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The Marketing Achievement of Tha Maharaj Entrepreneurs 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และศกึษาสว่นประสมทาง

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม โดยเก็บ 

รวบรวมข้อมลูจากผู้บริโภคท่ีมาทอ่งเท่ียว บริเวณทา่มหาราช กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการสุ่ม

เลือก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลข

คณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบความ

แตกตา่งโดยเปรียบเทียบรายคู ่และการวิเคราะห์สถิตพิหคุณูแบบถดถอย ผลการศกึษาพบว่า ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่เป็น ผู้หญิง (63.25%) มีอาย ุ20-24 ปี (42.8%) มีสถานภาพโสด (83.8%) มีระดบัการศกึษา ปริญญา

ตรี (49.3%) มีอาชีพ นกัเรียนนกัศึกษา (54.8%) รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต่ํากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท 

(33.8%) สว่นความคดิเห็นด้านสว่นประสมทางการตลาดในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้ 7P’s โดยตวัแปรท่ีมี

ผลมากท่ีสดุคือ ด้านลกัษณะทางกายภาพ (X-bar 4.8963) รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีจดัจําหน่าย (X-bar 

4.4463) ด้านกระบวนการ (X-bar 4.3858) ด้านผลิตภณัฑ์ (X-bar 4.2735) ด้านราคา (X-bar 4.0013) 

ด้านบคุลากร (X-bar 3.9963) และ ด้านส่งเสริมการตลาด (X-bar 3.7619) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือนมีระดบัความคดิเห็นตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดตา่งกนั โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

20,001-30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคูก่บัผู้บริโภค ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาทขึน้ไป 

อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ในรายคูอ่ื่นไม่พบว่า มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และผลวิเคราะห์ด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ ให้บริการ

ตลาดท่ามหาราช โดยตวัแปรท่ีมีผลมากท่ีสดุคือ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ถนนอูท่องนอก เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 

10300 และเป็นผู้ นิพนธ์ประสานงาน อีเมล: sayilkiki@yahoo.com (Student, Master of Business Administration 

Program, Suan Sunandha Rajabhat University, U Thong Nok Road, Dusit District, Bangkok 10300, Thailand, 

Corresponding Author, email: sayilkiki@yahoo.com) 



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020 

 

 

 

- 60 - 
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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 
ความสาํคัญของตลาดท่ามหาราช 

 ในยุคโลกาภิวตัน์ เราได้เห็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปหลายอย่างมาก ล้วนแต่พฒันาไปข้างหน้า หาก

ย้อนมองสถานท่ีท่ีเรานดัสงัสรรค์กบัครอบครัวและเพ่ือนฝงู ก็คงนึกถึงห้างสรรพสินค้า หรือสวนสาธารณะ 

สิ่งท่ีผู้ วิจยัต้องการมากท่ีสดุคือ การได้เห็นคนไทยกลบัคืนสู่ความเป็นไทย กลบัคืนสู่วิถีชีวิตแบบไทยๆ ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุ สถานท่ีแหง่นีไ้ด้ทําให้เห็นถึงความเช่ือมโยงในปัจจบุนักบัอดีตของคนไทย ท่ีใช้ชีวิตพึง่พิง 
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และอยู่คูม่าตัง้แตส่มยัก่อน น่ีคือการกลบัมาสู่วิถีแห่งความเป็นไทย และสิ่งนีเ้องท่ีจะทําให้เราสมัผสัได้ถึง

ความสขุ ผู้ วิจยัจงึต้องการเป็นกําลงัใจให้แก่ทา่มหาราชแหง่นี ้

ปัญหาในการวิจัยครัง้นี ้

 การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการคอมมนูิตีม้อลล์ (Community Mall) นัน้ มีความสําคญัมาก 

หากไม่ได้ศึกษาก่อนการลงมือทํา จะประสบปัญหาและต้องแก้ไขปัญหาท่ีตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ตวัอย่างเช่น เจ้าของโครงการมีท่ีดินและอยากจะพฒันาท่ีดินแปลงนีใ้ห้เป็นคอมมูนิตีม้อลล์ โดยท่ีไม่ได้

ปรึกษาผู้ มีความรู้มากพอในการแนะนําการทําคอมมนูิตีม้อลล์ ก็จะทําไปโดยท่ีเพราะอยากพฒันาท่ีดินผืน

