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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจ ัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อ ศึก ษาปั จ จัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารสถานที่ จัด งานแต่ ง งานผู ้ใ ช้บ ริ ก ารในจัง หวัด นนทบุ รี (2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสม
ทางการตลาดบริ ก าร ที่ส่งผลต่ อ การเลื อ กใช้บริ ก ารสถานที่ จ ัด งานแต่ ง งานของผูใ้ ช้ บริ ก ารในจังหวัด นนทบุ รี
และ (3) เพื่อ ศึก ษาปั จจัยด้านกลุ่ มอ้างอิ งที่ส่ งผลต่ อ การเลื อ กใช้บริ ก ารสถานที่จ ัดงานแต่ ง งานของ ผูใ้ ช้บริ ก าร
ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งงานวิจยั นี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่เคยใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี
จ านวน 10 แห่ ง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ ิจ ัยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเก็ บข้อ มู ล
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่ อง เพศ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05, ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ ก าร
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเลือกใช้บริ การสถานที่จดั
งานแต่งงานผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ด้านเพื่อน บุคคล
ที่มีชื่อ เสี ยง บุคคลในครอบครั ว ที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลือ กเลื อกใช้บริ ก ารสถานที่จ ัดงานแต่ งงาน
ผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ , ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ, ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง

ABSTRACT
The objectives of the study are (1) To examine demographic factors that affect towards the decision of
wedding venue selection in Nonthaburi Province (2) To investigate the service marketing mix factors that affect
towards the decision of wedding venue selection in Nonthaburi Province and (3) To study the factors from the
reference group that affect towards the decision of wedding venue selection in Nonthaburi Province. This research
from the sample group of people who are customers of wedding venue in Nonthaburi Province about 10 specific
location (Purposive Sampling) by the research using questionnaire from a sample of 400 people.
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The research results revealed the factor of personal which genders, education, income and different
occupations affecting the decision to use wedding venue services in Nonthaburi are different, statistically significant
at Level 0.05. The factor of service marketing mix that include products, personnel, service processes and different
physical characteristics affecting the decision to use the wedding venue in Nonthaburi with statistically significant at
the level of 0.05. The factor of reference group that include friends, famous people and different family members
affecting the decision to choose a wedding venue in Nonthaburi with statistical significance at the level of 0.05
respectively.
Keywords: SERVICE MARKETING MIX FACTORS, REFERENCE GROUPS, THE SELECTION OF
WEDDING VENUE SERVICES
บทนา
การแต่งงานเป็ นวัฒนธรรมและประเพณี ไทย และครั้งหนึ่ งในชีวิตจะต้องเกี่ยวข้อ งกับประเพณี แต่ ง งาน
ในฐานะเป็ นเจ้า ภาพ เป็ นคู่ ส มรส หรื อ เป็ นแขกรวมงานมงคลสมรส ส าหรั บ คู่ ส มรสหลายๆ คู่ มัก คาดหวัง
ว่าการแต่ งงานที่เ ป็ นครั้ งหนึ่ งในชี วิตจะต้อ งจัดให้ดีที่สุ ดเท่าที่จ ะกระทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุ ภาพสตรี ใฝ่ ฝั น
จะได้เ ป็ นเจ้า สาวในพิ ธี แ ต่ ง งานที่ ส วยหรู เ ป็ นที่ ป ระทับ ใจของแขกที่ ม าร่ ว มงาน ประเพณี แ ต่ ง งานของไทย
จึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีความสวยงาม และได้รับการสื บทอดปฏิบตั ิต่อ ๆ กันมาหลายชัว่ อายุคน (ขนิษฐา จิตชินะกุล,
2553) การแต่งงาน ถือเป็ นประเพณี ที่สาคัญสาหรับวิถีชีวิตไทย เพราะเป็ นการบ่งบอกว่าผูท้ ี่แต่งงานนั้นมีความเป็ น
ผูใ้ หญ่แล้ว มีความรับผิดชอบมากขึ้น และพร้อมที่จะเป็ นครอบครัว รั บผิดชอบชีวิตอีกหลายคนเพิ่มขึ้นนอกจากชีวิต
ของตนเอง และยังได้ทาหน้าที่แสดงความสามารถตามบทบาทของตนเองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว (ศรัญญา
หงส์ทอง, 2554)
ดัง นั้น การที่ ช าย-หญิ ง ของไทยมี ค วามรั ก ใคร่ ต่ อ กัน จนสุ ก งอม มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจกัน และพร้ อ ม
ที่จ ะดาเนิ นชี วิตร่ ว มกันเป็ นครอบครั ว อย่างสามี ภรรยา จึ งจาเป็ นต้อ งแต่ งงานกัน หรื อ บางทีอ าจจะกล่ าวได้ว่ า
การแต่งงานนั้นเป็ นการบาบัดความต้อ งการทางเพศของมนุ ษ ย์ก็ได้ แต่ให้เป็ นไปตามประเพณี ของสังคม มีผใู ้ หญ่
ทั้งสองฝ่ ายยอมรับ และสังคมต้องรับรู ้ดว้ ยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีประเพณีการแต่งงานจึงจาเป็ นต้องจัดให้มีพิธีกรรม
ตามขั้นตอนของประเพณี ไทย เริ่ มตั้งแต่ ก ารทาบทามสู่ ข อหมั้น และแต่ งงาน พิธี ก ารแต่ งงานนี้ ถ ้าจะให้ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม จะต้องประกอบพิธีทางศาสนาด้วยในตอนเช้า และอีกพิธีก็คือจะต้องจดทะเบียนแต่งงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ก็ถือว่าการแต่งงานนั้นถูกต้องสมบูรณ์ ส่ วนจะทาพิธีหลัง่ น้ า พระพุทธมนต์และประสาทพรนั้นจะกระทา
ตอนเย็นและเลี้ยงรับรองแขกผูม้ ีเกียรติไปพร้อมกัน การที่เลี้ยงรับรองแขกจะกระทาที่บา้ นหรื อโรงแรม สโมสรที่ใด
ที่ไหนก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ฐานะทางเศรษฐกิจของคู่บ่าวสาว และเจ้าภาพของทั้งสองฝ่ าย (ศรัญญา หงส์ทอง, 2554)
