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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อศูนย์สาขานาฬิกา LOUIS MORAIS เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้นาฬิกา LOUIS MORAIS เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อปจั จัยส่วนประสม
การตลาดทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อศูนย์สาขานาฬิกา LOUIS MORAIS เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมของผูท้ ใ่ี ช้นาฬิกา LOUIS MORAIS ประชากรทีใ่ ช้ใน
การศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้ามาใช้บริการทีศ่ ูนย์จาหน่ ายนาฬิกา LOUIS MORAIS จานวน 79 สาขาทัว่
ประเทศในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 เลือกเฉพาะผูท้ ต่ี ดั สินใจซือ้ จานวน 411 คน โดยการใช้สุ่มตัวอย่างแบบชัน้
ภูมิ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในการเลือกซื้อนาฬิกา LOUIS
MORAIS ทีศ่ นู ย์สาขานาฬิกา LOUIS MORAIS ทีร่ ะดับความสาคัญสูงสุดได้แก่ ปจั จัยด้านบุคลากร รองลงมาคือ
ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการ และปจั จัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนาฬิกา LOUIS
MORAIS ได้แก่ รูปแบบทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ มากทีส่ ุดคือรุ่น Elegance ช่วงราคาทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ มากทีส่ ุดคือ 3,000 –
5,000 บาท โอกาสทีซ่ อ้ื มากทีส่ ุดคือ ช่วงลดราคา สถานทีท่ ซ่ี อ้ื ตามห้างสรรพสินค้า เหตุผลทีผ่ บู้ ริโภคใช้ในการ
ตัดสินใจซือ้ คือ ด้านคุณภาพ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลในการเลือกซือ้ คือตนเอง ผลการเปรียบเทียบปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ี
ผลต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค พบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีปจั จัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดเท่านัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้นาฬิกา LOUIS MORAIS พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน มีความสัมพันธ์
กัน และเป็ นไปตามสมมติฐาน
คาสาคัญ: ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, พฤติกรรมผูบ้ ริโภค, บริษทั ดรีมทีม (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
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Abstract
This research aims to: study importance of marketing mix factors affecting behavior of
consumers at Louis Morais Watch Centers; study behavior of watch consumers or users; make a
comparative study of personal factors affecting marketing mix affecting services to consumers at Louis
Morais Watch Centers; and study relationship between marketing mix factors and behavior of consumers
of Louis Morais. The sample group included consumers at 79 Louis Morais Watch Centers around the
country in June 2012. Only 411 individuals who were interested in buying watches were
selected.Stratified sampling was employed. The research instrument was questionnaires. Statistics used
to analyze data were frequency, percentage, average, deviation standards and Pearson’s Correlation
Coefficient.The findings were as follows. Market mix factors affecting behavior of consumers at Louis
Morais Watch Centers at the highest level were personnel, service procedure and physical appearance.
Regarding behavior of consumers of Louis Marais watches, the model that consumers bought the most
was Elegance. The price range that consumers agreed to buy watches the most often3,000-5,000 Baht.
The occasion when they bought watches the most was a discount period. The places where they bought
watches the most were department stores. The motive for buying watches of consumers was quality. The
persons influencing their purchase the most were themselves. Comparison results of personal factors
affecting market mix factors and consumer behavior showed that the only different factors between men
and women were marketing promotion. As for market mix factors related to behavior of consumers
using Louis Morais watches, it was found that seven market mix factors were correlated and consistent
with the hypothesis.
Keywords: Marketing mix factors, consumer behavior, Dreamteam(Thailand) Public Company Limited

บทนา
ในปจั จุบนั ชีวติ ประจาวันของเราเต็มไปด้วยกิจธุระ
ทัง้ หมดนี้ล้วนแต่ต้องทาอย่างเที่ยงตรง ชีวิตและวัน
เวลาจึงต้องถูกการวางแผนกาหนดเวลาซึ่งจะเกิดขึน้
ได้กด็ ้วยนาฬิกาซึ่งนาฬิกาถือเป็ นเครื่องประดับชนิด
หนึ่งทีส่ ามารถใช้บอกเวลาได้ นาฬิกาจึงมีความสาคัญ
ต่อการดาเนินชีวติ ในโลกธุรกิจ ปจั จุบนั คนไทยนิยม
ใส่นาฬิกามากกว่า 2 เรือน รวมทัง้ เลือกนาฬิกาเป็ น
ของสะสมมากขึน้ ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดนาฬิกา
เมืองไทยเติบโตต่อเนื่อง ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจทีเ่ น้น
การปรับ เทรนอยู่ต ลอดเวลาเป็ น การดาเนิ น ธุร กิจ ที่
เสีย่ งมากเพราะกว่าจะมันใจว่
่ าการตอบรับจากตลาด
จะออกมาในทางบวกต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง และอาศัย
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผ่านกลุ่มอิทธิพลต่อกลุ่ม
ลูกค้าทีเ่ หลือทีอ่ ยู่ในแวดวง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

