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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสาคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ และ
คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา 2) ศึกษาระดับการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และ 3) ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาด
บริก าร และคุ ณค่ าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพื้นที่จงั หวัด
สงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้าทีเ่ คยซือ้ และใช้งานผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด สงขลา
จานวน 400 ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ างมีระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมการตลาดบริการของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีระดับ
ความสาคัญต่อคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ รองลงมาคือ ด้าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อสินค้า และด้านการรู้จกั ตราสินค้า ซึ่งมีระดับการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรูถ้ งึ ความต้องการ รองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจใช้บริการ นอกจากนี้ยงั พบว่า คุณค่า
ตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าด้านความ
ภักดีต่อสินค้า คุ ณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
กระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 66.8
คาสาคัญ : ส่วนประสมการตลาดบริการ, คุณค่าตราสินค้า, การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงาน
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Abstract
The research targeted to 1) understand the significant level of the service marketing mix
and brand equity on the choice of office supplies product in Songkhla, 2) study the choice of
office supplies product in Songkhla, and 3) observe the influences of the service marketing mix
and brand equity that affect the choice of office supplies product in Songkhla. The samples
were 400 customers who had bought and used office supplies products in Songkhla. The
statistical tools used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and
multiple linear regression.
The finding reported that the service marketing mix was significant to the choice
of office supplies product, specifically on the product followed by the people, process, place,
price, physical evidence, and promotion. On the other hand, brand equity was correspondingly
important toward the choice of office supplies product, particularly on the perceived quality
followed by the brand image, brand loyalty, and brand recognition. Moreover, the samples
thoroughly consider the choice of office supplies product in terms of the need arousal,
evaluation of alternatives, post-purchase behavior, information search, and decision making.
Additionally, the brand equity in terms of brand recognition, brand loyalty, and brand image
together with the service marketing mix in terms of product and process had a 66.8% influence
on the choice of office supplies product in Songkhla.
Key Words : Service marketing mix, Brand equity, Choice of office supplies product
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคของกระแสโลกาภิวตั น์ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างปั จเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทัวทั
่ ง้ โลกเข้าด้วยกัน ส่งผลให้
มีการแข่งขันในด้านธุรกิจและการบริการอย่างรุนแรง รวมถึงการแพร่กระจายของข่าวสารเทคโนโลยีกนั
อย่างรวดเร็ว สาหรับประเทศไทยคาดว่าตลาดเครื่องใช้สานักงานโดยรวมโดยเฉพาะหมวดเครื่องถ่าย
เอกสาร และเครือ่ งพิมพ์ จะมีอตั ราการเติบโตประมาณ 10-12% จากมูลค่าตลาดโดยรวม เช่นเดียวกับที่
มีการใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ ในกลุ่มการให้บริการสินค้าไอที และการเข้ามาของคลาวน์ (Cloud Service) เทคโนโลยี
ทีจ่ ะเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญจากรูปแบบการทางานในสานักงานปั จจุบนั รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล
ต่างๆ โดยแยกกลุ่มเป้ าหมายไปตามประเภทธุรกิจ เช่น กลุ่มธุรกิจการบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล สถาบัน
การศึกษา โรงแรม กลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน และธุรกิจประกัน ถึงแม้ในปั จจุบนั ได้ม ี
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายเข้ามาช่วยตอบโจทย์เพื่อพัฒนาและลดต้ นทุนในการดาเนินงานด้าน
เอกสาร นันเป็
่ นเหตุผลทีก่ ลยุทธ์การจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานและสภาพแวดล้อมในสานักงานเป็ นเรื่องสาคัญ
สาหรับหลายๆ บริษทั แต่งานด้านเอกสารก็ยงั มีบทบาทสาคัญมากในการบริหารจัดการทรัพยากรของทุก
องค์กรราว 80% และเป็ นหัวใจสาคัญในการนาข้อมูลและองค์ความรูข้ ององค์กรมาทาให้เกิดประโยชน์ ความ
จริงทีว่ ่าการใช้งานเอกสารต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพขององค์กรนับเป็ นปั ญหาทีย่ งั แก้ไม่ตกของหลายๆ