เมื่อเวลาผ่านไป มิติทางสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่วิถีการผลิตเป็ นการผลิตเพื่อใช้เองในระบบเศรษฐกิจพอยังชีพไปสู่ ระบบการผลิตเพื่อการแลกเปลี่ ยน ส่ งผลให้พิธี
การแต่งงานได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย การแต่งงานได้ถูกทาให้ กลายเป็ นสิ นค้าในรู ปแบบของธุ รกิจเชิงพาณิ ชย์ต่าง ๆ
มากมาย เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจถ่ายภาพ ธุรกิจชุดแต่งงาน ธุรกิจรับจัดงานแต่งงาน เป็ นต้น ธุรกิจเหล่านี้เป็ นตัวกลาง
ที่ทาหน้าที่ดลบันดาลให้งานวิวาห์ดาเนินไปด้วยความราบรื่ น โดยเฉพาะงานแต่งพิธีแบบไทยที่ตอ้ งใช้ความรู ้ในเรื่ อง
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พิธีการอย่างละเอียด อีกทั้งอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในงานแต่งงานมีจานวนมาก จึงเป็ นเรื่ องยากสาหรับหนุ่ มสาวยุค ใหม่
ที่ต่างก็ไม่ได้มีความรู ้ ความชานาญ การให้บริ ก ารของธุ รกิจ รั บจัดงานแต่ งงานซึ่ งต้อ งจัดเตรี ยมอุปกรณ์ สถานที่
พนักงานต่างๆ ไว้คอยให้บริ การแขกในงาน ซึ่งต้องใช้ความรู ้เฉพาะในเรื่ องของขั้นตอนการปฏิบตั ิ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ความนิ ยมของคู่บ่าวสาวในยุคทุนนิ ยมนั้นให้ความสาคัญและเลือกใช้บริ การจากธุ รกิจดังกล่าวเหมือนสิ นค้าทัว่ ๆ ไป
ซึ่งมีความสะดวกสบายกว่ามาก พิธีแต่งงานจึงถูกแปรเปลี่ยนเป็ นบริ การเชิงพาณิชย์อย่างหนึ่ง
สถานที่จดั งานแต่งงานถือเป็ นอีกหนึ่งประเด็นสาคัญที่ว่าที่คู่บ่าวสาวควรตัดสิ นใจเลือกให้ได้เป็ นอันดับแรก
หลังจากเลือกธี มและสไตล์การจัดงานได้แล้ว เพราะจะทาให้สามารถเห็ นภาพและกาหนดรายละเอี ยดส่ วนต่ า งๆ
ของการจัดงานแต่งงานได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น ซึ่งปัจจุบนั บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรีกาลังได้รับ
ความนิ ยมอย่างมาก เนื่ องจากมีพ้ืนที่หลากหลายบรรยากาศให้เลือก ทั้งภายในห้องจัดเลี้ยงในบ้านเรื อนไทยในสวน
หรื อริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
จากที่มา และความสาคัญที่กล่าวมาในข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้
บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ให้บริ การสถานที่จดั งาน
แต่งงาน และผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา สามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงหาแนวทาง
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ ก ารสถานที่จดั งานแต่ งงานของผูใ้ ช้บริ ก าร
ในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารสถานที่ จ ัด งานแต่ ง งาน
ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัด
นนทบุรี
สมมติฐาน
1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจ
เลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
3. ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ตนเอง เพื่อน บุคคลที่มีชื่อเสี ยง บุคคลในครอบครัว ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
สถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งาน
แต่งงาน เพื่อนาประโยชน์ของข้อมูลไปใช้กบั ผูป้ ระกอบการสถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี ไว้วางแผน
พัฒนาสถานที่จดั งานแต่งงานให้มีความดึงดูดลูกค้า เพื่อที่จะตอบสนองผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงาน
ให้ได้ทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ พร้อมทั้งปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการให้บริ การของสถานที่ ให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
2. ผลวิจยั นี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ เพื่อนาประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในสถานที่จดั งานแต่งงานเพื่อที่จะดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
3. ผลวิ จ ัย นี้ ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย กลุ่ ม อ้า งอิ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารสถานที่ จ ัด งานแต่ งงาน
ของผูใ้ ช้บริ ก ารในจังหวัดนนทบุรี เพื่อ นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสิ นค้าและการบริ การของสถานที่จดั งาน
แต่ งงานให้ก ารดู แลลู ก ค้าที่มาเลื อกใช้บริ ก ารให้ รู้สึก ประทับใจ และชัก ชวนกลุ่ มอ้างอิงให้เ กิดการกระตุ ้นความ
ต้องการให้เกิดพฤติกรรมในการมาใช้บริ การ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธัญญ์ชยา อ่อนคง (2553) ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับ ประชากรศาสตร์ว่า บุคคลแต่ละคนนั้นมีลกั ษณะเฉพาะที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะที่มองเห็นได้ จากภายนอกที่บุคคลคนอื่นสามารถมองเห็นได้และลักษณะภายในจิตใจ
ที่ เช่น เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้สังคมและศาสนา เป็ นต้น ดังนั้นการศึกษาถึงปั จจัยเหล่านี้ จะทาให้ทราบถึง
ลัก ษณะส่ ว นบุค คลได้ชัดเจนขึ้ น อี ก ทั้งคนที่มีล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันก็อ าจจะมีล ัก ษณะทาง
จิตวิทยาแตกต่างกันเช่นกัน
เอื้องฟ้า กายธัญลักษณ์ (2559) อธิ บายว่า ส่ วนประสมทางการตลาดสาหรั บธุ รกิจ บริ การแบ่งออกเป็ น 7
ปัจจัย (7Ps) ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวังว่าจะช่วยตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่ง
ผลิภณ
ั ฑ์หรื อสิ นค้า นั้นสามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ สิ่ งที่สัมผัสได้และสิ่ งที่สัมผัสไม่ได้ อาทิเช่น สี ราคา คุณภาพ
ตราสิ นค้า บริ การ และชื่อเสี ยงของผูข้ าย เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด ความพึง
พอใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การสถานที่ บุคคล หรื อความคิด และผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility)
มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2) ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ โดยผูบ้ ริ โภค
จะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ดังนั้นในการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจะต้อง
คานึงถึงคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้าด้วย
3) การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ มือผูบ้ ริ โภค โดยอาจจะผ่านช่องทาง
สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการขนส่ ง เคลื่อนย้ายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง เครื่ อ งมือ ที่ใช้สื่ อ สารเพื่อ จู งใจ ชัก จู งให้ผูบ้ ริ โภคหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย เกิดความต้องการ หรื อเกิดความอยากใช้หรื อซื้อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้นาส่ งเสริ มการตลาดไป โดย
การติดต่อสื่ อสารหรื อส่ งเสริ มทางการตลาดนั้นมีหลายรู ปแบบ อาทิเช่น การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้
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พนักงานขาย (Personal Selling) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity
and Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
5) บุคลากร (People) หรื อ พนักงาน (Employees) คือ องค์ประกอบที่สาคัญต่อการให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค
หรื อ ลู ก ค้า โดยทางเจ้าของธุ รกิ จต้อ งมีก ารเอาใจใส่ ในการคัดเลื อ ก และการฝึ กอบรม (Training) และการจู งใจ
(Motivation) เพื่ อ สามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า ได้แ ตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน อี ก ทั้ง พนั ก งานต้อ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่ดี มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กรได้
6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total
Quality Management (TQ)) ทั้งทางด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุ ณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการตกแต่ งบรรยากาศภายในร้ าน เครื่ อ งมือเครื่ องใช้ที่สะอาด การแต่ งกายสะอาดเรี ยบร้อย การพูดจาสุ ภาพ
อ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7) กระบวนการ (Process) เพื่อส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction) ในการบริ หารการตลาดนั้นผูบ้ ริ หารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค และมุ่งเน้นทุกอย่างให้เริ่ มต้นจากลูกค้าเป็ นหลัก อันได้แก่ 4Cs: (1) Customer Solution, (2) Customer
Cost, (3) Convenience และ (4) Communication
ก่อเกียรติ วิริยะพัฒนา และวีนสั อัศวสิ ทธิถาวร (2550, น. 20) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคล
หรื อกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ๆ โดยมุมมองหรื อค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงถูกนาไปใช้เป็ น
แนวทางสาหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ (Primary group) ได้แก่
ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน เป็ นลักษณะของการติดต่อกันอย่างต่อเนื่ องแต่ไม่เป็ นทางการ และกลุ่ม
อ้างอิ งทุติยภู มิ (Secondary group) ได้แก่ ก ลุ่ ม ศาสนา อาชี พ สมาคม เป็ นลัก ษณะการติ ดต่ อ กัน แบบเป็ นทางการ
มากกว่า แต่มีความต่อเนื่องน้อยกว่า บุคคลในการเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ประกอบไปด้วย
- ครอบครัว หมายถึง บุคคลที่อยูภ่ ายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นพ่อ แม่ พี่นอ้ ง ลุง ป้า
- เพื่อนหรื อเพื่อนสนิท หมายถึง กลุ่มเพื่อนสนิทหรื อเพื่อนที่รู้จกั ในวัยเดียวกัน
- รุ่ นพี่หรื อรุ่ นพี่ศิษย์เก่า หมายถึง รุ่ นพี่ที่เรารู ้จกั ไม่ว่าจะเป็ นสมัยเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อ
- รุ่ นพี่ที่เราไปขอคาปรึ กษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยนั้นๆ
- บุคคลที่มีชื่อเสี ยง หมายถึง บุคคลที่เราเอาเป็ นแบบอย่างหรื อบุคคลที่เราชื่นชอบ เช่น
- ดารา เซเลป นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. อาชีพ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(7P's)
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการการบริ การ
(Kotler, 1997)

การตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งาน
แต่งงานของผูใ้ ช้บริ การ
ในจังหวัดนนทบุรี

ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง
1. ตนเอง
2. เพื่อน
3. บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
4. บุคคลในครอบครัว

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบนั ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจาก
ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก ผูท้ ี่เคยใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงาน
ใน
จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 ชุด
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การค้นคว้าข้อมูลที่สามารถอ้างอิ งได้จ าก หนังสื อ วารสาร
บทความทางวิชาการ วิทยานิ พนธ์ รายงานวิจ ัยที่เ กี่ ยวข้อ ง และข้อ มูล จากอิ นเตอร์ เ น็ ต เพื่อ ใช้เ ป็ นกระบวนการ
ในการสร้างเป็ นกรอบแนวความคิดและสร้างเครื่ องมือวิจยั ในการรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือก ใช้บริ การสถานที่จดั งาน
แต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
1. ด้านพื้นที่เป็ นโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ร้านอาหาร และสถานที่สาหรับรับจัดงานแต่งงาน จานวน 10 แห่ ง
ในจังหวัดนนทบุรี
2. ด้านประชากร และกลุ่ มตัว อย่างประชาชนที่เ คยใช้บริ การสถานที่จ ัดงานแต่ งงานในจังหวัดนนทบุรี
และกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องในการ
เก็บรวบรวมข้อ มูล โดยสร้ างการจากศึก ษา ค้นคว้าข้อ มูล และก าหนดนิ ยามขอบเขตของข้อ คาถามให้ต รงกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ปั จจัยประชากรศาสตร์ ลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือกตอบ
(Check list) จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การ
สถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับกลุ่ มอ้างอิ งที่ ส่ งผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การสถานที่ จ ัด งานแต่ ง งาน
ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัย
1. การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ยด้ า นประชากรศาสตร์ พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
จ านวน 218 คน (ร้ อ ยละ 54.50) มี อ ายุ 20-29 ปี จ านวน 218 คน (ร้ อ ยละ 54.50) มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
หรื อ เทียบเท่า จานวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทจานวน 189 คน (ร้อยละ
47.25) และมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน / รับจ้าง จานวน 130 คน (ร้อยละ 32.50)
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ วนประสม ทางการตลาดบริ การ
ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.02, S.D. = 0.30) เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06, S.D. = 0.41) รองลงมาด้านราคาโดยอยูใ่ น
ระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.43)รองลงมาด้านบุคลากรโดยอยู่ในระดับมาก(X̅ = 4.04, S.D. = 0.44) และน้อยที่สุด
คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.42)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยกลุ่มอ้างอิง
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีค วามคิ ดเห็ นต่ อ ปั จ จัยกลุ่ มอ้างอิ ง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(X̅ = 4.04, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเพื่อน โดยอยู่
ในระดับมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.50) รองลงมาต่อตนเอง โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.43) และน้อยที่สุด
คือ บุคคลในครอบครัว โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.50)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลการตัดสินใจเลือกสถานทีจ่ ัดงานแต่งงานของผู้ใช้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค วามคิดเห็ นต่อ การตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การใน
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.01, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีการ ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงาน เพราะตนเองอยากให้งานแต่งงานของตนเองเป็ นดัง่ ฝันโดยอยู่
ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.64) รองลงมา คือตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จ ัดงานแต่งงาน ตามทัศนคติข อง
ตนเอง โดยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.67) และน้อยที่สุด คือตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงาน
ตามงบประมาณที่มี โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.90, S.D. = 0.76)
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5. การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลัก ษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยลัก ษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุพบว่า อายุที่แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ
0.05
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาพบว่ า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กสถานที่จ ัดงาน
แต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ ก
สถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คู ณอยู่ในระดับ มาก (R = 0.550) มีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 30.2
(Adjusted R2 = 0.302) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.269 (SEest = 0.269) โดยมีค่า Tolerance ต่าสุ ดอยูท่ ี่
0.659 และมีค่า VIF มากที่สุดอยู่ที่ 1.517 จึงสรุ ปได้ว่าไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
(กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)
โดยด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี มากที่สุด
คือ ด้านบุคลากร ( = 0.202) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริ การ ( = 0.185) ด้านลักษณะทางกายภาพ (
= 0.180) และน้อยที่สุดด้านผลิตภัณฑ์ ( = 0.167)
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ทีส่ ่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การ
ในจังหวัน นนทบุรี พบว่า ปั จจัยกลุ่ มอ้างอิง ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กสถานที่จ ัดงานแต่ งงานของผูใ้ ช้บริ การใน
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ เพื่อน บุคคลที่มีชื่อเสี ยง และบุคคลในครอบครัว ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งาน
แต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
มีค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คู ณอยู่ในระดับมาก (R = 0.477) มีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 22.2
(Adjusted R2 = 0.222) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.282 (SEest = 0.282) โดยมีค่า Tolerance ต่าสุ ดอยูท่ ี่
0.735 และมีค่า VIF มากที่สุดอยู่ที่ 1.361 จึงสรุ ปได้ว่าไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
(กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)
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โดยด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี มากที่สุด
คือ เพื่อน ( = 0.257) รองลงมาบุคคลในครอบครัว ( = 0.212) และน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง ( = 0.158
6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
t-test
0.035*
สอดคล้อง
อายุ
F-test
0.310
ไม่สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-test
0.002*
สอดคล้อง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.000*
สอดคล้อง
อาชีพ
F-test
0.001*
สอดคล้อง
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
ด้านผลิตภัณฑ์
MRA
0.004*
ด้านราคา
MRA
0.096
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
MRA
0.058
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.758
