั ครัง4 นี4สอดคล้องกับ ศศิธร พรมมาลา (2561) ได้ศึกษางานวิจยั เรื<อง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที<มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื4อกาแฟสดของ
ผูบ้ ริโภคในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการทัง4 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ4 กาแฟสดของผูบ้ ริโภคดังนี4 ด้านผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในด้านช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด ค่าใช้จ่ายทีใ< ช้ใน
การซือ4 กาแฟสดต่อครัง4 บุคคลทีม< สี ว่ นในการตัดสินใจเลือกซือ4 กาแฟสด และเหตุผลสําคัญในการ
เลือ กซื4อ กาแฟสดด้า นราคาและด้า นช่อ งทางการจัด จํา หน่ า ยมีค วามสัม พัน ธ์ก บั พฤติก รรม
ผู้ บ ริโ ภคในด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยที<ใ ช้ ใ นการซื4 อ กาแฟสดต่ อ ครัง4 ด้ า นการส่ ง เสริม การตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในด้านความถีใ< นการบริโภคกาแฟสดโดยเฉลีย< ต่ออาทิตย์
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสดและค่าใช้จ่ายที<ใช้ในการซือ4 กาแฟสดต่อครัง4 ด้านบุคลากรมี
ความสัม พัน ธ์ก บั พฤติก รรมผูบ้ ริโ ภค ในด้า นความถีใ< นการบริโ ภคกาแฟสดโดยเฉลี<ยต่ อ
อาทิตย์และช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสด ด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในด้านความถี<ในการบริโภคกาแฟสดโดยเฉลีย< ต่ออาทิตย์และช่วงเวลาใน
การบริโภคกาแฟสด ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในด้าน
ช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟสดประเภทของกาแฟสดและค่าใช้จ่ายทีใ< ช้ในการซื4อกาแฟสดต่อ
ครัง4
3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาดทีส< ง่ ผลต่อ
การซื4อซํ4าและบอกต่อของสินค้าร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา พบว่า ความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดของลูกค้าที<ใช้บริการร้าน Hi Pork สาขา BigC Extra หาดใหญ่ มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที<สุด เมื<อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส< ดุ จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ
(Process) ซึง< มีค่าเฉลีย< สูงสุด รองลงมาคือ ด้านสินค้า (Product) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
(Place) ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence/Environment and Presentation)
และด้านราคา (Price) ตามลําดับ ส่วนด้านการส่งเสริมการขาย (Promotions) มีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึง< มีคา่ เฉลีย< น้อยทีส< ดุ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการซื4อซํ4าและ
บอกต่อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ <ี .05 โดยด้านทีม< ผี ลได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ซึง<
เป็ นปั จจัยทีส< ง่ ผลต่อการซือ4 ซํ4าและบอกต่อทีเ< ป็ นตัวแปรในการพยากรณ์ของการซือ4 ซํ4าและบอก
ต่อ ได้มากที<สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านการส่งเสริมการขายและด้านกระบวนการ
ซึง< สอดคล้องกับ พัทธนิติ เหลืองวิลยั (2559) ศึกษาเกีย< วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม< ี
ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในการใช้บริการร้านเคเอฟซี จังหวัดเพชรบุรี จากการศึกษา
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีม< ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคทีใ< ช้บริการร้านเคเอฟซี อยู่
ในระดับมาก โดยปั จจัยทีม< ผี ลมากทีส< ุด คือ ปั จจัยด้านราคา รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพและด้านบุคลากร ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดทีม< ผี ล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน เคเอฟซี ในจังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า
ปั จจัยด้านเพศ ทีแ< ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ส่วน

ปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย< ต่อเดือนทีต< ่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร<ี ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. การสํารวจความคิดเห็นจะต้องสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า โดยจํานวนการสํารวจ
เพศชายและเพศหญิงต้องมีจาํ นวนทีเ< ท่ากันหรือมีจาํ นวนทีใ< กล้เคียงกัน และจะต้องสํารวจความ
คิดเห็นของบุคคลทีไ< ม่ใช่ลูกค้าเพื<อดูว่าบุคคลอื<น ๆ สามารถเข้าถึงข่าวสาร โปรโมชันของทาง
<
ร้านได้หรือไม่
2. แบบสอบถามจะต้องเพิม< ในส่วนที<เป็ นสถานการณ์ ปัจจุบนั เช่น สถานการณ์ โรค
ระบาด (Covid-19) การช่วยเหลือจากรัฐบาลเพือ< เพิม< กําลังซือ4 (โครงการคนละครึง< โครงการเรา
ชนะ) และสถานการณ์ทเ<ี กีย< วข้องกับวัตถุดบิ หรือต้นทุนของสินค้าทีส< งู ขึน4 เพือ< ดูวา่ ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงหรือซือ4 สินค้าของทางร้านได้หรือไม่
3. ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื<อให้ได้แง่มุมในเชิงลึกมากยิง< ขึน4 ส่วนด้านปั จจัยหรือ
ตัวแปรทีใ< ช้ในงานวิจยั สามารถทําการวิจยั เพิม< เติมเพื<อเพิม< ปั จจัยทีส< ่งผลต่อการซื4อซํ4าและบอก
ต่อให้มากยิง< ขึน4
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