เดีย วกัน และไม่ มีส ัญ ญาณใดๆ ที่บ อกว่ า ทิศ ทาง
ข้างหน้าจะนาไปสูค่ วามสาเร็จหรือล้มเหลว
ในการศึก ษาป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ทใ่ี ช้นาฬิกา LOUIS
MORAIS ทีศ่ ูนย์สาขาของบริษทั ดรีมทีม (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 79 สาขาทัวประเทศ
่
โดยนาข้อมูลผลการศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริก ารที่มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ศู น ย์ ส าขาของ บริ ษั ท ดรี ม ที ม
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 79 สาขาทัว่
ประเทศมาเป็ นข้อ มูลแนวทางในการปรับ ปรุง และ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดต่ อ ไป เพื่อ พัฒ นาท าให้
ศู น ย์ บ ริก ารมีป ระสิท ธิภ าพของการบริก าร ได้ ร ับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ซึ่ง
99 | ห น้ า
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ยังมีผลในการเพิม่ ยอดขายในการจาหน่ายนาฬิกาของ
บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ เ ป็ นส่ ว นห นึ่ ง ใ นก า รส ร้ า ง ค ว า ม
เจริญรุ่งเรืองในพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศได้
เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดที่มผี ลต่อการพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้ ริโภคหรือผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อศูนย์สาขานาฬิกา
LOUIS MORAIS
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค ที่ ใ ช้
นาฬิ ก า LOUIS MORAIS ข อง บ ริ ษั ท ดรี ม ที ม
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งปจั จัยส่ว น
ประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมของผู้ท่ใี ช้
นาฬิกา LOUIS MORAIS

สมมติ ฐานของการวิ จยั
ป ัจ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่ใช้นาฬิกา
LOUIS MORAIS

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ง า น วิ จั ย ใ น ค รั ้ ง นี้ น า ป ั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ[1] ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่ าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นกระบวนการ ด้ า น
ลักษณะทางกายภาพเป็ นตัวแปรต้น สาหรับตัวแปร
ตามนาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค[3] ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
แต่ละครัง้ ในการเข้าใช้บริการ จานวนนาฬิกาทีซ่ ้อื ใน
รอบ 1 ปี ระยะเวลาในการตั ด สิน ใจซื้ อ (สัป ดาห์ )
จานวนการเปลีย่ นสายหนังในรอบ 1 ปี งบประมาณใน
การเปลีย่ นสายหนังต่อครัง้
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้
นี้ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้ามาใช้บริการทีศ่ นู ย์สาขานาฬิกา
LOUIS MORAIS ในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 เลือก
เฉพาะผู้ตดั สินใจซือ้ นาฬิกาข้อมือ LOUIS MORAIS
ซึง่ มีผใู้ ช้บริการทัวประเทศจ
่
านวน 5,716 คน / เดือน
โดยใช้ วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามให้ ก ั บ ผู้ บ ริ โ ภค
หลัง จากช าระค่ า สิน ค้า ที่ศูน ย์ส าขานาฬิก า LOUIS
MORAIS
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ จี ดั ชัน้
ภู มิต ามสัด ส่ ว น ตามจ านวนสาขาในแต่ ล ะภู มิภ าค
เพื่ อ เลื อ กกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า งสาขา และสุ่ ม
ผู้บริโภคในแต่ ละสาขาด้วยวิธกี ารสุ่มแบบเป็ นระบบ
ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยใช้วธิ กี าร
สุ่ ม โดยจั ด ชั ้น ภู มิ ต ามสั ด ส่ ว น โดยใส่ สู ต รการ
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รของยา
มาเน่ (Yamane) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
เท่ากับ 374 คน ผู้วจิ ยั ได้สารองไว้ 10 % จากการ
คานวณกลุ่ มตัวอย่า งรวมจานวนแบบสอบถามที่จ ะ
เก็บข้อมูลทัง้ สิน้ 411 ชุด
ตารางที่ 1 จานวนการสุม่ ตัวอย่างแบ่งตามภาค
และสาขา
จานวน
กลุ่ม
ภาค
ประชากร
สาขา
ตัวอย่าง
เหนือ
10
520
37
ใต้
13
1,386
100
ตะวันออก
7
373
27
อีสาน
19
1,097
79
กลาง
30
2,340
168
รวม
79
5,716
411
การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
กา ร ศึ ก ษ า ค รั ้ง นี้ ผู้ วิ จ ั ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้บ ริโ ภค แบบสอบถามปลายปิ ด โดยใช้ม าตรา
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ส่ว นประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค

