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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และ
คุณค่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 2) ศกึษาระดบัการเลอืกใช้
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา และ 3) ศกึษาอทิธพิลของส่วนประสมการตลาด
บรกิาร และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานในเขตพื้นที่จงัหวดั
สงขลา กลุ่มตวัอยา่งเป็นลกูคา้ทีเ่คยซือ้และใชง้านผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์
การถดถอยแบบพหุคณู  
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของ
ผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมา คอื ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยมรีะดบั
ความส าคญัต่อคุณค่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ รองลงมาคอื ด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านความภกัดต่ีอสนิค้า และด้านการรู้จกัตราสนิค้า ซึ่งมรีะดบัการเลอืกใช้
ผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ดา้นการรูถ้งึความต้องการ รองลงมาคอื ดา้นการประเมนิทางเลอืก ด้าน
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิาร นอกจากนี้ยงัพบว่า คุณค่า
ตราสนิคา้ด้านการรูจ้กัตราสนิคา้ ส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ คุณค่าตราสนิค้าดา้นความ
ภกัดีต่อสินค้า คุณค่าตราสนิค้าด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และส่วนประสมการตลาดบรกิารด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร ส่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดย
สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 66.8 
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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. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในยุคของกระแสโลกาภวิตัน์ ผลจากการพฒันาการตดิต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อนัแสดงใหเ้หน็ถงึการเจรญิเตบิโตของความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีและ
วฒันธรรมทีเ่ชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกจิ และรฐับาล ทัว่ทัง้โลกเขา้ดว้ยกนั ส่งผลให้
มกีารแข่งขนัในด้านธุรกจิและการบรกิารอย่างรุนแรง รวมถงึการแพร่กระจายของข่าวสารเทคโนโลยกีนั
อย่างรวดเรว็ ส าหรบัประเทศไทยคาดว่าตลาดเครื่องใช้ส านักงานโดยรวมโดยเฉพาะหมวดเครื่องถ่าย
เอกสาร และเครือ่งพมิพ ์จะมอีตัราการเตบิโตประมาณ 10-12% จากมลูค่าตลาดโดยรวม เช่นเดยีวกบัที่
มกีารใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ในกลุ่มการใหบ้รกิารสนิคา้ไอท ีและการเขา้มาของคลาวน์ (Cloud Service) เทคโนโลยี
ทีจ่ะเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัจากรปูแบบการท างานในส านักงานปัจจุบนั รวมถงึรปูแบบการบรหิารจดัการขอ้มูล
ต่างๆ โดยแยกกลุ่มเป้าหมายไปตามประเภทธุรกจิ เช่น กลุ่มธุรกจิการบรกิาร ไดแ้ก่ โรงพยาบาล สถาบนั 
การศกึษา โรงแรม กลุ่มธุรกจิการค้า กลุ่มธุรกจิสถาบนัการเงนิ และธุรกจิประกนั ถงึแมใ้นปัจจุบนัได้มี
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นวตักรรมและเทคโนโลยมีากมายเขา้มาช่วยตอบโจทย์เพื่อพฒันาและลดต้นทุนในการด าเนินงานด้าน
เอกสาร นัน่เป็นเหตุผลทีก่ลยุทธก์ารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานและสภาพแวดลอ้มในส านักงานเป็นเรื่องส าคญั
ส าหรบัหลายๆ บรษิทัแต่งานดา้นเอกสารกย็งัมบีทบาทส าคญัมากในการบรหิารจดัการทรพัยากรของทุก
องคก์รราว 80% และเป็นหวัใจส าคญัในการน าขอ้มลูและองคค์วามรูข้ององคก์รมาท าใหเ้กดิประโยชน์ ความ
จรงิทีว่่าการใชง้านเอกสารต่างๆ อย่างเตม็ประสทิธภิาพขององคก์รนับเป็นปัญหาทีย่งัแก้ไม่ตกของหลายๆ 
บรษิทั เนื่องจากความจ าเป็นในแง่ของเอกสารทีมุ่่งเน้นถงึการน าเสนอผลงานหรอืใชเ้ป็นหลกัฐานในการอ้างองิ
ต่าง  ๆทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด าเนินงานภายในส านกังานและกระบวนการทางธุรกจิ (พณัณติา มณเีพชร, 2561)  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าของ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 2.  เพื่อศกึษาระดบัการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 3.  เพื่ออิทธพิลของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และคุณค่าตราสนิค้าที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการเลอืกใช้
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 2.  คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิค้า ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และ
ดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ ส่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 