บริษทั เนื่องจากความจาเป็ นในแง่ของเอกสารทีม่ ุ่งเน้นถึงการนาเสนอผลงานหรือใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง
ต่างๆ ทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการดาเนินงานภายในสานักงานและกระบวนการทางธุรกิจ (พัณณิตา มณีเพชร, 2561)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึก ษาระดับ ความส าคัญ ของส่ วนประสมการตลาดบริการ และคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ของ
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาระดับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
3. เพื่ออิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
2. คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
ด้านความภักดีต่อสินค้า ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นเรื่อง อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ที่จงั หวัดสงขลา โดยมีตวั แปรอิสระและตัว
แปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด ด้านบุค ลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ
ส่ ว นคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ประกอบด้ว ย ด้า นการรู้จ ัก ตราสิน ค้า ด้า นรับ รู้ถึง คุ ณ ภาพ ด้า น
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อสินค้า
ตัว แปรตาม คือ การเลือ กใช้ผ ลิต ภัณฑ์เ ครื่อ งใช้สานักงานในเขตพื้นที่จงั หวัดสงขลา
ประกอบด้วย ด้านการรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ
ใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้
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2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีท่ าการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มลูกค้าทีเ่ คยซือ้ และใช้งานผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงาน
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยมีทงั ้ โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ห้างร้าน สานักงาน และสถานศึกษา ซึง่
ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการทาวิจยั เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริ การ
ส่วนประสมการตลาดบริการตามแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2016) ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นส่วนประสมทัง้ 7 อย่าง ดังนี้
1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการ อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์เสริม
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ลี ูกค้าต้องการ เพื่อการสร้างข้อได้เปรียบ ทางการแข่งขันที่ตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าและผูใ้ ช้บริการ 2) ราคา หมายถึงค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะในรูปของเงินและเวลา รวม
ไปถึงความพยายามทีเ่ กิดขึน้ ในการซือ้ และการใช้บริการ 3) ช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง เป็ นการ
ตัดสินใจถึงการทีจ่ ะส่งมอบบริการให้กบั ลูกค้าเมื่อไหร่และต้องใช้เวลาในการทีจ่ ะส่งมอบบริการเท่าไหร่
และเกิดขึน้ สถานทีไ่ หนและส่งมอบกันอย่างไร 4) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เป็ นกิจกรรมด้านการ
ออกแบบสิง่ จูงใจ และการสื่อสารด้านการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับลูกค้า สาหรับการ
ธุรกิจการให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง 5) บุคลากร หมายถึง ปั จจัยทางด้านบุคลากรทัง้ หมดทีไ่ ด้ม ี
ส่วนร่วมกันใน การกิจกรรมการส่งมอบบริการโดยจะมีผลกระทบต่อการรับรูค้ ุณภาพบริการของลูกค้า
ด้วย บุคลากรจะนับรวมไม่เพียงแต่บุคลากรของธุรกิจนัน้ แต่ยงั รวมไปถึงผู้มาใช้บริการและลูกค้าราย
อื่นๆ ที่รวมกันอยู่ในสถานที่ให้บริการนัน้ อีกด้วย 6) ด้านลักษณะทางกายภาค หมายถึง สถานที่และ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ทีส่ ามารถจับต้องได้และสิง่ อานวยความสะดวกอานวยทีใ่ ห้ความ
สะดวกต่อผู้ปฏิบตั งิ านและลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงช่วยสื่อสารการบริการนัน้ ให้ลูกค้ารับรู้คุณภาพ
การบริการอย่างเป็ นรูปธรรมด้วย 7) ด้านกระบวนการ หมายถึง ขัน้ ตอนกระบวนการที่จาเป็ นในการ
ทางานและให้บริการแก่ลกู ค้า รวมถึงวิธใี นการทางาน การสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยต้องอาศัยการ
ออกแบบ และปฏิบตั ิให้ได้ตามกระบวนการที่มปี ระสิทธิผล โดยมีความเกี่ยวข้องกับด้านการผลิตและ
เสนอ บริการนัน้ ๆให้กบั ผูม้ าใช้บริการ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้า
Aaker (1996) กล่าวว่า คุณค่าของตราสินค้านัน้ มีองค์ประกอบ 5 อย่างด้วยกัน คือ 1) การรูจ้ กั
ชื่อตราสินค้า การรูจ้ กั ชื่อสินค้า เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของคุณค่าตราสินค้าและจัดว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นที่จะ
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ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ เพราะการที่ตราสินค้าใด ๆ สามารถเข้ามาอยู่ใ นใจผู้บริโภคได้ในขณะที่
กาลังสินค้าประเภทนัน้ ๆ อยู่ 2) คุณภาพทีถ่ ูกรับรู้ คุณภาพทีถ่ ูกรับรู้ หมายถึง ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคที่
รับรูถ้ งึ คุณภาพโดยรวมหรือคุณภาพ ทีเ่ หนือกว่าสินค้าตราอื่นของตราสินค้าตราใดตราหนึ่ง โดยจะมีการ
คานึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือคุณสมบัติของสินค้านัน้ ๆ จัดว่าเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของ
คุณค่าตราสินค้า 3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์มาจากคาว่า Image ซึง่ มีความหมาย คือ ภาพที่
เกิดขึ้นในใจความประทับใจ สิง่ ที่เรารู้สกึ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง คนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะ
เรียกว่าชื่อเสียงก็ได้ โดยได้รบั อิทธิพลจากการรู้จกั การมีประสบการณ์ 4) ความภักดีต่อตราสินค้า
ความภักดีต่อตราสินค้าเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความยึดมันที
่ ผ่ บู้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า
จัดว่าเป็ นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินค้าที่มคี วามสาคัญ เพราะจะสะท้อนให้เห็น ว่าผู้บริโภคจะ
เปลีย่ นไปใช้สนิ ค้าอื่นหรือไม่
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกใช้ ผลิ ตภัณฑ์
Kotler (2016, อ้างถึงใน ณัฐพล ใยไพโรจน์ , 2562) กระบวนการในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไว้ 5
ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การรับ รู้ค วามต้อ งการ คือ การที่ผู้บ ริโภครู้ถึง ปั ญ หาหรือ สิ่งที่ต นเองต้อ งการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการบางอย่างทีอ่ าจเกิดจากการกระตุ้นจากภายในหรือภายนอก 2) การค้นหาข้อมูล
เป็ นการค้นคว้าหาความรูเ้ พื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหานัน้ ซึง่ สามารถหา ข้อมูลได้จากหลายแหล่ ง
เช่น การถามคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ การโฆษณา การแสดงสินค้า ณ จุดขาย การ
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การทดลองใช้ด้วยตนเอง เป็ นต้น 3) การประเมินทางเลือก เป็ นการนา
ทางเลือกทีแ่ สวงหามาได้จากขัน้ ตอนก่อนหน้านา มาวิเคราะห์ ประเมิน โดยพิจารณาจากคุณสมบั ตขิ อง
สินค้าหรือบริการทีส่ ามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการได้ดที ส่ี ุด ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บริโภค 4) การตัดสินใจใช้บริการ เป็ นขัน้ ตอนที่ได้หลังจากที่มกี ารประเมินทางเลือกมาแล้วและเป็ น
ขัน้ ตอนที่สาคัญที่จะทาให้ผู้บริโภคได้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ไปใช้ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อสินค้าหรือ
บริการ เป็ นการติดตามผลหลังจากทีผ่ บู้ ริโภคได้นาสินค้าหรือบริการไปใช้เรียบร้อยแล้ว ซึง่ สามารถเกิด
ผลได้ทงั ้ สองทาง คือ ผูบ้ ริโภครูส้ กึ พึงพอใจในสินค้าหรือบริการ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กฤษชนก จงใจรัก ษ์ (2557) ศึก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการศึกษา พบว่ า
ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการมีความสาคัญมากทีส่ ุด ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
กนกพร พิทกั ษ์รงุ่ เรือง (2559) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้าที่
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผูบ้ ริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ี ผลการทดสอบสมมติฐาน
ด้านปั จ จัยส่ ว นบุค คล พบว่า เพศที่แ ตกต่ า งกัน อายที่แ ตกต่ างกัน สถานภาพที่แ ตกต่ า งกัน ระดับ
การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน และรายได้เฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกัน มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
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รถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ี ไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการ
สื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการและคุ ณ ค่ าตรา สินค้ากับการตัดสินใจซื้อ รถยนต์โตโยต้า พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก รวมทัง้ ความสัมพันธ์กนั และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้
ว่า ปั จจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบ บูรณาการและคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์โตโยต้าของผูบ้ ริโภคในเขต จังหวัดชลบุร ี ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ณฐมน แผนคง (2561) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ เครื่องพิมพ์
4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านราคา ช่องทางการจัด
จาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งล้วนแล้วแต่มบี ทบาทสาคัญในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ โดย
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพงานพิมพ์ท่คี มชัดมากที่สุด รวมไป
ถึงฟั งก์ชนการใช้
ั่
งานทีท่ นั สมัย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีท่ าการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มลูกค้าทีเ่ คยซือ้ และใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานใน
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยมีทงั ้ โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ห้างร้าน สานักงาน และสถานศึกษา ซึง่ ไม่
ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อและใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพื้นที่จงั หวัดสงขลาที่แน่ นอน ผู้วจิ ยั จึงใช้วธิ กี ารกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการประมาณค่าร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1977 อ้าง
