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ความคดิเหน็ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับ
คุณภาพการให้บริการของธุรกจิ Wedding ในจังหวัดขอนแก่น 

The Opinions of Customers Towards the Service Quality of the 
Wedding Business in Khonkaen Province 

 
เทียมหทยั แซต่ัง้ 1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบั 1) การจดัการภาพลกัษณ์ 2) 
คุณภาพการให้บริการ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์กับ
คณุภาพการให้บริการท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน และ 4) ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์และคณุภาพการให้บริการของธุรกิจเวดดิง้ (Wedding) ในจงัหวดั
ขอนแก่น กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ ใช้บริการของธุรกิจเวดดิง้ในจงัหวดัขอนแก่น ในปี พ.ศ.  2556 จ านวน 379 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  t-test, 
One-Way ANOVA ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ระดับความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์ของธุรกิจ  Wedding ใน
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.62) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านสถานท่ี ( X = 3.77) ด้าน
บุคลากร (X = 3.62) ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ( X = 3.56) และด้านนโยบายการด าเนินงาน     
(X = 3.51) ตามล าดบั 
 2. ระดับความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ  Wedding ใน
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.79) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านประสานงานในการบริการ        
(X = 3.85) ด้านบุคลิกภาพผู้ ให้บริการ ( X = 3.84) ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ( X = 3.75) 
และด้านการให้บริการอยา่งก้าวหน้า(X = 3.71) ตามล าดบั 

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
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             3. ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของธุรกิจ  
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศและอาย ุมีความ
คิดเห็นด้านสถานท่ี ด้านนโยบายการด าเนินงาน และด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ไม่แตกต่าง
กนั 
             4. ข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการต่อการจดัการภาพลกัษณ์ ท่ีมีค่าความถ่ี
มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนข้อเสนอแนะท่ีมีค่าความถ่ีต ่าสุด ได้แก่ ด้าน
สถานท่ี และข้อเสนอแนะของคณุภาพการให้บริการ ท่ีมีคา่ความถ่ีมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านความสะดวกท่ีได้รับ
จากการบริการ และสว่นข้อเสนอแนะท่ีมีคา่ความถ่ีต ่าสดุ ได้แก่ ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ 
 
ค ำส ำคัญ: ภาพลกัษณ์, คณุภาพการใหบ้ริการ, ธุรกิจงานแต่งงาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) explore the images of the wedding business 
in Khonkaen province, 2) to assess the service quality of the wedding business, 3) to compare 
the service quality of the wedding business in Khonkaen regarding gender, age, occupation and 
monthly income and 4) to find some useful suggestions for improving the service quality and the 
images of the wedding business. The target population was three hundred and seventy nine 
customers of the wedding business in Khonkaen province. The statistics used were mean, 
standard deviation, t-test, One Way ANOVA. The research findings were as follows:     
 1. The findings showed that the average level of the opinions of the customers towards 
the images of the wedding business was high ( X = 3.62) . Four high rated areas of the images 
were location ( X = 3.77) , personnel ( X = 3.62) , relationships with the target customers               
(X = 3.56), and administration policies (X = 3.51) respectively. 
 2. The findings showed that the average level of the opinions of the customers towards 
the service quality of the wedding business management was high ( X = 3.79) . Four high rated 
areas of the service quality were cooperation (X = 3.85), personality (X = 3.84), convenience  
(X = 3.75) and progressive service (X = 3.71) respectively. 
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 3. The findings indicated that the opinions of the customers towards the service quality 
of the wedding business management regarding their occupations and monthly incomes were 
different at the .05 level of statistical significance. However, the opinions of the customers 
towards the service quality of the wedding business management regarding their genders and 
ages were different at the .05 level of statistical significance. 
 4. In conclusion, the study shows that the highest level of the frequency of the 
suggestion for improving the images and the service quality is building the relationship with the 
target customers, and the convenience respectively. Whereas, the lowest level of the frequency 
of the suggestion for improving the images and the service quality is location, and personality of 
the service officers respectively. 
 