นัน้ตามความต้องการของเจ้าของท่ีดินเท่านัน้ ซึ่งปัจจยัสําคญัในการทําคอมมูนิตีม้อลล์นัน้ อนัดบัแรกคือ 

ทําเลท่ีตัง้ พืน้ท่ีครอบคลมุกลุ่มผู้บริโภค (Coverage Area) โดยหมายถึง บริเวณท่ีซึ่งเป็นท่ีอยู่ของผู้บริโภค

ท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ เช่าพืน้ท่ีของโครงการว่า ผู้บริโภคในรัศมี 3-5 กิโลเมตรท่ีเป็นศนูย์ความ

ต้องการนัน้ มีศกัยภาพมากน้อยเพียงใด มีกําลงัซือ้อยู่ในระดบัใด ปานกลาง สงู และในอนาคตจะสามารถ

รองรับกําลงัซือ้ในอีก 10-20 ปีได้หรือไม ่ซึง่สิ่งเหลา่นีต้้องศกึษาและวิเคราะห์ก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

ความสาํคัญของปัญหา 

 อาจกล่าวได้ว่า ถนนเส้นหลกัในกรุงเทพมหานครสามารถพฒันาเป็น Mall หรือห้างสรรพสินค้าได้

ทุกแห่ง เพราะพฤติกรรมผู้ บริโภคยังชอบไปพักผ่อนตามห้างต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น 

Department Store  Community Mall  Entertainment Mall  หรือ Sport Mall เป็นต้น ดงันัน้ ก่อนการ

ลงทนุก่อสร้างควรสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาความต้องการของชมุชน และลกัษณะการใช้ชีวิตก่อน 

ขณะนีมี้ Community Mall เกิดขึน้จํานวนมาก แต่เช่ือว่า ยังมีพืน้ท่ีอีกมากท่ีรอโอกาสในการ

ก่อสร้าง เพราะผู้ ท่ีอยู่ชานเมืองก็เร่ิมไม่ชอบเข้าไปพกัผ่อนภายในเมืองซึ่งมีการจราจรแออดั ดงันัน้  Mall  

ควรดึงกิจกรรมท่ีคนในเมืองมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกได้ เช่น มีร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร รวมถึง Super 

Market ท่ีจะเป็นตวัดึงดดูให้ผู้บริโภคเข้ามาเดินใน Mall ท่ีอยู่ใกล้กับชุมชน นอกจากนี ้ควรมีการบริการ   

ด้านตา่งๆ เชน่ ธนาคาร ก็เป็นอีกจดุสําคญัท่ีจะชว่ยทําให้ Mall ท่ีเปิดใหมเ่ตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาระดบัของประชากรศาสตร์ สว่นประสมทางการตลาดและผลสมัฤทธ์ิทางการตลาด

ของผู้ให้บริการตลาดทา่มหาราช ด้านความพงึพอใจ 

2. เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ และรายได้ ท่ีมีผลตอ่

ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดด้านความพงึพอใจของตลาดท่ามหาราช 

3. เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดด้านความพงึ

พอใจของผู้ให้บริการตลาดท่ามหาราช 



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020 

 

 

 

- 62 - 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ได้ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภคทา่มหาราช 

ในกรุงเทพมหานคร 

2. ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และได้ทศันคติท่ีมีตอ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซึง่มีความสมัพนัธ์

กบัผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ให้บริการตลาด ทา่มหาราช กรุงเทพมหานคร 

3. ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และได้ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาด ด้านความพงึพอใจ  

4. ผลท่ีได้จากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าขององค์กร

ท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกับงานวิจัยนี ้ในการกําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมต่อ

สถานการณ์และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง แนวคิดสว่นประสมทางการตลาดใน

ปัจจบุนัไมไ่ด้ประเมินจากตวัแปรทัง้ 4 เหมือนดงัเชน่การตลาดสมยั 4P’s ในยคุเร่ิมแรก เน่ืองจาก

รายละเอียดของการวิเคราะห์ ตวัแปรของการตลาดสมยัใหมท่ี่ยงัขาดรายละเอียดในการวิเคราะห์ ซึง่เป็น

เหตผุลมาจากรูปแบบการตลาดในยคุปัจจบุนัท่ีมีความซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ โดยมีเทคโนโลยี เป็นหลกัในการ