ด้านบุคลากร
MRA
0.002*
ด้านลักษณะทางกายภาพ
MRA
0.004*
ด้านกระบวนการให้บริ การ
MRA
0.003*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบ
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ตารางที่ 3 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
ตนเอง
MRA
0.238
เพื่อน
MRA
0.000*
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
MRA
0.002*
บุคคลในครอบครัว
MRA
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5. การอภิปรายผล
5.1 จากการศึกษา ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานของ ผูใ้ ช้บริ การในจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งานในจังหวัดนนทบุรีที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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หมายความว่า เพศที่แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่ งงานในจังหวัดนนทบุรี
แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เ ฉลี่ยต่ อเดื อนสู ง มีก ารตัดสิ นใจซื้ อ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่า แสดงถึงสภาพคล่องตัวทางการเงินของผูบ้ ริ โภคที่มีความสามารถในการชาระค่าบริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หากบริ การสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
ก็ยินดี ที่จ ะจ่ ายเพื่อ ให้ได้บริ ก ารนั้น มา เนื่ อ งจากผูป้ ระกอบการควรออกแบบรู ปแบบของการบริ ก ารให้ มี ค วาม
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น เพื่อมอบบริ การที่ดีที่สุดให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรรณเกษม วสันตวิษุวตั (2551) ซึ่งศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวไทยชาวไทยในการเลือกใช้บริ การโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าทั้งเพศชาย และหญิง
ให้ความสาคัญกับแต่ละปัจจัยของส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาลินี สนธิมูล (2557)
ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 60.16 ส่ วนเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มี ต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างสอดคล้องกับงานวิจยั ปกรณ์
วงศ์สวัสดิ์และ อิทธิ กร ขาเดช (2554) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกาลังกายของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัด กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่ องอายุที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การศูนย์ออกกาลังกายที่แตกต่างกัน
5.2 จากการศึกษา ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานของ ผูใ้ ช้บริ การในจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านบุคลากร (  = 0.202) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ( = 0.185) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 0.180) และน้อยที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 0.167) ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จัดงานแต่ งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1) ด้า นบุ ค ลากรให้ บ ริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร มากที่ สุ ด อาจเนื่ อ งจากพนัก งานมี
ความสามารถในการให้บริ การอย่างมืออาชีพพนักงานมีความสุ ถาพและมีอธั ยาศัยที่ดีพนักงานยังอาจจะให้คาแนะนา
ที่ดีและแก้ปัญหาได้และจากการตอบแบบสอบถามพบว่าพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านบุคคลากรให้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่จะตัดสิ นใจใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี เพราะมีระบบการให้บริ การที่มีคุณภาพมาตรฐาน
โดยอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่ องจากคุณภาพมาตรฐานของการให้บริ การถือเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่ผูป้ ระกอบการควร
มอบให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐธิ ดา เทพสุ ทิน (2558) ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (7P’s) ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเลือกใช้บริ การโรงแรม
ระดับ 4 ดาวขึ้ นไปในเขตพื้นที่เ ทศบาลเมือ งพัทยา หลังจากใช้เ ทคนิ ค การวิเ คราะห์ ปัจ จัย (Factor Analysis) เพื่อ
กาหนดกลุ่มปั จจัยใหม่แล้ว ประกอบด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากรและการรักษาความปลอดภัย และปั จจัย
ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย (ออนไลน์) เรี ยงตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสิ นี เสถียรกาล (2559) ได้ศึกษา
เรื่ อ ง “ปั จจัยที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจใช้บริ ก ารธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)” ผลการวิจ ัย พบว่า พนัก งานและ
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บุค ลากรถื อ เป็ นสิ่ งนึ งที่ส าคัญ โดยพนัก งานและบุค คลากรในองค์ก รทุก คนควรจะมีก ารให้บริ ก ารที่ดี แต่ งกาย
เรี ยบร้อย กิริยามารยาทสุ ภาพ พูดจาไพเราะ กระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบ ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจการให้บริ ก าร
รวมถึงอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า ตั้งแต่เริ่ มจนจบ
2) ด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ นี้อาจเนื่องจาก การให้บริ การที่ดีและมี
คุณภาพจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจในการบริ การ ซึ่งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาใช้บริ การซ้ า เกิดการบอกต่อ
รวมไปถึงการเกิดความจงรักภักดีต่อร้าน และจากผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็นต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี เพราะมีช่องทางในการชาระค่าบริ ก ารมี
หลากหลายช่องทาง โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุดรองลงมา คือ เวลาเปิ ด-ปิ ด บริ ษทั ให้บริ การเช่าสถานที่จดั งานแต่งงานมี