Keyword:  Images, Service Quality, Wedding Business 
 
บทน า 
 ธุรกิจงานแตง่งาน (เวดดิง้ หรือ Wedding) เป็นธุรกิจท่ีให้บริการถ่ายภาพครอบครัวทัง้ในและนอก
สถานท่ี ภาพวนัแห่งความส าเร็จ หรือภาพวนัรับปริญญา บริการจดัท าภาพอลับัม้แฟชัน่สไตล์สวยงาม และ
ทนัสมยั และการถ่ายภาพคูบ่า่วสาว เพ่ือเก็บไว้เป็นท่ีระลกึแหง่ความทรงจ า ในช่วงระยะเวลา 6 – 7 ปีท่ีผา่น
มา ธุรกิจ Wedding ในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเร่ิมต้นจากการถ่ายภาพเพียงอย่าง
เดียว และต่อมาได้เพิ่มบริการเสริม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการให้มากขึน้ 
นอกเหนือจากจะให้ความส าคญัในด้านบริการเสริมตา่งๆ แล้ว ความแปลกใหม่ของชดุวิวาห์จดัเป็นจดุขาย
ท่ีส าคญั ท าให้คู่บ่าวสาวเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั มีอตัราการ
เตบิโตของธุรกิจ Wedding อยา่งรวดเร็ว (ลดัดา  มงคลชยัวิวฒัน์, 2556) 
 จากความนิยมท่ีเพิ่มขึน้ท าให้มีผู้ ประกอบการรายใหม่ เข้ามาสู่ตลาดมากขึน้ส่งผลให้ธุรกิจ  
Wedding ต้องปรับตวัตามสถานการณ์ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพฒันาธุรกิจ  Wedding โดยใช้กลยุทธ์
การจดัการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสนใจและให้ผู้ ใช้บริการสามารถจดจ าภาพลกัษณ์ของธุรกิจ  Wedding 
ได้ สร้างเอกลักษณ์ให้มีความแตกต่าง โดดเด่น ทันสมัย และเป็นมาตรฐาน โดยการสร้างสรรค์ออกแบบ
เอกลักษณ์ ควบคู่กับการส่ือสารการตลาดสู่ภายนอก ด้วยการปรับปรุงรูปแบบการใช้บริการ โดยการ
ให้บริการโรงแรมในส่วนของสถานท่ี การตกแตง่และด้านอาหาร การใช้บริการด้านการถ่ายภาพเคร่ืองแต่ง
กายและการแตง่หน้าท าผมจากธุรกิจ Wedding การใส่ใจของพนกังาน การส่ือสารโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ต่างๆ เพ่ือตอกย า้ถึงภาพลักษณ์ในด้าน ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี ด้านนโยบายการด าเนินงาน (สมิต  
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สชัฌุกร, 2546) ด้านความสมัพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน าไปสู่การ
สร้าง การรับรู้ ความรู้สกึท่ีดี และการจดจ าของผู้ใช้บริการธุรกิจ Wedding 
 คณุภาพการให้บริการของธุรกิจเวดดิง้ คือ การตอบสนองความต้องการ และความคาดหวงัของ
ผู้ ใช้บริการ ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนมีความซบัซ้อนมาก และเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สามารถวดัคณุภาพ
การให้บริการได้ ส่วนการให้บริการในมมุมองเชิงการตลาดไม่ว่าจะเป็นคณุภาพของสินค้าท่ีจบัต้องได้ หรือ
คณุภาพของบริการท่ีจบัต้องไม่ได้ การให้บริการสามารถพิจารณาได้จากความเช่ือถือได้ ความมีตวัตนการ
โต้ตอบจากพนกังาน ความไว้วางใจ และความเอาใจใส ่(จิรพร  สเุมธีประสิทธ์ิ และคณะ, 2547) จะสง่ผลให้
เกิดการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและผู้ ใช้บริการเกิดความพงึพอใจ ท าให้ผู้ใช้บริการไมห่นีหายไปไหน กลบั
จะมีการเพิ่มการใช้สินค้าและบริการมากขึน้และมีการบอกตอ่ของผู้ใช้บริการ (วิทยา ดา่นธ ารงกลู, 2549) 
 ในปี 2556 จังหวัดขอนแก่นมีคู่แต่งงานท่ีจดทะเบียนสมรส 7 ,111 คู่ (ท่ีว่าการอ าเภอ จังหวัด
ขอนแก่น, 2556) และจงัหวดัขอนแก่นถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีก าลงัซือ้มากจงัหวดัหนึ่งซึ่งท าให้ธุรกิจ Wedding 
กลายเป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วเป็นท่ีนิยมของผู้ ใช้บริการ ท าให้สามารถเข้ามาทดแทนธุรกิจ
ห้องภาพถ่ายรูปแบบเดิมท่ีมีบริการถ่ายภาพเพียงอย่างเดียว และในขณะนีม้ินิแลบตา่งๆ ก็มีการเปิดบริการ
ถ่ายภาพครบวงจรรองรับตลาดท่ีโตขึน้จากท่ีไม่เคยถ่ายภาพประเภทนีม้าก่อนซึ่งท่ีแท้จริงแล้วการถ่ายภาพ
บคุคลมีมาเป็นเวลานานแล้ว แตธุ่รกิจเวดดิง้จะมีบริการครบวงจรมีทัง้การถ่ายภาพ การจดัหาสถานท่ี การ
ตกแต่งสถานท่ี การจดัชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว บตัรเชิญ ของช ารวยและการจัดล าดบัพิธีการต่างๆ เพ่ือความ
สะดวกและสนองตอบความต้องการของผู้ ใช้บริการ ธุรกิจเวดดิง้จึงเน้นท่ีคุณภาพด้านการให้บริการซึ่ง
แนวโน้มการเตบิโตของธุรกิจเวดดิง้จงึมีการแขง่ขนัสงูขึน้ท าให้ปัจจบุนัตา่งแข่งขนักนัพฒันาภาพลกัษณ์และ
การให้บริการให้มีความหลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ ใช้บริการมีทางเลือกมากยิ่งขึน้ทัง้ในด้านแนวคิดของ
ภาพท่ีน าเสนอคณุภาพของการบริการและราคาคา่บริการท่ีแตกตา่งกนัไป 
 ด้วยเหตนีุธุ้รกิจ Wedding จึงเป็นนวตักรรม ทางการบริการจดังานครบวงจร โดยพฒันาให้มีการ
ให้บริการด้านต่างๆ ท่ีหลากหลายในกระบวนการบริการถ่ายภาพ จัดชุดแต่งงาน บริการจัดหาสถานท่ี 
ตกแตง่สถานท่ี เพ่ือช่วยสร้างสรรค์งานของผู้ ใช้บริการให้มีความสมบรูณ์แบบมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ ภาพลกัษณ์