ถึงใน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันแบบสอบถามทีเ่ กิด
ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ จะส่งผลต่อความน่ าเชื่อถือของงานวิจยั
ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงทาการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก ร้อ ยละ 4 เท่ากับ 15 คน รวมทัง้ สิ้น 400 ตัว อย่าง โดยใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 9 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ส่ ว นประสมการตลาดบริก ารของผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งใช้
สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 35 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สงขลา มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องส่วน
ประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงาน คุ ณค่ าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ เ ครื่อ งใช้
สานักงาน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ที่ต่างๆ แล้วนามาสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมเนื้อหาภายใต้ขอบข่ายของการวิจยั
2. นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนา
ข้อ เสนอแนะมาแก้ไ ขปรับปรุงให้ดีข้นึ
หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน จานวน 3 ท่าน ให้พจิ ารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง
และตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ประกอบด้วย
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า ตาแหน่ งงาน อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารทัวไป
่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.2 คุณวิภพ เล้าเรืองศิลป์ ชัย ตาแหน่ งงาน Marketing and Planning Manager บริษทั
แคนนอนมาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์)จากัด
2.3 คุณพิเภก โพภา ตาแหน่ งงาน Assistant Manager BIS Sales-Regional Sales บริษทั
แคนนอนมาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จากัด
3. ผูว้ จิ ยั นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน มาหาค่า IOC หรือค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถาม ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ในแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.936
4. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจยั อีกครัง้ และหลังจาก
นัน้ นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มลูกค้าทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะทาการวิจยั จานวน 40 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยการวัด
ความคงที่ภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach
Alpha Coefficient) ซึ่งจากการทดสอบหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเกี
่
่ยวกับส่วนประสม
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.782 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณค่ าตราสินค้าของผลิต ภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.833
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.813
และโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.900 โดยถือว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่อถือตาม
หลักสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วจิ ยั สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form เพราะสามารถสร้างแบบสอบถามได้
ง่าย สะดวก มีขนั ้ ตอนทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก และเหมาะสมกับสถานการณ์ Covid-19 ในปั จจุบนั
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2. ผูว้ จิ ยั จัดส่งลิงค์แบบสอบถามทาง E-mail และ Line ให้กบั กลุ่มลูกค้าที่เคยซือ้ และใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานจากฐานข้อมูลของบริษทั แห่งหนึ่ง และโพสต์ลงิ ค์แบบสอบถามในกลุ่มซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงาน โดยผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 20 วัน
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ระดับความส าคัญ ของส่ ว นประสมการตลาดบริการ และคุ ณ ค่ าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และระดับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขต
พื้นที่จงั หวัดสงขลา วิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการเลือก ใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่อ งใช้สานัก งานในเขตพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยหาค่า การวิเคราะห์ถ ดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 71.50 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 54.25 ซึง่ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.00 โดยมีรายได้ต่อเดือน 10,00020,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 57.25 ส่วนใหญ่มตี าแหน่ งงานเป็ นฝ่ ายบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 16.75 รองลงมา
คือ ฝ่ ายขาย/พนักงานขาย คิดเป็ นร้อยละ 14.25 โดยมีประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ
33.25 ซึ่งส่วนใหญ่ทางานในหน่ วยงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 82.00 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานที่ใช้
