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ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริการตลาดท่ ามหาราช
The Marketing Achievement of Tha Maharaj Entrepreneurs
กฤษฎา พวงทับทิม (Kritsda Poungtabtim) 1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม โดยเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่มาท่องเที่ยว บริเวณท่ามหาราช กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการสุ่ม
เลือก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติ วิ เ คราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดี ยว เปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างโดยเปรี ยบเทียบรายคู่ และการวิเคราะห์สถิตพิ หุคณ
ู แบบถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่เป็ น ผู้หญิง (63.25%) มีอายุ 20-24 ปี (42.8%) มีสถานภาพโสด (83.8%) มีระดับการศึกษา ปริ ญญา
ตรี (49.3%) มีอาชีพ นักเรี ยนนักศึกษา (54.8%) รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท
(33.8%) ส่วนความคิดเห็นด้ านส่วนประสมทางการตลาดในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ 7P’s โดยตัวแปรที่มี
ผลมากที่สดุ คือ ด้ านลักษณะทางกายภาพ (X-bar 4.8963) รองลงมาคือ ด้ านสถานที่จดั จําหน่าย (X-bar
4.4463) ด้ านกระบวนการ (X-bar 4.3858) ด้ านผลิตภัณฑ์ (X-bar 4.2735) ด้ านราคา (X-bar 4.0013)
ด้ านบุคลากร (X-bar 3.9963) และ ด้ านส่งเสริ มการตลาด (X-bar 3.7619) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีระดับความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท แตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริ โภค ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ ้นไป
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ในรายคูอ่ ื่นไม่พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และผลวิเ คราะห์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการตลาดของผู้ให้ บริ การ
ตลาดท่ามหาราช โดยตัวแปรที่มีผลมากที่สดุ คือ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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Abstract
This research aimed to study marketing mix factors from demography and the
perspectives of the consumers to determine the marketing achievement of Tha Maharaj
Entrepreneurs. The research tool was questionnaires collected from 400 people. The data were
statistically analyzed by a software package for statistical values of frequency distribution,
percentage, arithmetic means, standard deviation, one way analysis of variance (one way
ANOVA), Scheffe’s multiple comparisons, and multiple regression. The research demonstrated:
the majority was female (63.25%), span of age 20-24 years old (42.8%), status: single (83.8%),
bachelor's degree (49.3%), undergraduate (54.8%), rarely earn under 10,000 Baths (33.8%).
For perspectives of 7P’s marketing mix, the effective variables included (from most effected to
least effected): Physical Evidence (X-bar 4.8963), Place (X-bar 4.4463), Process (X-bar 4.3858),
Product (X-bar 4.2735), Price (X-bar 4.0013), People (X-bar 3.9963), and Promotion (X-bar
3.7619). The result of questionnaire found that the difference of salary had also the satisfaction
variegated. The customer group of 20,001-30,000 Baths per month dissimilar to the group of
30,000 Baths with statistical significance level of 0.05. The others were not variegated. In
addition, the analysis of the marketing mix found the variable, Place, was the most effected with
the statistical significance level of 0.05.