และการให้บริการจึงถือเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจ Wedding ท่ีผู้ประกอบการต้องหมัน่ตรวจสอบคณุภาพใน
การบริการอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาเร่ืองความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการท่ีมีตอ่การ
จดัการภาพลกัษณ์กับคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ  Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจเวดดิง้ในจังหวัด
ขอนแก่นท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
คณุภาพการให้บริการและเพ่ือเป็นข้อมลูแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการประยกุต์ใช้การวางแผนกลยทุธ์การตลาด
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ให้มีความชดัเจนตรงกบัความต้องการของลกูค้ากลุ่ม เปา้หมายอย่างแท้จริง ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ
จากผู้ใช้บริการตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์ของธุรกิจ  
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น 
 2. เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ Wedding 
ในจงัหวดัขอนแก่น 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจดัการภาพลกัษณ์กับคุณภาพการ
ให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพและรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั 
 4. เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการ
ของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 ผู้ ใช้บริการในจังหวดัขอนแก่น ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการของธุรกิจ 
เวดดิง้ในจงัหวดัขอนแก่น แตกตา่งกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 
   1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   1.1 การจดัการภาพลกัษณ์ 
   1.2 คณุภาพการให้บริการ 
   2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ใช้บริการธุรกิจ  Wedding ปี 2556 จ านวน 
7,111 คู ่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 379 คน โดยใช้สตูรการค านวณตามวิธีของทาโร่ยามาเน ่(Yamane, 1973) 
  3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ในจงัหวดัขอนแก่น 
      4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตลุาคม 2557 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการท่ีมีต่อการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการ
ของธุรกิจเวดดิง้ในจงัหวดัขอนแก่น ผู้วิจยัได้ศกึษา และรวบรวมแนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
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 1. ภาพลกัษณ์ คือ ภาพลกัษณ์ เป็นภาพภาพท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของบคุคลเก่ียวกบัองค์กรนัน้ๆ 
ท่ีทางองค์กรได้ส่ือสารออกไปปรากฏตอ่สายตาของบคุคล (สมิต  สชัฌกุร, 2546) ได้แก่ 
  1.1 ด้ านบุคลากร พนัก งาน มี อัธยาศัย ดี  ยิ ม้ แ ย้มแจ่ม ใส  ให้ ค าป รึกษาแนะน า มี
กระบวนการพฒันาบคุลากรในการวางแผนการปฏิบตัิตามแผนท่ีก าหนดไว้ด้วยเทคนิควิธีการตา่งๆ 
  1.2   ด้านสถานท่ี ท าเลท่ีตัง้อยู่ในแหลง่ชมุชนเข้าถึงง่าย มีปา้ยช่ือร้านเดน่มองเห็นได้ชดัเจน มี
ท่ีจอดรถกว้างขวาง การจดัตกแตง่สถานท่ี บรรยากาศภายในร้านสวยงาม 
  1.3   ด้านนโยบายการด าเนินงาน เป็นร้านท่ีให้บริการครบวงจร การด าเนินงานทางธุรกิจอยา่ง
มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการด าเนินงานท่ีดี 
  1.4   ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย มีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์ 
โทรสาร อีเมล และ Social Network ตา่งๆ   
 2. คณุภาพการให้บริการ คือ กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผู้ขายจดัท าขึน้เพ่ือเป็น
ผลิตภณัฑ์รูปแบบหนึง่เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค (ฉตัยาพร  เสมอใจ, 2548) ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ บริการ
จดัสง่สินค้าท่ีเสร็จแล้ว การมีแหลง่ให้เลือกใช้บริการได้มากหลากหลายโดยไมเ่สียเวลา 
  2.2 ด้านบุคลิกภาพผู้ ให้บริการ พนักงานมีความน่าเช่ือถือและไว้ใจได้การแต่งกายของ
พนกังานสภุาพ สะอาดและเรียบร้อยให้บริการสภุาพเป็นกนัเอง  
  2.3 ด้านประสานงานในการบริการ ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนในการให้บริการ การแนะน าบริการ
ของสตดูโิอผา่นส่ือโทรทศัน์ การตดิตอ่ส่ือสารการให้บริการโดยตรงกบัลกูค้า 
  2.4 ด้านให้บริการอย่างก้าวหน้า คือ การพฒันาศกัยภาพเพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบตัิงานทัง้
ผู้ปฏิบตังิานและผู้บริหาร การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาให้บริการ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
     
               ตวัแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
         ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ ผู้ ใช้บริการธุรกิจ  Wedding ปี 2556 จ านวน 
7,111 คู่ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 364 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ แบ่งตามสัดส่วนร้อยละของ
ประชากรแต่ละอ าเภอ ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้สูตรการค านวณตามวิธีของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 
1973)    
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการธุรกิจเวดดิง้ ในจงัหวดัขอนแก่น 5 ข้อ 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมลูความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์ของ
ธุรกิจเวดดิง้ในจงัหวดัขอนแก่น 4 ด้าน คือ ด้านบคุลากร ด้านสถานท่ี ด้านนโยบายการด าเนินงาน และด้าน
ความสมัพนัธ์กบักลุม่เปา้หมาย 20 ข้อ 

คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 
 

1) เพศ  
2) อาย ุ
3) อาชีพ 
4) รายได้  

 
 
 
 

การจัดการภาพลักษณ์ 
 

1) ด้านบคุลากร  
2) ด้านสถานที ่
3) ด้านนโยบายการด าเนินงาน 
4) ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมาย 

 
 
 
 

คุณภาพการให้บริการ 
 

1) ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
2) ด้านบคุลิกภาพผู้ ให้บริการ 
3) ด้านประสานงานในการบริการ 
4) ด้านการให้บริการอยา่งก้าวหน้า 
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   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับคณุภาพการให้บริการของ
ธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น 4 ด้าน คือ ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ด้านบุคลิกภาพผู้
ให้บริการ ด้านประสานงานในการบริการ และด้านการให้บริการอยา่งก้าวหน้า 20 ข้อ 
   ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และคณุภาพการให้บริการ 
  2. ขัน้ตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด
และสร้างแบบสอบถาม 
   2.2 ก าหนดขอบเขตและเนือ้หาในการตัง้ค าถาม เพ่ือให้สามารถตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิ 
 2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา 
 2.5 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อค าถาม แต่ละข้อแล้วน ามาวิเคราะห์ดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามของการวิจยัด้วยคา่ IOC (สมนกึ  ภทัทิยธนี, 2546) 
   2.6 วิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์ของการวิจยัด้วยค่า IOC 
ซึง่งานวิจยันีมี้คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
   2.7 น าแบบสอบถามมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มเตมิ 
    2.8 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ซึ่งมิใช่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้ใช้บริการธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 40 คน 
    2.9 ท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
     2.9.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยเทคนิค Item-Total 
Correlation ซึ่งด้านการจัดการภาพลักษณ์ ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2486-0.8673 และด้าน
คณุภาพการให้บริการ ได้คา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง .4539-.8752 (ฉตัรศริิ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) 
     2.9.2 น าข้อท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (สมนกึ  ภทัทิยธนี, 2544) ซึ่งงานวิจยันีมี้คา่
ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ ใช้บริการธุรกิจเวดดิง้ในจงัหวดัขอนแก่น โดยใช้คา่ความถ่ี
และคา่ร้อยละ 
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  2. วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์ของธุรกิจ Wedding 
ในจงัหวดัขอนแก่น โดยใช้คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเทียบกบัเกณฑ์ 
  3. วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ  Wedding 
ในจงัหวดัขอนแก่น โดยใช้คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกบัเกณฑ์ 
  4. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการ
ของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น โดยใช้วิธีการจ าแนกตามลกัษณะเฉพาะส่วนบคุคล ใช้สถิติ t - test 
และการใช้วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกต่างจะใช้
เปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีของ Scheffe (วรรณชนก จนัทชมุ, 2545) 
  5. แจกแจงความถ่ี ข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจดัการภาพลกัษณ์กับคณุภาพการ
ให้บริการของธุรกิจเวดดิง้ในจงัหวดัขอนแก่น 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ร้อยละ โดยใช้สตูร (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545) 
  2. คา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร (สมนกึ  ภทัทิยธนี, 2544) 
  3. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูร (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545) 
  4. ค่า t – test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) (วรรณชนก จนัทชุม,   
2545) 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจยั พบวา่ 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ ใช้บริการธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 อายสุว่นใหญ่อยูร่ะหว่าง 25-34 ปี จ านวน 249 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.70 อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73 และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 209 คน คดิเป็นร้อยละ 55.15 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์ของธุรกิจ  
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการ
จดัการภาพลกัษณ์ของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น  
 

ภาพลักษณ์ของธุรกจิ Wedding X  S.D. ระดับความคดิเหน็ 
1. ด้านบคุลากร 3.62 0.82 มาก 
2. ด้านสถานท่ี 3.77 0.79 มาก 
3. ด้านนโยบายการด าเนินงาน 3.51 0.85 มาก 
4. ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมาย 3.56 0.77 มาก 

ภาพรวม 3.62 0.81          มาก 

  
 ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์ของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดั
ขอนแก่นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.62) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุ
ด้าน ซึง่สามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันีด้้านสถานท่ี ( X  = 3.77) ด้านบคุลากร                 
(X  = 3.63) ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เปา้หมาย (X  = 3.56) และด้านนโยบายการด าเนินงาน (X  = 
3.51) ตามล าดบั 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ 
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพ 
การให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม  
  

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ระดับความคดิเหน็ 
1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ 3.75 0.83 มาก 
2. ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ 3.85 0.96 มาก 
3. ด้านประสานงานในการบริการ 3.84 0.91 มาก 
4. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 3.71 0.91 มาก 

ภาพรวม 3.79 0.90           มาก 

  
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.79) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ซึ่ง
สามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านประสานงานในการบริการ ( X  = 3.85) ด้าน
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บุคลิกภาพผู้ ให้บริการ ( X  = 3.84) ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ( X  = 3.75) และด้านการ
ให้บริการอยา่งก้าวหน้า (X = 3.71) ตามล าดบั 
  4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจดัการภาพลักษณ์กับ
คณุภาพการให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน
แตกตา่งกนั ดงัตารางท่ี 3 – 6  
 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์ของธุรกิจ Wedding                  
ในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีเพศ แตกตา่งกนั 
 

การจัดการภาพลักษณ์ของธุรกจิ Wedding 
เพศชาย เพศหญิง 

t sig X  
 

S.D. X  
 

S.D. 

          1. ด้านบคุลากร 3.57 0.38 3.66 0.44 -1.531 .025* 
          2. ด้านสถานท่ี 3.88 0.40 3.73 0.45 1.318   .092 
          3. ด้านนโยบายการด าเนินงาน 3.47 0.42 3.54 0.43 -1.716 .887 
          4. ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมาย 3.70 0.31 3.44 0.44 6.551  .001* 

ภาพรวม 3.65 0.38 3.59 0.44 3.017 .309 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ ใช้บริการการจัดการภาพลักษณ์มีความคิดเห็น โดยภาพรวมมีความ
แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยจ าแนกตามเพศและรายด้าน ดงันี ้เพศชายมีความ
คิดเห็น ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย แตกต่างมากกว่าเพศหญิง เพศหญิงมีความคิดเห็นด้าน
บคุลากรแตกตา่งมากกวา่เพศชาย ด้านสถานท่ี และ ด้านนโยบายการด าเนินงาน มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่ง
กนั 
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ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์ของธุรกิจ Wedding 
ในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั 
 

การจัดการภาพลักษณ์ 
แหล่งความ 

SS df MS F sig 
แปรปรวน 

ด้านบคุลากร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

78.096 
1553.203 

3 
375 

26.032 
4.412 

6.258 .000* 

 รวม 1631.299 378    
ด้านสถานท่ี ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

93.292 
1620.091 

3 
375 

31.098 
4.320 

7.198 .000* 

 รวม 1713.383 378    
ด้านนโยบายการด าเนินงาน ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

236.199 
1503.743 

3 
375 

78.733 
4.010 

19.634 .000* 

 รวม 1739.942 378    
ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมาย ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

126.555 
1448.384 

3 
375 

42.185 
3.862 

10.922 .000* 

 รวม 1574.939 378    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

356.854 
5575.404 

3 
375 

118.951 
14.868 

8.001 .000* 

 รวม 5932.258 378    
* นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์ 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี ด้านนโยบายการด าเนินการ และด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
               กลุ่มอายุ 35-44 ปี มีความคิดเห็น ด้านบุคลากร แตกต่างกันมากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 24 ปี 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มอายุ 24-34 ปี และอายุ 35-44 ปี มีความคิดเห็น ด้านสถานท่ี 
มากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 24 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  กลุ่มอาย ุ24-34 ปี และอาย ุ35-44 
ปี มีความคิดเห็น ด้านนโยบายการด าเนินงาน มากกว่า กลุ่มอายุ น้อยกว่า 24 ปีและกลุ่มอาย ุ35 -44 ปี มี
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ความคิดเห็น ด้านความสมัพนัธ์กับกลุ่มเป้าหมาย มากกว่ากลุ่มอายุ มากกว่า 45 ปี อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์ของธุรกิจ Wedding 
ในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
 