ขบัเคล่ือนการตลาดทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไมเ่พียงแต ่วิเคราะห์สินค้าอปุโภคและบริโภคทัว่ไป  P ตวั

แรกยงัจําเป็นจะต้องวิเคราะห์ เร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมาในรูปแบบของการให้บริการ การเชา่สถานท่ี 

หรือการให้บริการลิขสิทธ์ิ ซึง่ล้วนต้องนํามาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกบัความเป็นจริง ส่วน 3P’s ท่ีเพิ่มขึน้ 

ได้แก่ กระบวนการ บคุลากร และ ลกัษณะทางกายภาพ อาจจะมีการทบัซ้อนกบั สถานท่ี และ การสง่เสริม

การตลาด แตก่ารวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการด้านสถานท่ีนัน้ ควรจะมีรายละเอียดเฉพาะทางของการ

บริการให้สามารถวิเคราะห์ได้ประโยชน์มากกวา่เดมิ เพราะการตลาดรูปแบบใหมมี่แนวคิดทางการตลาด

และรายละเอียดท่ีจบัต้องได้ท่ีเป็นสิ่งท่ีทําให้ลกูค้าพงึพอใจอยา่งสงูสดุ ตอ่มามีการปรับปรุงและเพิ่มเตมิ

สว่นประสมการตลาดขึน้ใหมใ่ห้เหมาะสมกบัธุรกิจบริการโดยพิจารณาจากปัจจยั 7 ประการ 

ความพงึพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สิ่งท่ีผู้บริโภคสามารถรับรู้คณุคา่ของสินค้าและบริการ ไม่

ว่าจะผ่านการบอกต่อจากคนใกล้ชิด การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือ หรือการสมัผัสด้วยตนเองของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้การรับรู้และรู้คณุคา่ของผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป โดยตวัแปรหลกัคือ ส่วนประสมทางการตลาด

ซึ่งเปล่ียนไปและทําให้กลุ่มประชากรมีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสิ่งท่ี

สําคญัมากในการชีว้ดัความสําเร็จของธุรกิจของผู้ประกอบการ เพราะเป็นตวัแปรตามซึ่งมีรูปแบบการใช้

บริการท่ีคาดเดาได้ยาก เน่ืองมาจากประสบการณ์การรับรู้คุณค่าของสินค้าและบริการ ทัง้การสัมผัส

โดยตรงและการส่ือสารทุกรูปแบบล้วนมีผลทัง้สิน้ โดยความพึงพอใจในงานวิจยัครัง้นี ้มาจากการรับรู้
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คณุคา่ของท่ามหาราช ซึ่งเป็นห้าง Community malls ท่ีแตกตา่งไปจากแหล่งอ่ืน เช่น มีท่าเรือในตวัเอง มี

องค์ประกอบทางศิลปะจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และมีลักษณะทางกายภาพท่ีเต็มไปด้วยความเป็น

รัตนโกสินทร์ และการผสมผสานร่วมสมยั 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. ทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจ 

ทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศกึษา รายได้ เป็นต้น  เป็น

ลักษณะท่ีมีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะเก่ียวกับอุปสงค์ ในตัวสินค้าและบริการทัง้หลาย การ

เปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด

ความสําคญัลง  

ในทํานองเดียวกันกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ง

ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน เป็นลกัษณะท่ีสําคญั และเป็นสถิติท่ีวดั

ได้ของประชากรและชว่ยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ สามารถวดัได้มากกว่าตวัแปรอ่ืน ในขณะท่ี

ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ 

ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ผู้ ท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ตา่งกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาตา่งกนัโดยการวิเคราะห์จากปัจจยั 

ทฤษฎีและแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 

ในความหมายของส่วนประสมการตลาด ยพุาวรรณ หิรัญเกิด (2541) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบท่ี

สําคญัอย่างย่ิงในกลยุทธ์การตลาดคือ ส่วนประสมการตลาด กระบวนการในการกําหนดส่วนประสมให้

เหมาะสมนัน้จะเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะธุรกิจและผลิตภณัฑ์ ส่วนการวางแผนการตลาดนัน้จะมีขัน้ตอนท่ี

ไม่แตกต่างกันเท่าใดนกัในแต่ละธุรกิจบริการ หากพบว่า สิ่งท่ีปรากฏขึน้แตกต่างจากบริการอ่ืนแสดงว่า 