Keywords: Marketing Achievement, Tha Maharaj

บทนํา
ความสําคัญของตลาดท่ ามหาราช
ในยุคโลกาภิวตั น์ เราได้ เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมาก ล้ วนแต่พฒ
ั นาไปข้ างหน้ า หาก
ย้ อนมองสถานที่ที่เรานัดสังสรรค์กบั ครอบครัวและเพื่อนฝูง ก็คงนึกถึงห้ างสรรพสินค้ า หรื อสวนสาธารณะ
สิ่งที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการมากที่สดุ คือ การได้ เห็นคนไทยกลับคืนสู่ความเป็ นไทย กลับคืนสู่วิถีชีวิตแบบไทยๆ ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ สถานที่แห่งนี ้ได้ ทําให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงในปั จจุบนั กับอดีตของคนไทย ที่ใช้ ชีวิตพึง่ พิง
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และอยู่คมู่ าตังแต่
้ สมัยก่อน นี่คือการกลับมาสู่วิถีแห่งความเป็ นไทย และสิ่งนี ้เองที่จะทําให้ เราสัมผัสได้ ถึง
ความสุข ผู้วิจยั จึงต้ องการเป็ นกําลังใจให้ แก่ทา่ มหาราชแห่งนี ้
ปั ญหาในการวิจัยครัง้ นี ้
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการคอมมูนิตี ้มอลล์ (Community Mall) นัน้ มีความสําคัญมาก
หากไม่ได้ ศึกษาก่อนการลงมื อทํ า จะประสบปั ญหาและต้ องแก้ ไขปั ญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตัวอย่างเช่น เจ้ าของโครงการมีที่ดินและอยากจะพัฒนาที่ดินแปลงนี ใ้ ห้ เป็ นคอมมูนิตี ้มอลล์ โดยที่ไม่ได้
ปรึกษาผู้มีความรู้มากพอในการแนะนําการทําคอมมูนิตี ้มอลล์ ก็จะทําไปโดยที่เพราะอยากพัฒนาที่ดินผืน
นันตามความต้
้
องการของเจ้ าของที่ดินเท่านัน้ ซึ่งปั จจัยสําคัญในการทําคอมมูนิตี ้มอลล์นนั ้ อันดับแรกคือ
ทําเลที่ตงั ้ พื ้นที่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริ โภค (Coverage Area) โดยหมายถึง บริ เวณที่ซึ่งเป็ นที่อยู่ของผู้บริ โภค
ที่เป็ นกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของผู้เช่าพื ้นที่ของโครงการว่า ผู้บริ โภคในรัศมี 3-5 กิโลเมตรที่เป็ นศูนย์ความ
ต้ องการนัน้ มีศกั ยภาพมากน้ อยเพียงใด มีกําลังซื ้ออยู่ในระดับใด ปานกลาง สูง และในอนาคตจะสามารถ
รองรับกําลังซื ้อในอีก 10-20 ปี ได้ หรื อไม่ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ต้ องศึกษาและวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ความสําคัญของปั ญหา
อาจกล่าวได้ ว่า ถนนเส้ นหลักในกรุ งเทพมหานครสามารถพัฒนาเป็ น Mall หรื อห้ างสรรพสินค้ าได้
ทุ ก แห่ ง เพราะพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคยัง ชอบไปพัก ผ่ อ นตามห้ า งต่า งๆ ซึ่ ง มี ห ลากหลายประเภท เช่ น
Department Store Community Mall Entertainment Mall หรื อ Sport Mall เป็ นต้ น ดังนัน้ ก่อนการ
ลงทุนก่อสร้ างควรสํารวจพื ้นที่เพื่อศึกษาความต้ องการของชุมชน และลักษณะการใช้ ชีวิตก่อน
ขณะนี ม้ ี Community Mall เกิ ดขึน้ จํานวนมาก แต่เชื่อว่า ยังมีพืน้ ที่อีกมากที่รอโอกาสในการ
ก่อสร้ าง เพราะผู้ที่อยู่ชานเมืองก็เริ่ มไม่ชอบเข้ าไปพักผ่อนภายในเมืองซึ่งมีการจราจรแออัด ดังนัน้ Mall
ควรดึง กิ จ กรรมที่ คนในเมื องมาใช้ ชี วิตอยู่ข้างนอกได้ เช่น มี ร้านกาแฟ หรื อร้ านอาหาร รวมถึง Super
Market ที่จะเป็ นตัวดึงดูดให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามาเดินใน Mall ที่อยู่ใกล้ กับชุมชน นอกจากนี ้ ควรมีการบริ การ
ด้ านต่างๆ เช่น ธนาคาร ก็เป็ นอีกจุดสําคัญที่จะช่วยทําให้ Mall ที่เปิ ดใหม่เติบโตอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับของประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดและผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด
ของผู้ให้ บริ การตลาดท่ามหาราช ด้ านความพึงพอใจ
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้ านเพศ และรายได้ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดด้ านความพึงพอใจของตลาดท่ามหาราช
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดด้ านความพึง
พอใจของผู้ให้ บริ การตลาดท่ามหาราช
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ได้ ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคท่ามหาราช
ในกรุงเทพมหานคร
2. ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และได้ ทศั นคติที่มีตอ่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดซึง่ มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริ การตลาด ท่ามหาราช กรุงเทพมหานคร
3. ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด ด้ านความพึงพอใจ
4. ผลที่ได้ จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างแนวทางให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการหรื อเจ้ าขององค์กร
ที่ มี รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ งานวิ จัย นี ้ ในการกํ า หนดส่ ว นประสมทางการตลาดให้ เ หมาะสมต่อ