เป็ นประจา คือ โทรศัพท์ คิดเป็ นร้อยละ 61.75 และส่วนใหญ่ยห่ี อ้ ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานทีใ่ ช้
คือ Canon คิดเป็ นร้อยละ 40.75
2. กลุ่ มตัวอย่างมีระดับความส าคัญของส่ วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
สานักงานในเขตพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสาคัญต่อคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ม ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อสินค้า
และด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า
4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการรู้
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ถึงความต้องการ รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านการค้นหา
ข้อมูล และด้านการตัดสินใจใช้บริการ
5. อิทธิพ ลของส่ ว นประสมการตลาดบริการ และคุณค่ าตราสินค้าที่ส่ งผลต่ อ การเลือ กใช้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ดังตาราง 1
ตาราง 1
อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา (n=400)

ส่วนประสมการตลาดบริการ
และคุณค่าตราสินค้า

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน
ด้านการ
ด้านการ
ด้านการ
ด้าน
ค้นหา
ประเมิน ตัดสินใจใช้ พฤติกรรม
ข้อมูล
ทางเลือก
บริการ
หลังการซือ้
.444
.401
.407
.299
.012
.252**
.225**
.184*

ด้านการรู้
ถึงความ
ต้องการ
Constant
.148
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์
.016
(X1)
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา (X2)
.068
.014
.004
.006
.151*
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่อง
.061
.048
.022
.079
.109*
ทางการจัดจาหน่าย (X3)
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการ
.027
.058
.087
.052
.165*
ส่งเสริมการตลาด (X4)
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร
.067
.031
.044
.025
.068
(X5)
ส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
.028
.025
.146
.155*
.226**
กระบวนการให้บริการ (X6)
ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะ
.021
.085
.023
.040
.003
ทางกายภาพ (X7)
คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า (X8)
.003
.089
.012
.382**
.300**
คุณค่าตราสินค้าด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ (X9)
.002
.100
.032
.333**
.207**
คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า
.100
.122
.044
.404**
.204*
(X10)
คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อสินค้า
.087
.031
.091
.289**
.177*
(X11)
94.858
31.963
42.427
26.670
45.176
F Test
.729
.475
.546
.431
.562
R2
2
.721
.461
.533
.414
.549
Adjusted R
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

โดยรวม

.340
.138**
.014
.020
.078
.037
.105*
.001
.156**
.095
.135*
.135*
71.101
.668
.659

จากตาราง 1 พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และส่วน
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ประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 66.8 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .340+.156X8 +.138X1+.135X11+.135X10+.105X6
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ และส่วนประสม
การตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้านการ
รูถ้ งึ ความต้องการในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 72.9 ซึง่
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .148+.404X10 +.333X9+.109X3
2) คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อ สินค้า ส่วนประสม
การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานด้านการค้นหาข้อมูลในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 47.5 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .444+.382X8+.289X11+.252X1+.165X4
3) ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ และส่วน
ประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้าน
การประเมินทางเลือกในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 54.6
ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .401+.225X1 +.207X9+.155X6
4) คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และ
คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อสินค้า ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 43.1 ซึง่
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .407+.300X8 +.184X1+.177X11
5) ส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตรา
สินค้า และส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ้ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 56.2
ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .299+.226X6 +.204X10+.151X2
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสาคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการศึกษาของวัชราภรณ์ ภิญโญ (2563)
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ศึกษาปั จจัยการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ กล้องดิจติ อล ประเภทมิลเลอร์เลส (Mirrorless) ของ
ลูก ค้าในเขตภาคกลาง ผลการศึก ษา พบว่า ปั จจัยการตลาดที่มผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อ กล้อ งดิจติ อล