ขอบเขตของการวิจยั  
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นเรื่อง อทิธพิลของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และคุณค่าตราสนิคา้ที่
ส่งผลต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ที่จงัหวดัสงขลา โดยมตีวัแปรอสิระและตวั
แปรตาม ดงันี้ 
  ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย  ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา 
ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ 
  ส่วนคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จ ักตราสินค้า ด้านรับรู้ถึงคุณภาพ ด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ 
  ตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานในเขตพื้นที่จงัหวดัสงขลา 
ประกอบดว้ย ดา้นการรูถ้งึความต้องการ ดา้นการค้นหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิาร และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
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 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรทีท่ าการวจิยัครัง้นี้  คอื กลุ่มลกูคา้ทีเ่คยซือ้และใชง้านผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านักงาน
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยมทีัง้โรงงานอุตสาหกรรม บรษิทั หา้งรา้น ส านักงาน และสถานศกึษา ซึง่
ไมท่ราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 
  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 4. ขอบเขตดา้นเวลา  
  ระยะเวลาในการท าวจิยั เริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2564 – มกราคม 2565  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ส่วนประสมการตลาดบรกิารตามแนวคดิของ Kotler and Armstrong (2016) ประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบทีเ่ป็นส่วนประสมทัง้ 7 อยา่ง ดงันี้  
 1 ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สนิคา้และบรกิาร อนัประกอบดว้ย ผลติภณัฑห์ลกั และผลติภณัฑเ์สรมิ 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์ที่ลูกคา้ต้องการ เพื่อการสรา้งขอ้ได้เปรยีบ ทางการแข่งขนัที่ตอบสนอง
ความพงึพอใจของลูกคา้และผูใ้ชบ้รกิาร 2) ราคา หมายถงึค่าใชจ้่ายไม่ว่าจะในรปูของเงนิและเวลา รวม
ไปถงึความพยายามทีเ่กดิขึน้ในการซือ้และการใชบ้รกิาร 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถงึ เป็นการ
ตดัสนิใจถงึการทีจ่ะส่งมอบบรกิารให้กบัลูกคา้เมื่อไหร่และต้องใชเ้วลาในการทีจ่ะส่งมอบบรกิารเท่าไหร่
และเกดิขึน้สถานทีไ่หนและส่งมอบกนัอย่างไร 4) การส่งเสรมิการตลาด หมายถงึ เป็นกจิกรรมดา้นการ
ออกแบบสิง่จูงใจ และการสื่อสารดา้นการตลาดเพื่อสรา้งความพงึพอใจให้เกดิขึน้กบัลูกค้า ส าหรบัการ
ธุรกจิการให้บรกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง 5) บุคลากร หมายถงึ ปัจจยัทางดา้นบุคลากรทัง้หมดทีไ่ด้มี
ส่วนร่วมกนัใน การกจิกรรมการส่งมอบบรกิารโดยจะมผีลกระทบต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของลูกค้า
ด้วย บุคลากรจะนับรวมไม่เพยีงแต่บุคลากรของธุรกจินัน้ แต่ยงัรวมไปถึงผู้มาใช้บรกิารและลูกค้าราย 
อื่นๆ ที่รวมกนัอยู่ในสถานที่ให้บรกิารนัน้อีกด้วย 6) ด้านลกัษณะทางกายภาค หมายถึง สถานที่และ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึองคป์ระกอบต่างๆ ทีส่ามารถจบัต้องไดแ้ละสิง่อ านวยความสะดวกอ านวยทีใ่หค้วาม
สะดวกต่อผู้ปฏบิตังิานและลูกค้าที่มาใช้บรกิาร รวมถึงช่วยสื่อสารการบรกิารนัน้ให้ลูกค้ารบัรู้คุณภาพ
การบรกิารอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 7) ด้านกระบวนการ หมายถงึ ขัน้ตอนกระบวนการที่จ าเป็นในการ
ท างานและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ รวมถงึวธิใีนการท างาน การสรา้งและส่งมอบผลติภณัฑโ์ดยต้องอาศยัการ
ออกแบบ และปฏบิตัิให้ได้ตามกระบวนการที่มปีระสทิธผิล โดยมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัด้านการผลติและ
เสนอ บรกิารนัน้ ๆใหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 
 Aaker (1996) กล่าวว่า คุณค่าของตราสนิคา้นัน้ มอีงคป์ระกอบ 5 อย่างดว้ยกนั คอื 1) การรูจ้กั
ชื่อตราสนิค้า การรูจ้กัชื่อสนิค้า เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณค่าตราสนิค้าและจดัว่าเป็นจุดเริม่ต้นที่จะ
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ท าให้เกดิพฤติกรรมการซื้อ เพราะการที่ตราสนิค้าใด ๆ สามารถเข้ามาอยู่ในใจผู้บรโิภคได้ในขณะที่
ก าลงัสนิคา้ประเภทนัน้ ๆ อยู ่2) คุณภาพทีถู่กรบัรู ้คุณภาพทีถู่กรบัรู ้หมายถงึ ความรูส้กึของผูบ้รโิภคที่
รบัรูถ้งึคุณภาพโดยรวมหรอืคุณภาพ ทีเ่หนือกว่าสนิคา้ตราอื่นของตราสนิคา้ตราใดตราหนึ่ง โดยจะมกีาร
ค านึงวตัถุประสงค์ในการใช้งาน หรอืคุณสมบตัิของสนิค้านัน้ ๆ จดัว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของ
คุณค่าตราสนิคา้ 3) ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ภาพลกัษณ์มาจากค าว่า Image ซึง่มคีวามหมาย คอื ภาพที่
เกิดขึ้นในใจความประทบัใจ สิง่ที่เรารู้สกึต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง คนใดคนหนึ่ง หรอืองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะ
เรยีกว่าชื่อเสียงก็ได้ โดยได้รบั อิทธพิลจากการรู้จกั การมปีระสบการณ์ 4) ความภกัดต่ีอตราสนิค้า 
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความยดึมัน่ทีผู่บ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้
จดัว่าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสนิค้าที่มคีวามส าคญั เพราะจะสะท้อนให้เหน็ว่าผู้บรโิภคจะ
เปลีย่นไปใชส้นิคา้อื่นหรอืไม่ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกใช้ผลิตภณัฑ ์
 Kotler (2016, อ้างถงึใน ณฐัพล  ใยไพโรจน์, 2562) กระบวนการในการเลอืกใชผ้ลติภณัฑไ์ว ้5 
ขัน้ตอน ดังนี้ 1) การรบัรู้ความต้องการ คือ การที่ผู้บรโิภครู้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่ตนเองต้องการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการบางอยา่งทีอ่าจเกดิจากการกระตุ้นจากภายในหรอืภายนอก 2) การคน้หาขอ้มลู 
เป็นการคน้คว้าหาความรูเ้พื่อหาทางเลอืกในการแก้ปัญหานัน้ ซึง่สามารถหา ขอ้มลูได้จากหลายแหล่ ง 
เช่น การถามคนในครอบครวั ญาติ เพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ การโฆษณา การแสดงสนิค้า ณ จุดขาย การ
ค้นหาข้อมูลทางอนิเตอรเ์น็ต การทดลองใช้ด้วยตนเอง เป็นต้น 3) การประเมนิทางเลอืก เป็นการน า
ทางเลอืกทีแ่สวงหามาไดจ้ากขัน้ตอนก่อนหน้าน า มาวเิคราะห ์ประเมนิ โดยพจิารณาจากคุณสมบัตขิอง
สนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถแกปั้ญหาและตอบสนองความ ตอ้งการไดด้ทีีสุ่ด ท าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้บรโิภค 4) การตดัสนิใจใช้บรกิาร เป็นขัน้ตอนที่ได้หลงัจากที่มกีารประเมนิทางเลอืกมาแล้วและเป็น
ขัน้ตอนที่ส าคญัที่จะท าให้ผู้บรโิภคได้สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ไปใช้ 5) พฤติกรรมหลงัการซื้อสนิค้าหรอื
บรกิาร เป็นการตดิตามผลหลงัจากทีผู่บ้รโิภคไดน้ าสนิคา้หรอืบรกิารไปใชเ้รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่สามารถเกดิ
ผลไดท้ัง้สองทาง คอื ผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจในสนิคา้หรอืบรกิาร 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 กฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า 
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา   ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการมคีวามส าคญัมากทีสุ่ด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 กนกพร พทิกัษ์รุง่เรอืง (2559) ศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสนิคา้ที่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัชลบุร ีผลการทดสอบสมมตฐิาน
ด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศที่แตกต่างกัน อายที่แตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกัน ระดับ
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั อาชพีทีแ่ตกต่างกนั และรายไดเ้ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
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รถยนต์โตโยต้าของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัชลบุร ีไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตรา สินค้ากับการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า พบว่า มี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก รวมทัง้ความสมัพนัธก์นั และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้จงึสามารถสรุปได้
ว่า ปัจจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบ บูรณาการและคุณค่าตราสนิค้ามอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
รถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้รโิภคในเขต จงัหวดัชลบุร ีทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 ณฐมน แผนคง (2561) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องพมิพ ์(Printer) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่าปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องพมิพ ์
4Ps ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์และการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งล้วนแล้วแต่มบีทบาทส าคญัในการเลอืกซื้อเครื่องพมิพ์ โดย
กลุ่มตวัอย่างไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์คอื คุณภาพงานพมิพท์ี่คมชดัมากที่สุด รวมไป
ถงึฟังกช์ัน่การใชง้านทีท่นัสมยั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีท่ าการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มลูกคา้ทีเ่คยซือ้และใชง้านผลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานใน

เขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยมทีัง้โรงงานอุตสาหกรรม บรษิทั หา้งรา้น ส านักงาน และสถานศกึษา ซึง่ไม่
ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบักลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อและใช้งาน
ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานในเขตพื้นที่จงัหวดัสงขลาที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึใช้วธิกีารก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจากการประมาณค่ารอ้ยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใชสู้ตรของ W.G.  Cochran (1977 อ้าง
ถงึใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และเพื่อป้องกนัแบบสอบถามทีเ่กดิ
ความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซึง่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของงานวจิยั 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึท าการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 4 เท่ากับ 15 คน รวมทัง้สิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้
วธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่   
 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 9 ขอ้   
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ส านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 35 ขอ้ 
 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าของผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงานในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 
 ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
สงขลา มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ 
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การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
 1.  ศกึษาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร ต ารา สิง่พมิพต่์าง ๆ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องส่วน
ประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงาน คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้
ส านกังาน และการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ที่ต่างๆ แลว้น ามาสรา้งแบบสอบถาม
ใหค้รอบคลุมเนื้อหาภายใตข้อบขา่ยของการวจิยั 
 2. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน า
ข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรบัปรุงให้ดีขึ้น หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นธุรกจิผลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงาน จ านวน 3 ท่าน ใหพ้จิารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
และตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ประกอบดว้ย 
  2.1 รองศาสตราจารย ์ดร.สมพล ทุ่งหวา้ ต าแหน่งงาน อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารทัว่ไป 
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
  2.2 คุณวภิพ เลา้เรอืงศลิป์ชยั  ต าแหน่งงาน Marketing and Planning Manager บรษิทั 
แคนนอนมารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์จ ากดั 
  2.3 คุณพเิภก โพภา ต าแหน่งงาน Assistant Manager BIS Sales-Regional Sales บรษิทั 
แคนนอนมารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 3. ผูว้จิยัน าผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน มาหาค่า IOC หรอืค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อค าถาม ซึ่งมคี่าดชันีความสอดคล้อง ในแต่ละขอ้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ฉบบั 
เท่ากบั 0.936 
 4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปเสนออาจารยท์ี่ปรกึษางานวจิยัอกีครัง้ และหลงัจาก
นัน้น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ ไปท าการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มลูกคา้ทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะท าการวจิยั จ านวน 40 ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยการวดั 
ความคงที่ภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสมัประสทิธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) ซึ่งจากการทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสม
การตลาดบรกิารของผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงาน ไดค้่า α-Coefficient เท่ากบั 0.782 แบบสอบถาม
เกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าของผลติภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงาน ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.833 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัการเลอืกใช้ผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงาน ไดค้่า α-Coefficient เท่ากบั 0.813   
และโดยรวมทัง้ฉบบั ได้ค่า α-Coefficient เท่ากบั 0.900 โดยถอืว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืตาม
หลกัสถติ ิ
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ผู้วจิยัสรา้งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form เพราะสามารถสรา้งแบบสอบถามได้
งา่ย สะดวก มขีัน้ตอนทีไ่มยุ่ง่ยาก และเหมาะสมกบัสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจบุนั 
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 2. ผูว้จิยัจดัส่งลงิคแ์บบสอบถามทาง E-mail และ Line ให้กบักลุ่มลูกค้าที่เคยซือ้และใช้งาน
ผลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานจากฐานขอ้มลูของบรษิทัแห่งหนึ่ง และโพสต์ลงิคแ์บบสอบถามในกลุ่มซื้อ
ขายผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังาน โดยผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู 20 วนั 
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) 
และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 2. ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และคุณค่าตราสินค้าของผลิตภณัฑ์
เครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา และระดบัการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงานในเขต
พื้นที่จงัหวดัสงขลา วิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3. อทิธพิลของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และคุณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อการเลอืก ใชผ้ลติภณัฑ์
เครื่องใช้ส านักงานในเขตพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยหาค่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 71.50 มอีายุระหว่าง 25-35 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 54.25 ซึง่ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 75.00 โดยมรีายได้ต่อเดอืน 10,000-
20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 57.25 ส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานเป็นฝ่ายบญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 16.75 รองลงมา 
คอื ฝ่ายขาย/พนักงานขาย คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 โดยมปีระสบการณ์การท างาน 5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
33.25 ซึ่งส่วนใหญ่ท างานในหน่วยงานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 82.00 ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานที่ใช้
เป็นประจ า คอื โทรศพัท์ คดิเป็นรอ้ยละ 61.75 และส่วนใหญ่ยีห่อ้ของผลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานทีใ่ช้ 
คอื Canon คดิเป็นรอ้ยละ 40.75 
 2. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบรกิารของผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ส านักงานในเขตพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมา คอื ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด  
 3. กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัความส าคญัต่อคุณค่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านักงานในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ รองลงมาคอื ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ 
และดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 
 4. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการรู้
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ถงึความต้องการ รองลงมา คอื ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดา้นการคน้หา
ขอ้มลู และดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
 5. อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 
อทิธพิลของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และคุณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา (n=400) 