เกิดการใช้สว่นประสมการตลาดท่ีแตกตา่งกนั 

สว่นประสมการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุคือ 4P’S ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจดัจําหนา่ย (Place) และการสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) 

สําหรับสว่นประสมการตลาดรูปแบบใหมสํ่าหรับธุรกิจบริการ จะประกอบด้วยปัจจยั 7 ประการ 

ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ผลิตภณัฑ์ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. การจดัจําหนา่ย (Place)  

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

5. บคุลากร (People) 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. กระบวนการ (Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ภาพท่ี 1  การใช้เคร่ืองมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

                                     ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2543 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพงึพอใจ (Satisfaction)  

ความพงึพอใจ หมายถึง การตอบสนองทางอารมณ์ และหากกล่าวถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภค

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ก็จะหมายถึง การประเมินผลของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันของผลลัพธ์และ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้หรือการใช้บริการนัน้ ในการบริการด้านการตลาด การประกนัความพึง

พอใจของลกูค้ามีความสําคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากความพึงพอใจเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงกบัการตดัสินใจซือ้ของ

ลกูค้า และความรู้สึกหลงัการซือ้ ลกูค้าจะเกิดการซือ้ซํา้ ความพึงพอใจของลูกค้าจะกําหนดเป็นรายการท่ี

ทําถกูต้องในครัง้แรก หากลกูค้ามีความพึงพอใจ อาจจะบอกตอ่ผู้ อ่ืนเก่ียวกบัประสบการณ์นัน้ จึงเป็นการ

ดงึดดูคนอ่ืนๆ ให้กบัองค์การ ความพึงพอใจของกระบวนการทางการตลาดท่ีมีผลในการกลบัมาใช้บริการ

ซํา้ เชน่ การเปล่ียนแปลงทศันคต ิการกลบัมาใช้บริการซํา้และความจงรักภกัดีตอ่ตราสินค้า 
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ศิริรัตน์ สะหุนิล (2556) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสจากกลุ่ม

ตวัอยา่งผู้ โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีอายตุัง้แต ่20 ปีขึน้ไป จํานวน 400 ตวัอย่าง และพบว่า ความพึงพอใจ

เป็นผลมาจากปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย โดยกลุ่มตวัอย่างรู้สึกพึงพอใจในเร่ืองของจํานวนสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีให้บริการซึง่กระจายไปตามพืน้ท่ีท่ีเป็นจดุสําคญัของกรุงเทพมหานคร 

วิไลวรรณ บญุวิเซ็นต์ (2556) ได้ศกึษาความพงึพอใจของลกูค้าตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการ

ของร้าน ริว ชาบ ูชาบ ูสาขาสยามสแควร์ พบว่า ลกูต้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.5 มีชว่งอาย ุ21-

40 ปี คดิเป็นร้อยละ 43.8  มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 50.5  มีอาชีพนกัเรียนหรือ

นกัศกึษามากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 43.8  และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต่ํากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทคดิเป็น

ร้อยละ 42.5  และจากผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการร้านริว ชาบ ูชาบ ูสาขาสยามส

แควร์ ให้ระดบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวม 4.01 

ซึง่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ระดบัความพงึพอใจในด้านช่องทางการจดัจําหนา่ยมากสดุโดย มี

คา่เฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือ ด้านภาพลกัษณ์และการนําเสนอ มีคา่เฉล่ีย 4.33 ด้านบคุลากร มีคา่เฉล่ีย 

4.17 ด้านกระบวนการในการทํางาน มีคา่เฉล่ีย 4.15 ด้านผลิตภณัฑ์ มีคา่เฉล่ีย 3.69 และด้านราคา มี

คา่เฉล่ีย 3.50 ตามลําดบั ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสมทางการตลาดในระดบั

ปานกลาง ได้แก่ ด้านการสง่เสริมการขาย ซึง่มีคา่เฉล่ีย 3.15 

นาวิน เกตรุวม (2559) ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจ และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเมียนมาร์งาน วิจยันีมี้จดุประสงค์ เพ่ือศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ 

แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจและ

ความพึงพอใจ โดยได้แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียว

ประเทศเมียนมาร์ โดยเก็บข้อมลูตัง้แตเ่ดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 