การจัดการภาพลักษณ์ 
แหล่งความ 

SS df MS F sig 
แปรปรวน 

ด้านบคุลากร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

84.860 
1546.439 

3 
375 

28.287 
4.124 

6.859 .000* 

 รวม 1631.298 378    
ด้านสถานท่ี ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

98.595 
1614.787 

3 
375 

32.865 
4.306 

7.632 .000* 

 รวม 1713.383 378    
ด้านนโยบายการด าเนินงาน ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

131.340 
1608.602 

3 
375 

43.780 
4.290 

10.206 .000* 

 รวม 1739.942 378    
ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมาย ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

116.319 
1458.620 

3 
375 

38.773 
3.890 

9.968 .000* 

 รวม 1458.620 378    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

255.677 
5676.582 

3 
375 

85.226 
15.138 

5.630 .001* 

 รวม 5932.259 378    
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
              ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบคุลากร ด้านสถานท่ี ด้าน
นโยบายการด าเนินการ และด้านความสมัพนัธ์กับกลุ่มเป้าหมาย แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
             พนักงานบริษัทเอกชน มีความคิดเห็น ด้านบุคลากร มากกว่า เจ้าของกิจการ ข้าราชการ  หรือ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ พ่อบ้านหรือแม่บ้าน แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนกังาน
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บริษัทเอกชน ข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการ และพ่อบ้านหรือแม่บ้าน มีความคิดเห็น 
ด้านสถานท่ี แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังาน
บริษัทเอกชน มีความคิดเห็น ด้านนโยบายการด าเนินงาน มากกว่ากลุ่มเจ้าของกิจการ และพ่อบ้านหรือ
แม่บ้าน แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพ่อบ้านหรือแม่บ้าน เจ้าของกิจการ มีความ
คิดเห็น ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าผู้ มีข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์ของธุรกิจ Wedding 
ในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั 
 

การจัดการภาพลักษณ์ 
แหล่งความ 

SS df MS F sig 
แปรปรวน 

ด้านบคุลากร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

68.690 
1562.608 

3 
375 

22.897 
4.167 

5.495 .001* 

 รวม 1631.298 378    
ด้านสถานท่ี ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

108.594 
1604.789 

3 
375 

36.198 
4.279 

8.459 .000* 

 รวม 1513.383 378    
ด้านนโยบายการด าเนินงาน ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

193.776 
1546.166 

3 
375 

64.592 
4.123 

15.666 .000* 

 รวม 1739.942 378    
ด้านความสมัพนัธ์กบั

กลุม่เป้าหมาย 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

117.750 
1457.189 

3 
375 

39.250 
3.886 

10.101 .000* 

 รวม 1574.939 378    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

362.952 
5569.306 

3 
375 

120.984 
14.851 

8.146 .000* 

 รวม 5932.259 378    
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ ท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านบคุลากร ด้านสถานท่ี ด้านนโยบาย
การด าเนินการและด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เปา้หมาย แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
             ผู้ ท่ีมีรายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็น ด้านบุคลากร แตกต่างกลุ่มรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท  15,000-25,000 บาท  และมากกว่า 35,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 รายได้มากกว่า 35,000 บาท มีความคิดเห็น ด้านสถานท่ี แตกต่างกลุ่ มท่ีมีรายได้ 15,000-
25,000 บาท  25,001-35,000 บาท  และน้อยกว่า 15,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 รายได้มากกว่า 35,000 บาท มีความคิดเห็น ด้านนโยบายการด าเนินงาน แตกต่างกลุ่มรายได้
น้อยกว่า 15,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
รายได้มากกว่า 35,000 บาท, 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็น ด้านความสมัพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
แตกตา่งกลุม่ท่ีมีรายได้ 15,000-25,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของ
ธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่นดงัตารางท่ี 7 – 10  
 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ 
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
 

คุณภาพการให้บริการธุรกจิ Wedding 
เพศชาย เพศหญิง 

t Sig X  
 

S.D. X  
 

S.D. 

1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ 3.86 0.53 3.65 0.50 4.663 .882 
2. ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ 3.84 0.57 3.86 0.53 -.035 .051 
3. ด้านประสานงานในการบริการ 3.76 0.69 3.94 0.43 -2.734 .000* 
4. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 3.61 0.53 3.80 0.51 -2.515 .030* 

ภาพรวม 3.77 0.58 3.81 0.49 -.222 .011* 
* นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ  
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
จ าแนกตามเพศและรายด้าน ดงันี ้เพศชายมีระดบัความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง 1 ด้าน คือ ด้านความ
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สะดวกท่ีได้รับจากการบริการ และเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย 3 ด้าน คือ ด้าน
ประสานงานในการบริการ รองลงไปได้แก่ ด้านการให้บริการอยา่งก้าวหน้า และด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ 
 
ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ 
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

คุณภาพการให้บริการ 
แหล่งความ 

SS df MS F sig 
แปรปรวน 

ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการ
บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4.768 
2683.660 

3 
375 

1.589 
7.156 

.222 .881 

 รวม 2688.427 378    
ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

141.347 
2816.658 

3 
375 

47.116 
7.511 

6.273 .000* 

 รวม 2958.005 378    
ด้านประสานงานในการบริการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