สว่นประสมการตลาดบรกิาร  
และคุณค่าตราสนิคา้ 

การเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านกังาน 
ดา้นการรู้
ถงึความ
ตอ้งการ 

ดา้นการ
คน้หา
ขอ้มลู 

ดา้นการ
ประเมนิ
ทางเลอืก 

ดา้นการ
ตดัสนิใจใช้
บรกิาร 

ดา้น
พฤตกิรรม
หลงัการซือ้ 

โดยรวม 

Constant .148 .444 .401 .407 .299 .340 
สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์
(X1) 

.016 .252** .225** .184* .012 .138** 

สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคา (X2) .068 .014 .004 .006 .151* .014 
สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (X3) 

.109* .061 .048 .022 .079 .020 

สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด (X4)  

.027 .165* .058 .087 .052 .078 

สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นบุคลากร  
(X5) 

.067 .031 .044 .025 .068 .037 

สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร (X6) 

.028 .025 .155* .146 .226** .105* 

สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (X7) 

.021 .085 .023 .040 .003 .001 

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ (X8) .003 .382** .089 .300** .012 .156** 
คุณค่าตราสนิคา้ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ (X9) .333** .002 .207** .100 .032 .095 
คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
(X10) 

.404** .100 .122 .044 .204* .135* 

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ 
(X11) 

.087 .289** .031 .177* .091 .135* 

F Test 94.858 31.963 42.427 26.670 45.176 71.101 
R2 .729 .475 .546   .431 .562 .668 
Adjusted R2 .721 .461 .533   .414 .549 .659 
*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

 จากตาราง 1 พบว่า คุณค่าตราสนิค้าด้านการรูจ้กัตราสนิค้า ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้าน
ผลติภณัฑ ์คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และส่วน
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ประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ส่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 66.8 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .340+.156X8 +.138X1+.135X11+.135X10+.105X6 

 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ และส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์เครื่องใชส้ านักงานดา้นการ
รูถ้งึความต้องการในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 72.9 ซึง่
สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .148+.404X10 +.333X9+.109X3 

 2) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ ส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ และส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อการ
เลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานดา้นการคน้หาขอ้มลูในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 47.5 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .444+.382X8+.289X11+.252X1+.165X4 

 3) ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ และส่วน
ประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ส่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานดา้น
การประเมนิทางเลอืกในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 54.6 
ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .401+.225X1 +.207X9+.155X6 

 4) คุณค่าตราสนิคา้ด้านการรูจ้กัตราสนิค้า ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ ์ และ
คุณค่าตราสนิค้าด้านความภกัดต่ีอสนิค้า ส่งผลต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานด้านการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 43.1 ซึง่
สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .407+.300X8 +.184X1+.177X11 

 5) ส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สนิค้า และส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านราคา ส่งผลต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงานดา้น
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 56.2 
ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .299+.226X6 +.204X10+.151X2 

 