สถานการณ์และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภค

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดใน
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประเมินจากตัวแปรทัง้ 4 เหมือนดังเช่นการตลาดสมัย 4P’s ในยุคเริ่มแรก เนื่องจาก
รายละเอียดของการวิเคราะห์ ตัวแปรของการตลาดสมัยใหม่ที่ยงั ขาดรายละเอียดในการวิเคราะห์ ซึง่ เป็ น
เหตุผลมาจากรูปแบบการตลาดในยุคปั จจุบนั ที่มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น โดยมีเทคโนโลยี เป็ นหลักในการ
ขับเคลื่อนการตลาดทังทางตรงและทางอ้
้
อม และไม่เพียงแต่ วิเคราะห์สินค้ าอุปโภคและบริโภคทัว่ ไป P ตัว
แรกยังจําเป็ นจะต้ องวิเคราะห์ เรื่ องของสถานที่ท่องเที่ยว ที่มาในรูปแบบของการให้ บริ การ การเช่าสถานที่
หรื อการให้ บริ การลิขสิทธิ์ ซึง่ ล้ วนต้ องนํามาวิเคราะห์ให้ เหมาะสมกับความเป็ นจริง ส่วน 3P’s ที่เพิ่มขึ ้น
ได้ แก่ กระบวนการ บุคลากร และ ลักษณะทางกายภาพ อาจจะมีการทับซ้ อนกับ สถานที่ และ การส่งเสริม
การตลาด แต่การวิเคราะห์รูปแบบการให้ บริ การด้ านสถานที่นนั ้ ควรจะมีรายละเอียดเฉพาะทางของการ
บริการให้ สามารถวิเคราะห์ได้ ประโยชน์มากกว่าเดิม เพราะการตลาดรูปแบบใหม่มีแนวคิดทางการตลาด
และรายละเอียดที่จบั ต้ องได้ ที่เป็ นสิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าพึงพอใจอย่างสูงสุด ต่อมามีการปรับปรุงและเพิ่มเติม
ส่วนประสมการตลาดขึ ้นใหม่ให้ เหมาะสมกับธุรกิจบริการโดยพิจารณาจากปั จจัย 7 ประการ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สิ่งที่ผ้ บู ริโภคสามารถรับรู้คณ
ุ ค่าของสินค้ าและบริ การ ไม่
ว่าจะผ่านการบอกต่อจากคนใกล้ ชิด การประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ หรื อการสัมผัสด้ วยตนเองของผู้บริ โภค
ทังนี
้ ้ การรับรู้และรู้ คณ
ุ ค่าของผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยตัวแปรหลักคือ ส่วนประสมทางการตลาด
ซึ่งเปลี่ยนไปและทําให้ กลุ่มประชากรมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ความพึงพอใจของผู้บริ โภคเป็ นสิ่งที่
สําคัญมากในการชี ้วัดความสําเร็ จของธุรกิจของผู้ประกอบการ เพราะเป็ นตัวแปรตามซึ่งมีรูปแบบการใช้
บริ การที่ คาดเดาได้ ยาก เนื่ องมาจากประสบการณ์ การรั บรู้ คุณ ค่าของสิ น ค้ าและบริ การ ทัง้ การสัม ผัส
โดยตรงและการสื่ อสารทุกรู ปแบบล้ วนมี ผ ลทัง้ สิน้ โดยความพึงพอใจในงานวิจัยครัง้ นี ้ มาจากการรับรู้
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คุณค่าของท่ามหาราช ซึ่งเป็ นห้ าง Community malls ที่แตกต่างไปจากแหล่งอื่น เช่น มีท่าเรื อในตัวเอง มี
องค์ ประกอบทางศิล ปะจากสิ่ ง แวดล้ อมภายนอก และมี ลักษณะทางกายภาพที่ เต็ม ไปด้ วยความเป็ น
รัตนโกสินทร์ และการผสมผสานร่วมสมัย

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้ น เป็ น
ลักษณะที่ มี ความสํ าคัญ ต่อนักการตลาดเพราะเกี่ ยวกับอุปสงค์ ในตัวสิ น ค้ าและบริ การทัง้ หลาย การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ชี ้ให้ เห็นถึงการเกิดขึ ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลด
ความสําคัญลง
ในทํานองเดียวกันกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน เป็ นลักษณะที่สําคัญ และเป็ นสถิติที่วดั
ได้ ของประชากรและช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ สามารถวัดได้ มากกว่าตัวแปรอื่น ในขณะที่
ลักษณะด้ านจิตวิ ทยาและสัง คม วัฒ นธรรมช่วยอธิ บายความคิดและความรู้ สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้ าถึงและมีประสิทธิผลในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ผู้ที่มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ ตา่ งกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกันโดยการวิเคราะห์จากปั จจัย
ทฤษฎีและแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรั บธุรกิจบริการ
ในความหมายของส่วนประสมการตลาด ยุพาวรรณ หิรัญเกิด (2541) ได้ กล่าวว่า องค์ประกอบที่
สําคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์ การตลาดคือ ส่วนประสมการตลาด กระบวนการในการกําหนดส่วนประสมให้
เหมาะสมนันจะเป็
้
นเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่วนการวางแผนการตลาดนันจะมี
้
ขนตอนที
ั้
่
ไม่แตกต่างกันเท่าใดนักในแต่ละธุรกิ จบริ การ หากพบว่า สิ่งที่ปรากฏขึ ้นแตกต่างจากบริ การอื่นแสดงว่า
เกิดการใช้ สว่ นประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
ส่วนประสมการตลาดที่เป็ นที่ร้ ูจกั มากที่สดุ คือ 4P’S ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
สําหรับส่วนประสมการตลาดรูปแบบใหม่สําหรับธุรกิจบริการ จะประกอบด้ วยปั จจัย 7 ประการ
ดังต่อไปนี ้