40.288 
2382.509 

3 
375 

13.429 
6.353 

2.114 .098 

 รวม 2422.797 378    
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

55.729 
2627.532 

3 
375 

18.576 
7.007 

2.651 .049* 

 รวม 2683.261 378    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

247.316 
17273.71 

3 
375 

82.439 
46.063 

1.790 .149 

 รวม 17521.03 378    
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
              ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
ให้บริการ โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพผู้ ให้บริการ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ส าหรับด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการและด้านประสานงานในการบริการ ไม่
แตกต่างกัน ผู้ ท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 24-34 ปี และอายุ 35-44 ปี มีความคิดเห็น ด้านบุคลิกภาพผู้ ให้บริการ 
แตกต่างกันกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 24 ปี และอายุมากกว่า 45 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 อายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี และอายุ 24-34 ปี มีความคิดเห็น ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
แตกตา่งกนัมากกวา่กลุม่อายนุ้อยกวา่ 24 ปี และอายมุากกว่า 45 ปี แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ 
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
 

คุณภาพการให้บริการ 
แหล่งความ 

SS df MS F sig 
แปรปรวน 

ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการ
บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

46.865 
2510.322 

3 
375 

15.622 
6.694 

2.334 .074 

 รวม 2557.187 378    
ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

395.875 
2468.674 

3 
375 

131.958 
6.583 

20.045 .000* 

 รวม 2864.549 378    
ด้านประสานงานในการบริการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

393.200 
2735.153 

3 
375 

131.067 
7.294 

17.970 .000* 

 รวม 3128.354 378    
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

123.760 
2503.406 

3 
375 

41.253 
6.676 

6.180 .000* 

 รวม 2627.166 378    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

1676.917 
15475.95 

3 
375 

558.972 
41.269 

13.543 .000* 

 รวม 17152.87 378    
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผู้ใช้ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีความคดิเห็น โดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพผู้
ให้บริการ ด้านประสานงานในการบริการ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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              อาชีพเจ้าของกิจการ พ่อบ้าน หรือแม่บ้าน มีความคิดเห็น ด้านบุคลิกภาพผู้ ให้บริการ แตกต่าง
มากกว่าพนกังานบริษัทเอกชน และข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 พ่อบ้านหรือแม่บ้าน เจ้าของกิจการ มีความคิดเห็น ด้านประสานงานในการบริการ แตกต่างมากกว่า
พนกังานบริษัทเอกชน และข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
พนกังานบริษัทเอกชน มีความคิดเห็น ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า แตกต่างมากกว่าข้าราชการหรือ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ พอ่บ้าน หรือแมบ้่าน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตารางท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ 
Weddingในจงัหวดัขอนแก่น แตล่ะด้านและโดยรวม ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั 
 

คุณภาพการให้บริการ 
แหล่งความ 

SS df MS F sig 
แปรปรวน 

ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการ
บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

61.670 
2495.317 

3 
375 

20.557 
6.655 

3.089 .022* 

 รวม 2557.187 378    
ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

226.117 
2638.432 

3 
375 

75.372 
7.036 

10.713 .000* 

 รวม 2864.549 378    
ด้านประสานงานในการบริการ ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