อภิปรายผล 
 

 1. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบรกิารของผลติภณัฑ์เครื่องใช้
ส านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นผลติภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวชัราภรณ์ ภญิโญ (2563) 
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ศกึษาปัจจยัการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กล้องดจิติอล ประเภทมลิเลอรเ์ลส  (Mirrorless) ของ
ลูกค้าในเขตภาคกลาง ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจติอล 
ประเภทมลิเลอรเ์ลส (Mirrorless) ของลูกคา้ในเขตภาคกลาง ดา้นผลติภณัฑ ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกฤษชนก จงใจรกัษ์ 
(2557) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศ
ของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บรกิาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา สอดคลอ้งกบัการศกึษาของณฐมน แผนคง (2561) ศกึษา
ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องพมิพ์ (Printer) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศกึษา พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องพมิพ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
ราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกฤษชนก จงใจรกัษ์ (2557) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องปรบั อากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศกึษา 
พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของณพณรงค ์กสณิบุญเกษม (2560) ศกึษาปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องถ่ายเอกสารเคยีวเซร่า ของผู้ประกอบการในเขตจงัหวดัชลบุร ีกรณีศกึษา 
บรษิทั เมธานนท ์ออฟฟิศ โปรดกัส ์จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องถ่าย
เอกสารเคยีวเซรา่ ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุร ีดา้นส่งเสรมิการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และดา้นการส่งเสรมิการตลาด สอดคลอ้งกบัการศกึษาของณพณรงค ์กสณิบุญเกษม (2560) ศกึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งถ่ายเอกสารเคยีวเซรา่ ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุร ีกรณี 
ศกึษา บรษิัท เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดกัส์ จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารเคยีวเซร่า ของผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัชลบุร ีดา้นส่งเสรมิการตลาด โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
  กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัความส าคญัต่อคุณค่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านักงานในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรบัรูถ้งึ
คุณภาพ และดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสุกญัญา สามเสยีง (2562) ศกึษา
คุณค่าตราสนิคา้ของการร่วมสรา้งสรรคท์ีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้แบรนดเ์อชแอนดเ์อม็ของผูบ้รโิภค 
ผลศกึษา พบว่า คุณค่าตราสนิค้าแบรนด์เอช แอนด์ เอ็ม ด้านการรบัรูใ้นคุณภาพตราสนิค้า  และด้าน
ความภกัดต่ีอสนิคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของอดศิร เอมจัน่ (2561) ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ซ ้าคอนกรตีผสมเสรจ็ของผูซ้ือ้รายย่อยในจงัหวดั
ชลบุร ีผลการศกึษา พบว่า คุณตราสนิค้าดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
และดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสอดคลอ้งกบัการศกึษาของจกัรนิทร ์เจรญินิตกุิล 
(2556) ศกึษาภาพลกัษณ์องคก์ร ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ และความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รที่มี
อทิธพิลต่อคุณค่าตราสนิค้า 7-Eleven กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในแขวงสลีม จงัหวดั
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กรงุเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัชื่อตรา
สนิคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 2. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการรู้
ถงึความตอ้งการ ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