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การจัดจําหน่าย (Place)
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. บุคลากร (People)
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7. กระบวนการ (Process)

ภาพที่ 1 การใช้ เครื่ องมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ คณะ, 2543

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ (Satisfaction)
ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองทางอารมณ์ และหากกล่าวถึง ความพึงพอใจของผู้บริ โภค
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก็ จ ะหมายถึ ง การประเมิ น ผลของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ของผลลัพ ธ์ แ ละ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหรื อการใช้ บริ การนัน้ ในการบริ การด้ านการตลาด การประกันความพึง
พอใจของลูกค้ ามีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากความพึงพอใจเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจซื ้อของ
ลูกค้ า และความรู้ สึกหลังการซื ้อ ลูกค้ าจะเกิดการซื ้อซํ ้า ความพึงพอใจของลูกค้ าจะกําหนดเป็ นรายการที่
ทําถูกต้ องในครัง้ แรก หากลูกค้ ามีความพึงพอใจ อาจจะบอกต่อผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์นนั ้ จึงเป็ นการ
ดึงดูดคนอื่นๆ ให้ กบั องค์การ ความพึงพอใจของกระบวนการทางการตลาดที่มีผลในการกลับมาใช้ บริ การ
ซํ ้า เช่น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การกลับมาใช้ บริการซํ ้าและความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศิริรัตน์ สะหุนิล (2556) ได้ ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการใช้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 400 ตัวอย่าง และพบว่า ความพึงพอใจ
เป็ นผลมาจากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยกลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจในเรื่ องของจํานวนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีให้ บริ การซึง่ กระจายไปตามพื ้นที่ที่เป็ นจุดสําคัญของกรุงเทพมหานคร
วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2556) ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การ
ของร้ าน ริ ว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ พบว่า ลูกต้ าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 53.5 มีชว่ งอายุ 2140 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 43.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 มีอาชีพนักเรี ยนหรื อ
นักศึกษามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.8 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทคิดเป็ น
ร้ อยละ 42.5 และจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริการร้ านริ ว ชาบู ชาบู สาขาสยามส
แควร์ ให้ ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยรวม 4.01
ซึง่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ระดับความพึงพอใจในด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายมากสุดโดย มี
ค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ ด้ านภาพลักษณ์และการนําเสนอ มีคา่ เฉลี่ย 4.33 ด้ านบุคลากร มีคา่ เฉลี่ย
4.17 ด้ านกระบวนการในการทํางาน มีคา่ เฉลี่ย 4.15 ด้ านผลิตภัณฑ์ มีคา่ เฉลี่ย 3.69 และด้ านราคา มี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในระดับ
ปานกลาง ได้ แก่ ด้ านการส่งเสริ มการขาย ซึง่ มีคา่ เฉลี่ย 3.15
นาวิน เกตุรวม (2559) ได้ วิจยั เรื่ อง การศึกษาแรงจูงใจ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ งาน วิจยั นี ้มีจดุ ประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ กับแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจ โดยได้ แจกแบบสอบถามให้ แก่กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยว
ประเทศเมียนมาร์ โดยเก็บข้ อมูลตังแต่
้ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จํานวน
400 คน พบว่า เป็ นเพศหญิ ง อายุ 41-50 ปี จบปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพค้ าขาย มี
รายได้ ตอ่ เดือน 30,001-45,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในระดับมาก เป็ นแรงจูงใจในส่วนของปั จจัย
ผลักระดับปานกลางและปั จจัยดึงดูดระดับมาก ด้ านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้ านสิ่งดึงดูดใจและด้ านการต้ อนรับอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ ให้ คะแนนเรื่ องการคงไว้ ซึ่ง