ประเภทมิลเลอร์เลส (Mirrorless) ของลูกค้าในเขตภาคกลาง ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษชนก จงใจรักษ์
(2557) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
ของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านราคา สอดคล้องกับการศึกษาของณฐมน แผนคง (2561) ศึกษา
ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ เครื่องพิมพ์ (Printer) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่าปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ เครื่องพิมพ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้าน
ราคา โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด และอยู่ใ นระดับมาก 2 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับ อากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของณพณรงค์ กสิณบุญเกษม (2560) ศึกษาปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดชลบุร ี กรณีศกึ ษา
บริษทั เมธานนท์ ออฟฟิ ศ โปรดักส์ จากัด ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องถ่าย
เอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ ระกอบการในเขตจังหวัดชลบุร ี ด้านส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับการศึกษาของณพณรงค์ กสิณบุญเกษม (2560) ศึกษา
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ ระกอบการในเขตจังหวัดชลบุร ี กรณี
ศึกษา บริษัท เมธานนท์ ออฟฟิ ศ โปรดักส์ จากัด ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ ระกอบการในเขตจังหวัดชลบุร ี ด้านส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสาคัญต่อคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านรับรูถ้ งึ
คุณภาพ และด้านความภักดีต่อสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาของสุกญ
ั ญา สามเสียง (2562) ศึกษา
คุณค่าตราสินค้าของการร่วมสร้างสรรค์ทม่ี ผี ลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าแบรนด์เอชแอนด์เอ็มของผูบ้ ริโภค
ผลศึกษา พบว่า คุณค่าตราสินค้าแบรนด์เอช แอนด์ เอ็ม ด้านการรับรูใ้ นคุณภาพตราสินค้า และด้าน
ความภักดีต่อสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า สอดคล้องกับการศึกษา
ของอดิศร เอมจัน่ (2561) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ ซ้าคอนกรีตผสมเสร็จของผูซ้ อ้ื รายย่อยในจังหวัด
ชลบุร ี ผลการศึกษา พบว่า คุณตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาของสอดคล้องกับการศึกษาของจักรินทร์ เจริญนิตกิ ุล
(2556) ศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ของร้านค้า และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ม ี
อิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า 7-Eleven กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในแขวงสีลม จังหวัด
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านการรูจ้ กั ชื่อตรา
สินค้า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการรู้
ถึงความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชุตกิ าญจน์ บุญมี (2562) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือก
ซือ้ รถบรรทุกของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการ บริษทั อีซูซุชยั เจริญกิจมอเตอร์ส จากัด ผลการศึกษา พบว่า
การตัดสินใจเลือกซือ้ รถบรรทุกของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการ บริษทั อีซูซุชยั เจริญมอเตอร์ส จากัด ด้า น
การรับรูถ้ งึ ความต้องการหรือปั ญหา ด้านการรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก และด้าน
พฤติกรรมหลังการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านการค้นหาข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษาของ
สิรนิ ันท์ จันทร์หยวก (2558) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์เสือ้ กีฬาแกรนด์สปอร์ต ที่ส่งผลต่อการ
ตัด สินใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภคในจังหวัดร้อ ยเอ็ด ผลการศึก ษา พบว่า ผู้บ ริโ ภคมีระดับการตัด สินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสือ้ กีฬาของผูบ้ ริโภค ด้านการค้นหาข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านการตัดสินใจใช้
บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของณพณรงค์ กสิณบุญเกษม (2560) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผูป้ ระกอบการ ในเขตจังหวัดชลบุร ี กรณีศกึ ษา บริษทั เมธานนท์
ออฟฟิ ศ โปรดักส์ จากัด ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยีห่ อ้ ริ
โก้ ด้านการตัดสินใจซือ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. อิท ธิพ ลของส่ ว นประสมการตลาดบริก าร และคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ที่ส่ ง ผลต่ อ การเลือ กใช้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตรา
สินค้าด้านความภักดีต่อสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และส่วนประสมการตลาด
บริการด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานในเขตพื้นที่จงั หวัด
สงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 66.8
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ และส่วนประสม
การตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้านการ
รูถ้ งึ ความต้องการในเขตพืน้ ที่จงั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 72.9