ชุตกิาญจน์ บุญม ี(2562) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้รถบรรทุกของกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการ บรษิทั อซีูซุชยัเจรญิกจิมอเตอรส์ จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า 
การตดัสนิใจเลอืกซือ้รถบรรทุกของกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการ บรษิทั อซีูซุชยัเจรญิมอเตอรส์ จ ากดั ดา้น
การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืปัญหา ด้านการรูถ้งึความต้องการ ดา้นการประเมนิทางเลอืก และด้าน
พฤตกิรรมหลงัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการคน้หาขอ้มลู สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
สรินิันท ์จนัทรห์ยวก (2558) ศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์สือ้กฬีาแกรนด์สปอรต์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภคในจงัหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑเ์สือ้กฬีาของผูบ้รโิภค ดา้นการคน้หาขอ้มลู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นการตดัสนิใจใช้
บรกิาร สอดคลอ้งกบัการศกึษาของณพณรงค ์กสณิบุญเกษม (2560) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เครื่องถ่ายเอกสารเคยีวเซร่า ของผูป้ระกอบการ ในเขตจงัหวดัชลบุร ีกรณีศกึษา บรษิทั เมธานนท ์
ออฟฟิศ โปรดกัส ์จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า กระบวนการการตดัสนิใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยีห่อ้ริ
โก ้ดา้นการตดัสนิใจซือ้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 3. อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา  
  คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์คุณค่าตรา
สนิค้าดา้นความภกัดต่ีอสนิค้า คุณค่าตราสนิค้าด้านภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และส่วนประสมการตลาด
บรกิารด้านกระบวนการให้บรกิาร ส่งผลต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงานในเขตพื้นที่จงัหวดั
สงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 66.8  
 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ และส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์เครื่องใชส้ านักงานดา้นการ
รูถ้งึความต้องการในเขตพืน้ที่จงัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 72.9 
สอดคล้องกบัการศกึษาของกนกพร พทิกัษ์รุ่งเรอืง (2559) ศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และคุณค่าตราสนิค้าทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัชลบุร ีผล
การศึกษา พบว่า คุณค่าตราสินค้ามอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บรโิภคในเขต 
จงัหวดัชลบุร ีทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 2) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอสนิคา้ ส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ และส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อการ
เลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานดา้นการคน้หาขอ้มลูในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิาย
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ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 47.5 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกนกพร พทิกัษ์รุ่งเรอืง (2559) ศกึษา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้า
ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัชลบุร ีผลการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสนิค้ามอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
รถยนตโ์ตโยตา้ของผูบ้รโิภคในเขต จงัหวดัชลบุร ีทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 3) ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นรบัรูถ้งึคุณภาพ และส่วน
ประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ส่งผลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องใชส้ านักงานดา้น
การประเมนิทางเลอืกในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 54.6 
สอดคล้องกบัการศกึษาของธนบด ีวายุว �ันศริ ิ(2561) ศกึษาปัจจยัทางการตลาดและคุณ�ค่าตราสนิคา้ที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าในรา้นค้าปลกีสมยัใหม่ดูโฮมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นคุณค่าตราสนิค้า ดา้นการ
รบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีสมยัใหมด่โูฮมมากทีสุ่ด 