เอกลักษณ์เดิมของวัฒนธรรมโดยมี ความพึงพอใจสูงสุด การคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับกลาง ในขณะที่ด้านถนนและการสื่อสารได้ ระดับตํ่าสุด เมื่อทดสอบสมมติฐานแล้ ว พบว่า สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 และในสมมติฐานเรื่ องความพึงพอใจนัน้ พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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นอกจากนัน้ ชัญญา เตชมหามงคล (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
ร้ านกาแฟขนาดเล็กในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผลของงานวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง สถิติที่ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล

ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด

เพศ
รายได้ ตอ่ เดือน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
Marketing mix
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย
บุคคล
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ
การส่งเสริ มการตลาด

ความพึงพอใจ

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ค้ ื อ ผู้ บริ โ ภคชาวไทยที่ ม าใช้ บริ การ ตลาดท่ า มหาราช
กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ จากการสุม่ เลือกตัวอย่างเนื่องจากไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของท่ามหาราช (ทัศนคติสว่ นประสมทาง
การตลาด 7P’s) มี 28 ข้ อคําถาม
ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด ด้ านความพึงพอใจ มี 5 ข้ อคําถาม
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ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่
(Reliability) ดังนี ้
การหาค่าความเที่ ยงตรงโดยนําแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านหลังจากนันนํ
้ ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) โดยใช้ สตู ร
IOC = Σ R/N
การประมวลผลข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทงหมดที
ั้
่ลงรหัสแล้ วไปวิเคราะห์
ข้ อมูลทางสถิติ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้ อมูลเพื่อคํานวณค่าทางสถิติจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป
และได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรูปสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
1. เพื่อทดสอบคุณลักษณะของประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ตลาดของผู้ให้ บริ การตลาดท่ามหาราช ด้ านความพึงพอใจ ด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ซึ่งประกอบด้ วย สถิ ติ แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD)
2. เพื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะด้ านเพศ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการตลาดด้ านความพึงพอใจของตลาดท่ามหาราช ด้ วยสถิติ t-test และ One-way ANOVA
3. เพื่อทดสอบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดด้ านความ
พึงพอใจของผู้ให้ บริ การตลาดท่ามหาราช ด้ วยสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Linear
Regression Analysis)

สรุ ปผลการวิจัย
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
ได้ วิเคราะห์และนําเสนอ ดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ข้ อที่ 1
1. เพศ พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง จํานวน 253 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.25 และเป็ นเพศ
ชาย จํานวน 147 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.75 โดยผู้บริโภคเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
2. อายุ พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ อายุ 20-24 ปี จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.8 รองลงมาคือ
อายุ 25-29 ปี จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.3 อายุ 15-19 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8 อายุ
35 ปี ขึ ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.8 ตามลําดับ
3. รายได้ ตอ่ เดือน พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท
จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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28.7 รายได้ 30,001 บาทขึ ้นไป จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.8 รายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน
71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 ตามลําดับ
4. ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี จํานวน 197 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 49.3 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 สูงกว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.0
5. อาชี พ พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรี ยนนักศึกษา จํานวน 219 คน คิดเป็ น 54.8