สอดคล้องกับการศึกษาของกนกพร พิทกั ษ์รุ่งเรือง (2559) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และคุณค่าตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผูบ้ ริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ี ผล
การศึก ษา พบว่า คุ ณค่ าตราสินค้ามีอิทธิพลต่ อ การตัดสินใจซื้อ รถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดชลบุร ี ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
2) คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อ สินค้า ส่วนประสม
การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานด้านการค้นหาข้อมูลในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบาย
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ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 47.5 สอดคล้องกับการศึกษาของกนกพร พิทกั ษ์รุ่งเรือง (2559) ศึกษา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ี ผลการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์โตโยต้าของผูบ้ ริโภคในเขต จังหวัดชลบุร ี ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
3) ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าด้านรับรูถ้ งึ คุณภาพ และส่วน
ประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้าน
การประเมินทางเลือกในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 54.6
สอดคล้องกับการศึกษาของธนบดี วายุว นั ศิร ิ (2561) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านการ
รับรูค้ ุณภาพตราสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดโู ฮมมากทีส่ ุด
4) คุณค่าตราสินค้าด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และ
คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อสินค้า ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 43.1
สอดคล้องกับการศึกษาของจันท์รุจ ี มาศโอสถ (2559) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand ผลการศึกษา พบว่า
ส่ ว นประสมทางการตลาดในมุม มองของลูกค้า มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ผ่ า นสื่อ เว็บ ไซด์
LAZADA Thailand อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 38.6
5) ส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ตรา
สินค้า และส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ้ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 56.2
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของศิรเิ พ็ญ มาบุต ร (2555) ศึกษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ทรูวชิ นส์
ั ่ ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านราคา ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ทรูวชิ นส์
ั่
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ความส าคัญของส่ ว นประสมการตลาดบริการของผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งใช้สานัก งานในเขตพื้น ที่
จังหวัดสงขลา
มีการให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้า มีการเก็บข้อมูลของลูกค้า การอานวย
ความสะดวกให้กบั ผู้รบั บริการได้มากยิง่ ขึน้ การให้บริการต้องยึดหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การบริการที่
รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายสาหรับซื้อ สินค้ามีค วามและคุ้มค่า การปรับปรุง ป้ ายโฆษณาให้มคี วามแปลกใหม่
สามารถดึงดูดความสนใจได้ในระยะไกล ดึงดูดผู้รบั บริการ เพื่อ ช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าหรือ
บริการของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี
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ความสาคัญต่อคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีส่ งิ่ จาเป็ นสาหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคปั จจุบนั มาใช้
สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจเพื่อให้ได้ตามเป้ าหมาย สร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการ เพื่อให้กลับมาใช้
บริการอีกในอนาคต การโฆษณาสินค้าผูป้ ระกอบการจะต้องทาการระบุช่อื สินค้าและบริการ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สานักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ควรจัดให้มโี ปรโมชันจากทางร้
่
านเพื่อเป็ นการส่งเสริมการตลาด ก็คอื กระตุ้นความต้องการซื้อ
ของลูกค้า ส่งเสริมให้มกี ารปรับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ ปลีย่ นไปในยุคปั จจุบนั สร้างความเชื่อมันให้
่ ผบู้ ริโภคมีการแนะนาบุคคลในครอบครัวและเพื่อนๆ มา
ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลรอบข้าง สร้างความเชื่อมันของ
่
บริการให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถตัดสินใจใช้บริการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มผี ลต่อการซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สานักงาน ในจังหวัดอื่นๆ
ด้วย เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ เพื่อนามาใช้ในการจัดทากล
ยุทธ์การตลาดต่อไป
2) การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ทาให้ไม่ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีการ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ หรือการสังเกต เป็ นต้น เพื่อให้การศึกษามีเนื้อหาทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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