 4) คุณค่าตราสนิคา้ด้านการรูจ้กัตราสนิค้า ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ ์ และ
คุณค่าตราสนิค้าด้านความภกัดต่ีอสนิค้า ส่งผลต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานด้านการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 43.1 
สอดคล้องกบัการศกึษาของจนัท์รุจ ีมาศโอสถ (2559) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านสื่อเวบ็ไซด ์LAZADA Thailand ผลการศกึษา พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเว็บไซด์ 
LAZADA Thailand อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 38.6 

 5) ส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สนิค้า และส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านราคา ส่งผลต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงานดา้น
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 56.2 
สอดคล้องกับการศึกษาของศิรเิพ็ญ มาบุตร (2555) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์รวูชิ ัน่ส ์ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นราคา ส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์รวูชิ ัน่ส์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานในเขตพื้นที่
จงัหวดัสงขลา 

 มกีารให้บรกิารต้องตรงตามเวลาที่สญัญาไว้กบัลูกค้า มกีารเก็บข้อมูลของลูกค้า  การอ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้รบับรกิารไดม้ากยิง่ขึน้ การใหบ้รกิารต้องยดึหลกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การบรกิารที่
รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายส าหรบัซื้อสนิค้ามคีวามและคุ้มค่า การปรบัปรุงป้ายโฆษณาให้มคีวามแปลกใหม ่
สามารถดงึดูดความสนใจได้ในระยะไกล ดงึดูดผู้รบับรกิาร เพื่อช่วยกระตุ้นความต้องการสนิค้าหรอื
บรกิารของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ี  
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ความส าคญัต่อคุณค่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 ส่งเสรมิให้มกีารน าเทคโนโลยดีจิทิลัทีส่ ิง่จ าเป็นส าหรบัการแข่งขนัในโลกธุรกจิยุคปัจจุบนัมาใช้
สรา้งผลลพัธท์างธุรกจิเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมาย สรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อให้กลบัมาใช้
บรกิารอกีในอนาคต การโฆษณาสนิคา้ผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการระบุชื่อสนิคา้และบรกิาร  
 การเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ านกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 ควรจดัให้มโีปรโมชัน่จากทางรา้นเพื่อเป็นการส่งเสรมิการตลาด กค็อื กระตุ้นความต้องการซื้อ
ของลกูคา้ ส่งเสรมิใหม้กีารปรบัรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่ปลีย่นไปในยุคปัจจุบนั สรา้งความเชื่อมัน่ใหผู้บ้รโิภคมกีารแนะน าบุคคลในครอบครวัและเพื่อนๆ มา
ใช้บรกิาร เพื่อส่งเสรมิให้มกีารถ่ายทอดข้อมูลผลิตภณัฑ์ไปยงับุคคลรอบข้าง สร้างความเชื่อมัน่ของ
บรกิารใหเ้หน็ชดัเจน เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) ควรศกึษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อการซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ส านักงาน ในจงัหวดัอื่นๆ 
ดว้ย เพื่อน ามาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลทีไ่ด้จากการศกึษาในครัง้นี้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดัท ากล
ยทุธก์ารตลาดต่อไป 
  2) การศกึษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
ขอ้มูล ท าใหไ้ม่ไดข้อ้มูลในเชงิลกึ ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมกีาร
เกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ หรอืการสงัเกต เป็นตน้ เพื่อใหก้ารศกึษามเีนื้อหาทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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