ผลการวิ จยั
ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม
พบว่ า กลุ่ มตัวอย่ างส่วนมากเป็ น เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
วุฒปิ ริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน มี
รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน
5.00

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ, 4.13
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ, 3.92

1.80

ด้านบุคลากร, 4.24

2.60

ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย, 3.9
ด้านการส่งเสริม
การตลาด, 3.68

3.40

ด้านราคา , 3.68

4.20

ผลิตภัณฑ์ , 3.87

แบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) และ
ประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 เน้ น แบบสอบถามด้ า นป จั จั ย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริก ารที่มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ผู้บ ริโ ภคเครื่อ งมือ เป็ น แบบมาตราประมาณค่ า 5
ระดับ
ส่วนที่ 3 เน้ นแบบสอบถามด้านพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้นาฬิกา LOUIS MORAIS
การพัฒนาคุณภาพเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
1. ผู้วิจ ัย ศึก ษาเอกสาร บทความ ต าราและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและจากการสังเกต
2. นาปจั จัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อนาแบบสอบถามทีส่ ร้าง
ขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ า น ว น 3ท่ า น เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
แบบสอบถามและปรับปรุง แก้ไข ถ้อยคา ความหมาย
การเรียงลาดับของแบบสอบถาม
3. น าแบบสอบถามที่ ต รวจสอบแล้ ว ไป
ทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มประชากรเป้าหมายจานวน
30 คน ในพืน้ ทีเ่ ขตใกล้เคียงและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อนาคาถามมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่ อ มั น่ (Reliability) ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ า
(Alpha Coefficient) ของคร์อนบาช (Cornbrash) [2]
และเก็บข้อมูลจนครบ 411 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูล จะเก็บข้อมูลโดยให้พนักงานของ
ศูนย์สาขาแต่ละสาขาแจกแบบสอบถามพร้อมอธิบาย
ให้คาแนะนาในการตอบแบบสอบถามให้กบั ผู้บริโภค
ที่มาซื้อนาฬิกาLOUIS MORAIS ระหว่ างเดือ น
มิถุนายน 2555 ซึ่งพนัก งานจะเป็ นผู้ตรวจเช็คเสร็จ
แล้วจะเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ ริโภค
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์
1. ค่ า เฉลี่ย (mean) และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (SD.)
2. ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เพี ย ร์ ส ั น ( Pearson’s
Correlation) เพื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัย

1.00

ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด

ภาพที่ 1: ระดับความสาคัญของปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
จากภาพที่ 1 ระดับความสาคัญของปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มผี ลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
สู ง สุ ด คื อ ด้ า น บุ ค ล า ก ร ร อ ง ล ง ม า คื อ ด้ า น
กระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ช่องจัดจาหน่ ายด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ในขณะที่
ด้า นราคา กับ ด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคน้อยสุด
พฤติกรรมของผู้บ ริโภคในการเลือ กซื้อ นาฬิก า
LOUIS MORAIS ทีม่ ผี บู้ ริโภคซือ้ มากทีส่ ดุ ผลการวิจยั
พบว่า ค่าใช้จ่ายแต่ละครัง้ ในการเข้ามาใช้บริการเฉลีย่
2,665.58 บาท จานวนนาฬิกาทีซ่ อ้ื ในรอบ 1 ปี เฉลีย่
1.84เรือน ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อเฉลี่ย 1.68
สัปดาห์จานวนการเปลี่ยนสายหนังในรอบ 1 ปี เฉลี่ย
1.21 ครัง้ งบประมาณในการเปลี่ยนสายหนังต่ อครัง้
เฉลีย่ 391.21 บาท
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ั ยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ส่วนประสม
ค่าใช้จ่ายใน จานวน ระยะเวลาในการ จานวนการ
งบประมาณใน
ทางการตลาดบริ การ การเข้ามาใช้ นาฬิ กาที่ซื้อ ตัดสิ นใจซื้อนาฬิ กา เปลี่ยนสายหนัง การเปลี่ยนสาย
บริ การ
ในรอบ 1 ปี
(สัปดาห์)
ในรอบ 1 ปี
หนังต่อครัง้
ผลิตภัณฑ์
.08
.03
-.12*
-.16**
.12*
ราคา
.07
.07
-.14**
-.09
.11*
ช่องทางการจัด
.03
.11*
-.10*
.09
.06
จาหน่าย
.03
.10*
-.12*
.06
.06
การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร
กระบวนการให้บริการ