ความเหมาะสม และขั้นตอนการให้บริ การชัดเจนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) ที่กล่าวว่า กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนในการ
ขายสิ นค้าและบริ การ ที่มุ่งเน้นถึงความถู กต้อง ทาให้เป็ นที่พอใจและประทับใจในความรู ้สึกของลูกค้าและต้องส่ ง
มอบบริ การที่มีคุณภาพให้ลูกค้าประทับใจในบริ การมากที่สุด ส่ งผลให้เกิดการกลับมาใช้บริ การซ้ าอีกครั้งของลูกค้า
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาคภูมิ บุญประเสริ ฐ (2558) ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์
แคร์ ครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล” พบว่า การบริ การที่รวดเร็ ว เสร็ จตามเวลานัด
หมาย มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์แคร์ครบวงจรของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3) ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีความคิ ดเห็ นต่อปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจใช้บริ การ
สถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี เพราะบริ ษทั ให้บริ การเช่าสถานที่จดั งานแต่งงานมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่ง
บอกอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ควรวางแผนจัดการสถานที่ป้ายบอกทางรวมถึ งการจัดการสภาพแวดล้อ มทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อ สร้ างประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ให้ผูบ้ ริ โภคประทับใจและทาให้ผูบ้ ริ โภคกลับมาใช้บริ ก ารซ้ า
นอกจากสถานที่มีป้ายบอกทางชัดเจน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานใน
จังหวัดนนทบุรี เพราะ มีการตกแต่งร้านที่สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี น่ าใช้บริ การบริ ษทั ให้บริ การเช่าสถานที่จดั
งานแต่งงานมีการแบ่งสัดส่ วนการให้บริ การชัดเจน
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) กล่าวว่า การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence Presentation) คือ การสร้างและแสดงให้เห็ นถึงคุณภาพของการบริ การที่สามารถมองเห็ นได้ ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้สามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภค สร้างภาพลักษณ์การบริ การที่เข้มแข็ง รวมไปถึงเป็ นการส่ งมอบคุณค่า
ของการบริ การให้เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างชัดเจน และผลงานวิจยั ของ ภัทรทิรา อังศิริจินดา (2555) การศึกษาปัจจัยการ
เลือกใช้บริ การร้านรับจัดงานแต่งงานอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยทางด้า นราคาเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดใน
การเลือกใช้บริ การร้านรับจัดงานแต่ งงาน ประกอบด้วย ราคาเหมาะสม กับผลิตภัณฑ์/ บริ ก าร รองลงมาคือราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีความสาคัญในระดับ
4) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ อาจ
เนื่ อ งจาก แพ็ค เกจให้ เ ลื อ กใช้บ ริ ก ารหลากหลายรู ป แบบและหลายราคาแพ็ค เกจตอบสนองกับ ความต้อ งการ
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ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ให้บริ การเช่าสถานที่จดั งานแต่งงานมีความน่ าเชื่อถือและสถานที่ถา้ มีชื่อเสี ยงก็จะเพิ่มความ
มัน่ ใจให้ผใู ้ ช้บริ การได้มากขึ้นผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนก พลเมืองดี (2559) ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จ จัยที่มีผลต่อ การ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้ห้องพักในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พกั ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย บริ การอาหารเช้า ห้องพัก
ขนาดใหญ่ ห้อ งรับแขก สระว่ายน้า บริ ก ารแบบห้อ งเช่ ารายเดื อน ความสะอาด และสั ญ ญาณอิ นเตอร์ เ น็ ตไร้สาย
อีกหนึ่งงานวิจยั ที่สอดคล้อง
5.3 จากการศึกษา ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานของ ผูใ้ ช้บริ การในจังหวัด
นนทบุรีปัจจัยกลุ่มอ้างอิง พบว่า ปั จจัย กลุ่มเพื่อน (  = 0.257) บุคคลในครอบครัว (  = 0.212) และ บุคคลที่มี
ชื่อเสี ยง ( = 0.158) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1) กลุ่ มเพื่อ น ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ การสถานที่จ ัดงานแต่ งงานในจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ อ าจ
เนื่ องจากกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่ลูกค้าขอคาแนะนาเบื้องต้นมากที่สุด เพราะเพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ทเป็ นกลุ่ มให้ขอ้ มูล ช่ ว ย
ลูกค้าแสดงความคิ ดเห็ นและช่ วยเลือ กสิ นค้าหรื อ บริ การ ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานที่จ ัดงานแต่งงานของ
ผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ฉบับนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ น
ต่อการใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานตามความคิดเห็นของเพื่อน โดยอยูใ่ นระดับมาก
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ วรัตดาภร อังวาณิ ชชากุล และพรพรรณ ประจักต์เนตร (2558) ได้
ศึก ษาเรื่ อง อิ ทธิ พลของการสื่ อสารแบบปากต่ อปากบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ ต (E-WOM) ต่ อ การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภคโดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดในการเก็บข้อมูลจากลุ่มนักท่องเที่ยวจานวน 24,400
คน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้น แบบพหุ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรแตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารด้านการ ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ กลุ่ม ตัวอย่างที่มีอายุระดับการศึกษา รายได้และอาชีพที่ แตกต่างกันมี
การแสวงหาข่าวสารด้านการ ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากผูม้ ีประสบการณ์