รองลงมาคือ พนักงานบริ ษัทเอกชน จํานวน 110 คิดเป็ น 27.5 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 45 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.3 ข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.5 ตามลําดับ
6. สถานภาพ พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จํานวน 335 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.8
สมรส จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.3 โดยผู้บริโภคมีสถานภาพ โสดมากกว่าสมรส
ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริ โภคที่ ตลาดท่ามหาราช โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็ น ด้ ว ย เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ผู้บ ริ โ ภคที่ ต ลาดท่ า มหาราชมี ทัศ นคติ ต่อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้ านลักษณะทางกายภาพ มากที่สุดคือ ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ ด้ านสถานที่จดั
จําหน่าย ด้ านกระบวนการ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านบุคลากร และ ด้ านส่งเสริ มการตลาด ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ดี หรื อเห็นด้ วย ทังหมด
้
โดยคะแนนค่าเฉลี่ยเรี ยงจากมากไปน้ อยตามลําดับ ดังนี ้ 4.8963 4.463
4.3858 4.2735 4.0013 3.9963 และ 3.7619 สําหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรี ยงจากมากไปน้ อย
ดังนี ้ 0.4284 0.4176 0.4051 0.3376 0.3370 0.3292 และ 0.1693
ผลการเปรี ยบเที ยบ ด้ านความพึงพอใจ ของผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด จําแนกเพศระหว่าง เพศ
หญิงและเพศชาย โดยใช้ สถิติ t-test พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริ การตลาดท่ามหาราชด้ านความพึงพอใจกับการจําแนกเพศที่
ใช้ บริ การตลาดท่ามหาราช มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.980 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และปฏิเสธ สมมติฐาน (H 1a ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจตลาด
ท่ามหาราชไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H 1a
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริการตลาดท่า
มหาราช ด้ านความพึงพอใจ จําแนกตาม รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิตวิ ิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้
ให้ บริการตลาดท่ามหาราช ด้ านความพึงพอใจ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.02 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริ การตลาดท่ามหาราช ด้ านความพึงพอใจ แตกต่าง
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กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Multiple
Comparisons) ต่อโดยใช้ สถิติ Scheffe ซึง่ ผลลัพธ์ ยอมรับ สมมติฐาน H 1B
จากผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความแตกต่าง ผลสัม ฤทธิ์ ท างการตลาดด้ านความพึงพอใจ
จําแนกตาม รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยเปรี ยบเทียบรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้ วยวิธี ทดสอบสถิติ
Scheffe ทําให้ ทราบว่า มีกลุ่มผู้บริ โภคที่มีคา่ เฉลี่ยของคะแนนต่างกัน โดยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 มี 2 คู่
คือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,001 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 บาทขึ ้นไป และผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท กับผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ ้นไป ส่วนกลุ่มผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,001
บาท กับผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่า
กว่าหรื อเทียบเท่า 10,001 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สรุปได้ วา่ ส่วนประสมทางการตลาด (7P's)
ต่างกัน มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริการตลาดท่ามหาราช ด้ านความพึงพอใจแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์สถิตพิ หุคณ
ู แบบถดถอยพบว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 7 ตัว สามารถอธิบาย ความผัน
แปรของผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริ การ ด้ านความพึงพอใจ ได้ ร้อยละ 31.13 โดยพบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริ การ ด้ านความพึงพอใจ โดยตัวแปรอิสระ
ที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ ช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมาคือ บุคลากร การส่งเสริ มการตลาด ราคา
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
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