301.465 
2826.889 

3 
375 

100.488 
7.538 

13.330 .000* 

 รวม 3128.354 378    
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

131.386 
2495.780 

3 
375 

43.795 
6.655 

6.580 .004* 

 รวม 2627.166 378    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

869.096 
16283.77 

3 
375 

289.699 
43.423 

5.715 .000* 

  17152.87 378    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

              ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ ท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสะดวกท่ีได้รับจาก
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การบริการ ด้านบคุลิกภาพผู้ ให้บริการ ด้านประสานงานในการบริการ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผู้ ท่ีมีรายได้ 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็น ด้าน
ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ แตกต่างมากกว่ารายได้มากกว่า 35,000 บาท  15,000-25,000 บาท 
และน้อยกว่า 15,000 บาท แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  รายได้น้อยกว่า15,000 บาท 
มีความคิดเห็น ด้านบุคลิกภาพผู้ ให้บริการ แตกต่างมากกว่ากลุ่มรายได้มากกว่า 35,000 บาท  15,000-
25,000 บาท และ 25,000-35,000 บาท แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  รายได้น้อยกว่า
15,000 บาท มีความคิดเห็น ด้านประสานงานในการบริการ แตกตา่งมากกวา่ รายได้มากกว่า 35,000 บาท 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายได้น้อยกว่า15,000 บาท   15,000-25,000 บาท มีความ
คิดเห็น ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า แตกต่างมากกว่ากลุ่มรายได้  25,001-35,000 บาท และมากกว่า 
35,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
              6. ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ 
Wedding ในจังหวัดขอนแก่น ข้อเสนอแนะด้านการจัดการภาพลักษณ์ ท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ความสมัพนัธ์กบักลุ่มเปา้หมาย ส่วนข้อเสนอแนะท่ีมีคา่ความถ่ีต ่าสดุ ได้แก่ ด้านสถานท่ี และข้อเสนอแนะ
ของผู้ ใช้บริการต่อคณุภาพการให้บริการ ข้อเสนอแนะท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด ได้แก่  ด้านความสะดวกท่ีได้รับ
จากการบริการ และสว่นข้อเสนอแนะท่ีมีคา่ความถ่ีต ่าสดุได้แก่ ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจยัมีประเดน็ส าคญัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
               1. ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์ของธุรกิจ  Wedding ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี  ้ด้านสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย และด้านนโยบายการด าเนินงาน ผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า ด้านบุ คลากร พนักงานมี
อธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส ให้การบริการให้ค าปรึกษาด้านการถ่ายภาพ การจดังาน เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ ด้านสถานท่ี มีป้ายบอกท่ีตัง้ชดัเจนง่ายต่อการค้นหา อยู่ใกล้แหล่งชุมชนง่ายต่อการติดต่อ 
และมีท่ีจอดรถส าหรับลกูค้า ด้านความสมัพนัธ์กับกลุ่มเปา้หมาย มีความหลากหลายด้านการให้บริการ การ
เลือกแพคเก็จ มีราคาให้เลือกหลายระดบัตามคณุภาพสินค้า มีบริการด้านชดุแตง่งาน และลกูค้าสามารถ
เลือกจ่ายในราคาท่ีตนพอใจ ด้านนโยบายการด าเนินงาน ผู้ ใช้บริการสามารถติดตอ่ส่ือสารได้สะดวกและมี
หลายช่องทาง เช่น โทรศพัท์ อีเมล เฟสบุ๊ค หรือโทรสาร มีเว็บไซต์ให้บริการแนะน ากิจการและบริการท่ีมี 
และมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ อารยา  ปัญญานวุฒัน์ (2552) พบว่า สาเหตท่ีุ
มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ รับจดัการงานแตง่งานในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด คือการท่ี
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ผู้ รับจดัการงานให้บริการครบวงจรในทกุด้านโดยมีรูปแบบของบริการย่อยท่ีเลือกใช้คือ บริการในการจดัหา
และประสานงานด้านสถานท่ีจดังาน โดยมีการวางแผนด้านงบประมาณในการจดังานไว้ต ่ากว่า 200,000 
บาท ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ รับจดัการงานแตง่งาน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามตามล าดบัความส าคญั คือ ความแตกตา่ง แปลกใหม่
ในการสร้างสรรค์และออกแบบรูปแบบงานของผู้ รับจดัการงาน การแต่งกายของพนักงานเป็นเอกลกัษณ์
นา่เช่ือถือช่ือเสียงของผู้ รับจดัการงาน การประชาสมัพนัธ์ผลงานท่ีผา่นมาของผู้ รับจดัการงานและการท่ีผู้ รับ
จดัการงานมีราคาต ่ากว่าผู้ รับจดัการงานรายอ่ืนๆ เหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานของบริการ ความ
สะดวกในการตดิตอ่ทางโทรศพัท์และโทรสาร 
 2. ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ  Wedding ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านประสานงานในการบริการ ด้านบคุลิกภาพผู้ ให้บริการ 
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ผลการวิจยัอภิปรายได้ว่า 
คณุภาพการบริการ มีความสะดวกรวดเร็ว ให้บริการจัดส่งสินค้าท่ีเสร็จแล้วบริการถึงบ้าน มีการก าหนด
แบบและราคาให้ลกูค้าได้เลือกเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เช่น การแตง่หน้า การใช้ชดุของร้าน มีแหล่งให้ลกูค้า
เลือกใช้บริการได้มากหลากหลายโดยไม่เสียเวลา และสามารถก าหนดวิธีการจ่ายเงินตามรูปแบบการ
ให้บริการต่างๆ ได้ ผู้ ให้บริการเอาใจใส่ในการให้บริการ มีการเชิญลูกค้าท่ีเคยใช้บริการแล้วมารับรอง
คณุภาพผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ นอกจากนีมี้การแนะน าให้ลกูค้าใช้ชุดแตง่งานของร้านเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การเช่าชุด เป็นการดึงดูดใจลูกค้าให้บริการตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพยน่ระยะเวลาการท างานให้รวดเร็วขึน้ มีการจดัท าเอกสารตา่งๆ เพ่ือ
จูงใจให้คู่แต่งงานได้เลือกในราคาท่ีประหยัด เช่น การด า เนินการจัดงาน จัดเลีย้งต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปิยะพร  อศัวหฤทยั (2547) ท่ีพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุ 31-35 ปี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ผู้ บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ผู้ ท่ีเคยใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
วางแผนท่ีจะใช้บริการสตดูโิอถ่ายภาพในชว่ง เดือนตลุาคม ถึง เดือนธนัวาคม ช่วงเวลาท่ีสะดวกไปใช้บริการ
สตดูโิอถ่ายภาพแตง่งาน คือวนัหยดุราชการ ความต้องการใช้บริการสตดูโิอถ่ายภาพแตง่งานคือถ่ายภาพชดุ
แต่งงานทัง้ใน และนอกสถานท่ี และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสตดูิโอถ่ายภาพแตง่งานประมาณ 15,001-
30,000 บาท ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการส่ือสารทาง
การตลาด คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาด ณ จุดขาย การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต การจดั