และเพื่อน แตกต่างกันโดยปัจจัยด้านอายุการศึกษาและรายได้ไม่มีผลต่อการรับรู ้ดา้ นความเชื่อถือของแหล่งสาร แบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตทั้งในด้านการรั บรู ้ จากผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญ (Expertise) ผูท้ ี่ มีความน่ าเชื่อ ถื อ
(Trustworthiness) หรื อผูท้ ี่มีความเหมอนื (Homophile) ในขณะที่ อาชีพอื่น ๆ เช่น ลูกจ้าง นักศึกษา มีพฤติกรรมการ
รับรู ้ดา้ นความเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบน เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันในด้านความน่ าเชื่อของ
แหล่งสารและด้านความเหมือน ขณะที่พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
กับการรับรู ้ความ น่ าเชื่อถือของแหล่งสารและการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อบริ การจากบริ ษทั นาเที่ยว
2) บุคคลในครอบครั ว ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารสถานที่จ ัดงานแต่งงานในจังหวัดนนทบุรี
เพราะทั้งนี้บุคคลในครอบครัว เป็ นคนที่ตอ้ งเข้ารวมในการจัดงานและอาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ตอ้ งปฎิบตั ิ
ตามในแต่ละครอบครัวหรื อวัฒนธรรม รวมทั้งหน้าตาและชื่อเสี ยงของวงศ์ตระกูลอาจจะมีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
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สถานที่อีกด้วยซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ฉบับนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ่ึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ฉบับนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่า ความคิดเห็นของของคนในครอบครัว โดยอยูใ่ นระดับมาก
ผลดังกล่ าวสอดคล้อ งกับแนวคิ ดของ กรรั ฐ พงศ์ฉบับนภา (2546) ได้ทาการวิจ ัยหัว ข้อ เรื่ อ ง ปั จ จัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์นั่งสวนบุคคลขนาดเครื่ องยนต์ 1,601-2,000 ซี ซีของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งได้ทาการเปรี ย บเที ยบจากเพศ อายุระดับการศึก ษา อาชี พ รายได้ยี่ห้อ รถยนต์ และขนาด
เครื่ องยนต์ผลการวิจยั พบว่า เพศของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลขนาด
เครื่ อ งยนต์ 1,601-2,000 ซี ซี ในส่ ว นที่เ กี่ ยวกับจ านวนรถยนต์นั่งส่ ว น บุค คลในครอบครั ว อาชี พของผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในส่ วนที่ เกี่ยวกับราคารถยนต์และจานวนรถยนต์นงั่ ส่ วน
บุคคลในครอบครัว ส่ วนปั จจัยทางด้าน ผลิตภัณฑ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด และด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมทาง การตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้อ รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลขนาดเครื่ องยนต์
1,601-2,000 ซี ซีมีเพียงปั จจัยด้านราคาเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่ วน บุคคลขนาด
เครื่ องยนต์ 1,601-2,000 ซีซี
3) บุคคลที่มีชื่อเสี ยงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงาน ที่ เป็ นอันดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจาก บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่น ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ ส่ วนใหญ่เป็ นต้นแบบพฤติกรรมของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็ นลักษณะความชอบในสิ่ งต่าง ๆ การปฏิบตั ิตวั ตามบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่ตวั เองประทับใจ บุคคลมีชื่อเสี ยงจึงเป็ นกลุ่ม
อ้างอิ งที่ช่วยส่ งผลในการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าในร้ านจาหน่ ายสิ นค้าของที่ระลึกซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยฉบับนี้
พบว่าพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงานตามความคิดเห็น
ของนักรี วิวที่มีชื่อเสี ยง โดยอยูใ่ นระดับมาก
ผลดังกล่ าวสอดคล้อ งกับแนวคิ ด ของอุ ก ฤษฏ์ เอื้ อ วัฒนสกุล และนิ ตนา ฐานิ ตธนกร (2559) ศึก ษาเรื่ อง
“ทัศนคติและความเชื่อของครอบครัว ความห่ วงใยในสิ่ งแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ตัวท่านเอง มีทศั นคติและ
ความเชื่อของตามครอบครัว ความห่ วงใยในสิ่ งแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ด้านประชากรศาสตร์
1) ด้านเพศ ที่แตกต่างกันในการเลือกใช้บริ การเพราะแต่ละเพศอาจมีความต้องการในการใช้บริ ก ารที่
ไม่ เหมือนกันเช่น ฝ่ ายหญิง อาจต้องการห้องแต่งตัวที่มีขนาดใหญ่หรื อรองรับเพื่อนๆที่มางานได้ส่วนฝ่ ายชายอาจมอง
เรื่ องความสะดวกสบายของแขกที่มางานดังนั้นผูป้ ระกอบการควรดูเรื่ องความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 2 เพศเพื่อ
ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า
2) การศึก ษา ที่แตกต่ างกัน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า แสดงว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งอาจจะพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วเป็ นส่ วนใหญ่
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ ระดับการศึกษาของ กลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริ การเพื่อทาการตลาด
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3) รายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนที่แตกต่ างกัน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู ง มีก ารตัดสิ นใจซื้ อ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่า แสดงถึงสภาพคล่องตัวทางการเงินของผูบ้ ริ โภคที่มีความสามารถในการชาระค่าบริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หากบริ การสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
ก็ ยิน ดี ที่ จ ะจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้บ ริ การนั้น มา ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการควรออกแบบรู ป แบบของการบริ ก ารให้ มี ค วาม
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น เช่น ออกแพ็คเกจการจัดงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มรายได้ เป็ นต้น เพื่อมอบบริ การที่ดีที่สุดให้แก่
ผูบ้ ริ โภค