400 คน พบว่า เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี จบปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพค้าขาย มี

รายได้ตอ่เดือน 30,001-45,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมีแรงจงูใจในระดบัมาก เป็นแรงจงูใจในส่วนของปัจจยั

ผลกัระดบัปานกลางและปัจจยัดึงดดูระดบัมาก ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจ

ด้านสิ่งดงึดดูใจและด้านการต้อนรับอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนเร่ืองการคงไว้ซึ่ง

เอกลกัษณ์เดิมของวัฒนธรรมโดยมีความพึงพอใจสูงสุด การคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ใน

ระดบักลาง ในขณะท่ีด้านถนนและการส่ือสารได้ระดบัต่ําสดุ เม่ือทดสอบสมมติฐานแล้ว พบว่า สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเท่ียว

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และในสมมติฐานเร่ืองความพึงพอใจนัน้ พบว่า อาย ุระดบั

การศกึษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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คณุลกัษณะสว่นบคุคล 

เพศ 

รายได้ตอ่เดือน 

 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) 

Marketing mix 

ผลติภณัฑ์   

ราคา  

ช่องทางการจดัจําหนา่ย  

บคุคล   

กระบวนการ 

ลกัษณะทางกายภาพ 

การสง่เสริมการตลาด 

 

นอกจากนัน้ ชญัญา เตชมหามงคล (2559) ได้ศกึษาเร่ือง ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมาใช้บริการ

ร้านกาแฟขนาดเล็กในอําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งผลของงานวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ

ตา่งกนัมีความพงึพอใจแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง สถิติท่ี 0.05 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่

เดือนแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

                     ตวัแปรอิสระ                                                ตวัแปรตาม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี คื้อ ผู้ บ ริ โภคชาวไทยท่ีมาใช้บริการ ตลาดท่ามหาราช 

กรุงเทพมหานคร 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้จากการสุม่เลือกตวัอยา่งเน่ืองจากไมท่ราบจํานวนท่ีแน่นอน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้จาก

การศกึษาแนวคดิทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 สว่นดงันี ้

 สว่นท่ี 1  ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 สว่นท่ี 2  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของทา่มหาราช (ทศันคตสิว่นประสมทาง

การตลาด 7P’s) มี 28 ข้อคําถาม 

 สว่นท่ี 3  ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาด ด้านความพงึพอใจ มี 5 ข้อคําถาม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาด 

  

ความพงึพอใจ 
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ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปทดสอบหาคา่ความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ดงันี ้

การหาค่าความเท่ียงตรงโดยนําแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่นหลงัจากนัน้นํามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สตูร 

IOC = Σ R/N 

การประมวลผลข้อมลู ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้หมดท่ีลงรหสัแล้วไปวิเคราะห์

ข้อมลูทางสถิต ิโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมลูเพ่ือคํานวณคา่ทางสถิติจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

และได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ  

1. เพ่ือทดสอบคณุลกัษณะของประชากรศาสตร์ สว่นประสมทางการตลาดและผลสมัฤทธ์ิทางการ

ตลาดของผู้ ให้บริการตลาดท่ามหาราช ด้านความพึงพอใจ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ซึ่งประกอบด้วย สถิติ แจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: SD) 

2.  เพ่ือทดสอบความแตกต่างของลกัษณะด้านเพศ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการตลาดด้านความพงึพอใจของตลาดทา่มหาราช ด้วยสถิต ิt-test และ One-way ANOVA 

3. เพ่ือทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดด้านความ

พึงพอใจของผู้ ให้บริการตลาดท่ามหาราช ด้วยสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพห ุ (Multiple Linear 

Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยั ครัง้นี ้ผู้ วิจยั

ได้วิเคราะห์และนําเสนอ ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 1 

            1. เพศ พบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นผู้หญิง จํานวน 253 คน คดิเป็นร้อยละ 63.25 และเป็นเพศ

ชาย จํานวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 36.75 โดยผู้บริโภคเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 2. อาย ุพบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ อาย ุ20-24 ปี จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาคือ 

อาย ุ25-29 ปี จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 อาย ุ15-19 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 อาย ุ

35 ปี ขึน้ไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลําดบั 

 3. รายได้ตอ่เดือน พบว่า ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนต่ํากวา่หรือเทียบเท่า 10,000 บาท 

จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท จํานวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 
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28.7  รายได้ 30,001 บาทขึน้ไป จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  รายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 

71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลําดบั 

 4. ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการศกึษาในระดบั ปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.3 รองลงมาคือ มธัยมศึกษา จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 สูงกว่าปริญญาตรี 

จํานวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10.0 

 5. อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียนนักศึกษา จํานวน 219 คน คิดเป็น 54.8 

รองลงมาคือ พนกังานบริษัทเอกชน จํานวน 110 คิดเป็น 27.5 ประกอบธุรกิจส่วนตวั จํานวน 45 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.3 ข้าราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.5 ตามลําดบั 

 6. สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จํานวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 

สมรส จํานวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 16.3 โดยผู้บริโภคมีสถานภาพ โสดมากกวา่สมรส 

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคท่ี ตลาดท่ามหาราช โดยรวมอยู่ในระดบั 

เห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีตลาดท่ามหาราชมีทัศนคติต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ มากท่ีสุดคือ ในระดบัเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีจดั

จําหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และ ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งอยู่ใน

ระดบั ดี หรือเห็นด้วย ทัง้หมด โดยคะแนนค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อยตามลําดบั ดงันี ้4.8963  4.463  

4.3858  4.2735  4.0013  3.9963  และ 3.7619  สําหรับคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เรียงจากมากไปน้อย

ดงันี ้0.4284  0.4176  0.4051  0.3376  0.3370  0.3292  และ 0.1693 

ผลการเปรียบเทียบ ด้านความพึงพอใจ ของผลสัมฤทธ์ิทางการตลาด จําแนกเพศระหว่าง เพศ

หญิงและเพศชาย โดยใช้สถิต ิt-test พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี  2 

ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ ให้บริการตลาดท่ามหาราชด้านความพึงพอใจกบัการจําแนกเพศท่ี

ใช้บริการตลาดท่ามหาราช มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.980 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธ สมมติฐาน (H1a) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจตลาด      

ทา่มหาราชไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมตฐิาน H1a 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของ ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ให้บริการตลาดทา่

มหาราช ด้านความพงึพอใจ จําแนกตาม รายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้สถิตวิิเคราะห์ คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้

ให้บริการตลาดท่ามหาราช ด้านความพงึพอใจ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.02 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ 

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับ สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน

แตกตา่งกนั มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ให้บริการตลาดท่ามหาราช ด้านความพงึพอใจ แตกตา่ง
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กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึได้ทดสอบความแตกตา่งรายคู ่(Multiple 

Comparisons)  ตอ่โดยใช้สถิต ิScheffe ซึง่ผลลพัธ์ ยอมรับ สมมตฐิาน H1B 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ผลสัมฤทธ์ิทางการตลาดด้านความพึงพอใจ 

จําแนกตาม รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี ทดสอบสถิต ิ

Scheffe ทําให้ทราบว่า มีกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนตา่งกนั โดยมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 มี 2 คู ่

คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่าหรือเทียบเท่า 10,001 บาท กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 30,001 บาทขึน้ไป และผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 บาทขึน้ไป ส่วนกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต่ํากว่าหรือเทียบเท่า 10,001 

บาท กบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท และ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต่ํา

กวา่หรือเทียบเท่า 10,001 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท พบว่ามีคะแนน

เฉล่ียไมแ่ตกตา่งกนั 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 สรุปได้วา่ สว่นประสมทางการตลาด (7P's) 

ตา่งกนั มีผลตอ่ ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ให้บริการตลาดทา่มหาราช ด้านความพงึพอใจแตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์สถิตพิหคุณูแบบถดถอยพบวา่ ตวัแปรอิสระทัง้ 7 ตวั สามารถอธิบาย ความผนั

แปรของผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ให้บริการ ด้านความพงึพอใจ ได้ร้อยละ 31.13 โดยพบวา่ ส่วน

ประสมทางการตลาดมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการตลาดของผู้ให้บริการ ด้านความพงึพอใจ โดยตวัแปรอิสระ

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ ช่องทางการจดัจําหนา่ย รองลงมาคือ บคุลากร  การสง่เสริมการตลาด  ราคา  

ลกัษณะทางกายภาพ  กระบวนการ  และ ผลิตภณัฑ์ ตามลําดบั 
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