กิจกรรมพิเศษ และพนกังานขายมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการสตดูิโอถ่ายภาพแตง่งาน ผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสตดูิโอ
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ถ่ายภาพแตง่งานมากท่ีสดุอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารทาง 
Social Network ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสตดูิโอถ่ายภาพแต่งงานอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.18 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุรายได้ และระดบัการศกึษา การศกึษาสงูสดุแตกตา่ง
กันมีการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การศึกษา
ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาด 
ณ จดุขาย การส่ือสารทาง Social Network การจดักิจกรรมพิเศษ และพนกังานขายกบัการใช้บริการสตดูโิอ
ถ่ายภาพแตง่งาน พบว่า การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การส่ือสารทางSocial Network มีความสมัพนัธ์
กบัการใช้บริการสตดูิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนการตลาด ณ จุดขาย การจดักิจกรรมพิเศษ และพนักงานขายไม่มีความสมัพนัธ์กับการใช้
บริการสตดูโิอถ่ายภาพแตง่งาน 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการ
ของธุรกิจ Wedding ในจังหวัดขอนแก่นท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้าน การจัดการภาพลักษณ์ และคุณภาพการให้บริการ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการ เพศชายมีความคิดเห็นแตกต่างมากกว่าเพศหญิง การจดัการ
ภาพลกัษณ์ ด้านสถานท่ี ด้านเปา้หมายการด าเนินงาน และคณุภาพการให้บริการ ด้านความสะดวกท่ีได้รับ
จากการบริการ ด้านบคุลิกภาพผู้ ให้บริการ เน่ืองจากธุรกิจ Wedding อยู่ใกล้แหล่งชมุชนง่ายต่อการติดต่อ
สถานท่ีตกแตง่สวยงาม มีความสะดวกรวดเร็ว พนกังานเป็นกนัเอง มีความหลากหลายด้านการให้บริการ มี
หลายแบบให้เลือกตามคณุภาพสินค้า มีรูปแบบการก าหนดแบบและราคาให้ลกูค้าได้เลือกเพ่ือลดคา่ใช้จา่ย
ตา่งๆ และมีท่ีจอดรถส ารับลกูค้า ส่วนเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตา่งมากกวา่เพศชาย เก่ียวกบัการจดัการ
ภาพลกัษณ์ ด้านบคุลากร ด้านความสมัพนัธ์กบัเปา้หมาย และคณุภาพการให้บริการ ด้านประสานงานใน
การบริการ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า เน่ืองจากพนกังานยิม้แย้มแจ่มใส ให้ค าปรึกษาได้ดี มีการบอก
ตอ่ของคนท่ีรู้จกัหรือเคยใช้บริการ สามารถติดตอ่ส่ือสารได้สะดวกและมีหลายช่องทาง เช่น โทรศพัท์  อีเมล  
เฟสบุ๊ค มีการออกแบบชุดวิวาห์ ดึงดูดลูกค้าให้เข้าชม ผู้ ใช้บริการธุรกิจ  Wedding ท่ีมี อายุ อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจดัการภาพลักษณ์กับคณุภาพการให้บริการของธุรกิจ  
Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น แตกตา่งกนั เน่ืองจากมีความสะดวกในการใช้บริการมีแหลง่ให้เลือกใช้บริการ
ได้มากหลากหลายไม่เสียเวลา ซึ่งได้รับค าแนะน าจากคนท่ีรู้จัก มีการบอกต่อผ่าน Social Network และ
รับทราบจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ผู้ ใช้บริการสามารถดูรูปแบบการจัดงานได้จากบูธจ าลอง
สตูดิโอถ่ายภาพในห้างสรรพสินค้า และมีพนักงานคอยให้ค าแนะน าในการจัดงาน การจัดสถานท่ี 
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการจ่ายเงินตามรูปแบบท่ีให้บริการได้เป็นการดงึดดูใจลกูค้า สอดคล้องกบังานวิจยั
ของรัศมี  สุขประเสริฐ (2551) ท่ีพบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีจ านวนทนุจดทะเบียนแตกต่างกนั มีความ
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คิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีคา่นิยมขององค์กร ด้านวิจยัและพฒันาแตกต่างกนั ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีทุน
จดทะเบียน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีคุณภาพการให้บริการ ด้านข้อมูลจากการ
ให้บริการ แตกต่างกัน ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เก่ียวกบัการมีค่านิยมขององค์กร ด้านการมุ่งมัน่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพแตกตา่งกนั และผู้
บริหารธุรกิจโรงแรมท่ีมีจ านวนพนกังานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีค่านิยมขององค์กร 
คณุภาพการให้บริการ และภาพลกัษณ์องค์กรโดยรวมแตกตา่งกนั และผู้บริหารท่ีมีจ านวนพนกังานแตกตา่ง
กนั มีความคดิเห็นด้วยเก่ียวกบัการมีภาพลกัษณ์องค์กร ด้านความเล่ือมใสและศรัทธาแตกตา่งกนั  
 4. ข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ  
Wedding ในจังหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยดงักล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 
และรายได้ แตกตา่งกนั มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการ สถานท่ีควร
มีท่ีจอดรถ ธุรกิจเวดดิง้ควรมีความหลากหลายด้านการเลือกแพคเก็จ ควรมีช่องทางให้ติดต่อส่ือสารได้
สะดวก ควรน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท างานให้รวดเร็วขึน้และควรให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
เลือกรูปแบบและราคาในการจ่ายเงินได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปัทมา  รบเลิศ (2550) พบว่า ประชากร
ทกุระดบัรายได้ต้องการใช้บริการแตง่งานแบบครบวงจร ด้วยเหตุผลท่ีว่าเป็นการประหยดัเวลาและมีบริการ
ให้เลือกใช้แบบครบวงจร ทัง้นีผู้้ มีรายได้ต ่าและปานกลางต้องการใช้บริการเพราะประหยดัคา่ใช้จ่ายสว่นผู้ มี
รายได้สูงต้องการใช้บริการเพราะสถานท่ีจัดงานโอ่โถงดี สะดวกในการต้อนรับแขก ส่วนปัจจัยท่ีเป็น
แรงจูงใจให้ใช้บริการแตง่งานแบบครบวงจร ได้แก่ มีบริการจดัหารูปแบบการ์ดแตง่งานพร้อมทัง้มีระบบจดั
การ์ดไปให้แขกรับเชิญตามรายช่ือท่ีผู้วา่จ้างก าหนดให้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยั เร่ือง ความคดิเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่การจดัการภาพลกัษณ์กบัคณุภาพการให้บริการ 
ของธุรกิจ Wedding ในจงัหวดัขอนแก่น ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ด้านการจดัการภาพลกัษณ์มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
  1.1 ด้านบุคลากร ควรจัดให้มีพนักงานให้การบริการให้ค าปรึกษาด้านการถ่ายภาพ การจัด
งานแตง่งาน 
  1.2 ด้านสถานท่ี สถานท่ีควรมีท่ีจอดรถส ารับลกูค้า 
   1.3 ด้านนโยบายการด าเนินงานของธุรกิจ Wedding ควรมีความหลากหลายด้านการเลือก
รูปแบบราคา 
  2. ด้านคณุภาพการให้บริการมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
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   2.1 ด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ควรให้ลูกค้าสามารถก าหนดวิธีการจ่ายเงินตาม
รูปแบบการให้บริการตา่ง ๆ ได้สะดวก 
   2.2 ด้านบคุลิกภาพผู้ให้บริการ พนกังานควรมีความนา่เช่ือถือและไว้ใจได้ 
   2.3 ด้านประสานงานในการบริการ ควรแนะน าให้ลูกค้าใช้ชุดแต่งงานของร้านเพ่ือลดต้นทุน
คา่ใช้จา่ยในการเชา่ชดุ เป็นการดงึดดูใจลกูค้า 
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