4) อาชีพ ที่แตกต่างกันพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นว่า พนักงานบริ ษทั เอกชน/
รั บจ้างมากที่สุด ดังนั้นเนื่ องจากพนักงานบริ ษ ัทอาจจะไม่มีเวลาในการเตรี ยมตัวมากเพราะต้องทางานระจ าดังนั้นการ
เลื อกใช้บริ การสถานที่จัดงานแต่ งงานอาจจะเป็ นอะไรที่เหมาะที่สุ ดเพื่อไม่ต้องวุ่ นวายในการเตรี ยมตัวมากนัก ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ อาชีพ ของ กลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริ การเพื่อทาการตลาด
2) ด้านส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านบุคลากรให้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่า พนักงานในบริ ษทั ให้
ให้บริ การเช่าสถานที่จดั งานแต่งงานให้ความสาคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริ การ โดยอยูใ่ นระดับมาก แสดงถึงลูกค้าที่มาใช้
บริ การต้องการความเอาใจใส่ ในการให้บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการสอบถามข้อมูลหรื อให้ความมัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ
ที่จ ะได้รับว่าถู ก ต้อ งครบถ้วนตามความต้องการลูก ค้า ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ก ารใส่ ใจในตัวพนัก งานที่จะ
ให้บริ การทั้งด้านความรู ้และข้อมูลรวมถึงความใส่ ใจในการให้บริ การลูกค้าเพื่อมอบสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2) ด้านกระบวนการ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ช่องทางในการชาระค่าบริ การ
มีหลากหลายช่องทาง โดยอยู่ในระดับมาก แสดงถึง ลูกค้ามีความต้องการในการชาระเงินแบบหลากหลายเนื่องจาก
การแต่ งงานแต่ล ะครั้งอาจต้องใช้เ งินเป็ นจานวนมากดังนั้นการชาระเงินที่หลากหลาย ดังนั้นผูป้ ระกอบการออก
จะต้องมีการ ออกแบบการชาระเงิน ไม่ว่าจะเป็ นบัตรเครดิต อินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรื อ เช็คเงินสด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่ดีที่สุดกับผูใ้ ช้บริ การ
3) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าบริ ษทั ให้บริ การเช่า
สถานที่จดั งานแต่งงานมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอย่างชัดเจน โดยอยู่ในระดับมาก แสดงถึง ผูใ้ ช้บริ การใส่ ใจกับ
ความสะดวกของแขกที่จะมางานเพราะอาจจะมีท้ งั หลากหลายช่วงอายุ เพราะถ้าสถานที่จดั งานไม่สามารถเดินทางได้
สะดวกอาจจะทาให้แขกที่มางานรู ้สึกไม่ประทับใจ หรื อลาบากในการมาร่ วมงานได้ดงั นั้น ผูป้ ระกอบการควรทาแผน
ที่ ป้ ายบอกทาง หรื อ ก าหนด จุ ดสถานที่ร้านในแอพพลิ เ คชั่นในการบอกทางให้ถู ก ต้อ งแม่ นย่าเข้าถึ ง ง่ า ย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดกับผูใ้ ช้บริ การ
4) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ ก ารสถานที่จ ัดงานแต่ งงานของผูใ้ ช้บริ ก ารใน
จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
แพ็คเกจมีให้เลือกใช้บริ การหลากหลายราคา โดยอยูใ่ นระดับมาก แสดงถึง การที่สถานที่จดั งานแต่งงานมี รู ปแบบการ
จัดงานหรื อรู ปแบบราคาการจัดงานที่หลากหลาย ทาให้ลูกค้าได้รู้สึกได้เลือกการจัดงานตามงบประมานที่มีหรื อความ
ต้องการได้ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ ควรมีแพ็คเกจในการให้บริ การ หรื อราคาในหลายระดับเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่
จะเข้ามาใช้บริ การได้ทุกประเภท
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3) ด้านปัจจัยกลุ่มอ้างอิง
1) กลุ่ มเพื่อ น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีค วามคิ ดเห็ นว่า การใช้บริ ก ารสถานที่จ ัดงาน
แต่งงานตามความคิดเห็ นของเพื่อน โดยอยู่ในระดับมาก แสดงถึงเพื่อนมีอิทธิ ผลในการตัดสิ นใจของผูม้ าใช้บริ การ
อาจจะเกิ ด จากการแนะน า หรื อ สอบถามข้อ มู ล จากกลุ่ ม เพื่ อ นที่ เ คยมาใช้บ ริ ก ารและมี ค วามเชื่ อ ใจ ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญ กับลูกค้าที่มาใช้บริ การทุกรายรวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมงานเพราะการที่ลูกค้าประทับใจจะ
ทาให้เกิดการแนะนาและบอกต่อได้
2) บุคคลในครอบครัว พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นของของคน
ในครอบครัว โดยอยูใ่ นระดับมาก แสดงว่า ครอบครัวส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การไม่ว่าจะเป็ นจากทางด้าน
วัฒนธรรมของครอบครัวเองหรื อบุคคลในครอบครัวที่แนะนาสถานที่ใช้บริ การตามความเหมาะสมของผูใ้ ช้บริ การ
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับกับลูก ค้าที่มาใช้บริ การทุกรายรวมถึงผูเ้ ข้าร่ ว มงานเพราะการที่ลู ก ค้า
ประทับใจจะทาให้เกิดการแนะนาและบอกต่อได้
3) บุคคลที่มีชื่อเสี ยง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใช้บริ การสถานที่จดั งาน
แต่งงานตามความคิดเห็นของนักรี วิวที่มีชื่อเสี ยง โดยอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความเชื่อถือ นักรี วิวที่มี
ชื่อเสี ยงเพราะนักรี วิวอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้บริ ก ารหรื อเคยเข้ามาร่ ว มงาน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสาคัญด้าน การรี วิวจากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในการแนะนาสถานที่จ ัดงาน เพื่อให้เกิดความน่ าเชื่อถือและได้ให้
ข้อมูลกับผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การ
6.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์ในการอธิ บาย
ปรากฏการณ์และอิทธิ พลของการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานที่จดั งานแต่งงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผูท้ าวิจยั จึงขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1. เลือกกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ เช่นการเลือกศึกษาประชากรในจังหวัด
อื่นๆ เพื่อจะได้เห็นว่าผลการศึกษาเป็ นอย่างไร เหมือนหรื อมีความแตกต่างกันอย่างไร
2. ควรศึก ษาปั จ จัยอื่นๆ เพิ่มเติ ม นอกเหนื อจากที่ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา เพื่อ ให้งานวิจยั กว้างขวางและ
สมบูรณ์มากขึ้น
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