.00
.10

.10
.08

-.11*
-.14**

.10*
.02

.01
.05

ลักษณะทางกายภาพ

.09

.18***

-.07

.05

.08

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมของผู้ท่ใี ช้
นาฬิกา LOUISMORAIS ผลการวิจยั พบว่า ส่ว น
ประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์/ตราสินค้า
มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ งบประมาณในการเปลี่ยน
สายหนังต่อครัง้ แต่มสี หสัมพันธ์ทางลบกับจานวนการ
เปลี่ย นสายหนั ง ในรอบ 1 ปี และระยะเวลาในการ
ตัด สิน ใจซื้อ ด้ า นราคา มีส หสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ
งบประมาณในการเปลี่ย นสายหนั ง ต่ อ ครัง้ และมี
สหสัม พัน ธ์ท างลบกับ ระยะเวลาในการตัด สิน ใจซื้อ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ
จานวนนาฬิกาที่ซ้อื ในรอบ 1 ปี และมีสหสัมพันธ์ทาง
ลบกับระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อด้านการส่งเสริม
การตลาด มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับจานวนนาฬิกาที่
ซือ้ ในรอบ 1 ปี และมีสหสัมพันธ์ทางลบกับระยะเวลา
ในการตัดสินใจซือ้ ด้านบุคลากรมีสหสัมพันธ์ทางบวก
กับ จ านวนการเปลี่ย นสายหนั ง ในรอบ 1 ปี และมี
สหสัม พัน ธ์ท างลบกับ ระยะเวลาในการตัด สิน ใจซื้อ
ด้า นกระบวนการให้บ ริก ารมีสหสัม พัน ธ์ท างลบกับ
ระยะเวลาในการตัด สิน ใจซื้อ และด้า นลัก ษณะทาง
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กายภาพมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับจานวนนาฬิกาทีซ่ อ้ื
ในรอบ 1 ปี

สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภคที่ใ ช้ น าฬิ ก า LOUIS
MORAIS บริษัท ดรีม ทีม (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน)
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ป จั จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริ ก ารมี ค วามสัม พั น ธ์ ก ั บ
พ ฤ ติ ก รรม ข อง ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ใ ช้ นา ฬิ ก า LOUIS
MORAIS มีสหสัมพันธ์ทางบวกทัง้ หมด
ป จั จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ
รูปแบบนาฬิกาช่วงราคาของนาฬิกาที่ซอ้ื เหตุผลที่ใช้
พิจารณาในการเลือกซื้อ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ
การกลับ มาใช้บ ริก าร และช่ ว งเวลาที่ใ ช้บ ริก าร ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการบริการพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคด้านอื่นๆ ทัง้ นี้เนื่องจาก การทีบ่ ุคคลต้องการ
ซือ้ อัญมณี เขาไม่ได้ต้องการเพียงอัญมณีเท่านัน้ แต่
เขาต้ อ งการความภาคภู มิใ จ เกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสีย ง
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ภาพพจน์ จากการที่ได้มโี อกาสใช้เครื่องประดับ ที่มี
ความประณีตในเรื่อ งของการออกแบบ บ่ง บอกถึง
การมีฐานะ การมีช่อื เสียง ผูบ้ ริโภคซือ้ ความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้เป็ นเจ้าของเครื่องประดับ ทีม่ คี วามประณีตในการ
ออกแบบ และสร้างความแตกต่างในตัวเครื่องประดับ
ทีม่ ไี ม่เหมือนใครรองลงมา คือ ด้านคุณภาพเครื่อง ซึง่
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของรุ่ ง ฟ้ า ตั ง้ ลิ ข ิต ไพศาล
(2552) [4]ได้ศึกษาเรื่อ งการศึก ษาพฤติก รรมและ
ป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ เครื่อ งประดับ ของ
ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่าง ให้ความสาคัญด้านคุณภาพมากทีส่ ดุ
ปจั จัยด้านด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั สถานที่
ที่ซ้อื เหตุ ผลที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อ ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมุ ติฐ าน แต่ ไ ม่มีความสัม พัน ธ์ก ับป จั จัยส่ว น
ประสมทางการตลาดบริ ก าร กับ พฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคอื่น ๆ ผู้บริโ ภคค่อนข้างให้ความสาคัญกับ
ปจั จัยด้านราคา และปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด
น้ อ ยกว่ า ป จั จัย ด้ า นอื่น ๆ เพราะผู้ บ ริโ ภคมองว่ า
สาระสาคัญของการซื้อนาฬิกานัน้ อยู่ท่ปี ระเด็นของ
การให้บริการมากกว่า ประเด็นของเรื่องราคา และการ
ส่งเสริมการตลาด นันคื
่ อ แนวทางในการทาการตลาด
นาฬิกา LOUIS MORAIS นัน้ ควรให้ความสาคัญกับ
ตัวพนักงานขายมากกว่า การใช้การส่งเสริมการตลาด
ด้านอื่นกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ราคาสินค้ามี
ความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสายชล
สาละสาลิน (2546) [5]ได้ศึก ษาเรื่อ ง การศึก ษา
พฤติ ก รรมและป จั จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ แ ท้ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ เครื่องประดับแท้มากทีส่ ดุ คือ ราคาต้องเหมาะสม
ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ผลการวิจยั
พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ โอกาสที่ซ้ื อ สถานที่ซ้ือ
เหตุ ผ ลที่ใ ช้พิจ ารณาในการเลือ กซื้อ การกลับ มาใช้
บริก าร ช่ ว งเวลาที่ใ ช้บ ริก ารซึ่ ง มีค วามสัม พัน ธ์ซ่ึง
เป็ นไปตามสมมติฐาน แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก าร พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริโภคด้านอื่น ๆ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์
กับ โอกาสที่ซ้อื เหตุ ผลที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อ
การกลับ มาใช้ บ ริ ก ารช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ป็ นไ ป ต า ม ส ม มุ ติ ฐ า น แ ต่ ไ ม่ มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริการกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคด้านอื่น
ปจั จัยด้านบุคลากรหรือพนักงานขายผลการวิจยั
พบว่ า ป จั จั ย ด้ า นบุ ค ลากรหรื อ พนั ก งานขาย มี
ความสัมพันธ์กบั รูปแบบนาฬิกาโอกาสทีซ่ อ้ื เหตุผลที่
ใช้พจิ ารณาในการเลือกซื้อและการกลับมาใช้บริการ
ซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านแต่ ไ ม่ มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ ก าร และพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคอื่ น ๆ การ
วิ เ คราะห์ ป จั จัย ด้ า นบุ ค ลากรหรื อ พนั ก งานขาย
เนื่องจากแม้ว่าปจั จัยหลักในการบริการ คือ การซื้อขายนาฬิ ก าแต่ ม ารยาท ความเอาใจใส่ ความ
น่ าเชื่อถือ และการอานวยความสะดวกของพนักงาน
ก็เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริโภคทีม่ าใช้
บริการเกิดความประทับ ใจแรกเมื่อได้ก้าวเข้า มาใน
ร้าน และความประทับใจนี้จะเป็ นสิง่ ทีท่ าให้ผบู้ ริโภค
ผูท้ ม่ี าใช้บริการกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป การ
ซื้อ นาฬิก านั น้ ผู้เ ข้า ใช้บ ริก ารอาจจะไม่ มีค วามรู้ใ น
ผลิตภัณฑ์นาฬิกามาก่อน หากพนักงานสามารถให้
คาแนะนาและให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ชัดเจน ก็จะส่งผลทาให้ผใู้ ช้บริการรูส้ กึ ถึงความชัดเจน
ในการเข้า รับ บริก าร ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปถึง ความ
ประทับใจในครัง้ ต่อๆไป
ป จั จัย ด้ า นกระบวนการให้ บ ริก ารผลการวิจ ัย
พบว่าปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการความสัมพันธ์
กับ โอกาสที่ซ้อื เหตุ ผลที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อ
และ การกลับ มาใช้ บ ริก าร ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน
เป็ นไปตามสมมุติฐานแต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคด้านอื่น ๆ ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการ
ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคที่ ม าใช้ บ ริก ารนั ้น มี ค วาม
คาดหวังที่จ ะได้รบั ความสะดวกสูงสุด ในการเข้า รับ
บริการ เป็ นการสร้า งความประทับใจในการบริก าร
และเนื่องจากการเลือกซื้อนาฬิกา มักเป็ นบริการทีใ่ ช้
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ระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูล รวมถึงอาจจะมีการ
เปรี ย บเที ย บ ทดลองใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง หากการ
ให้บริการในขัน้ ตอนต่าง ๆ นัน้ มีความถูกต้อง รวดเร็ว
และใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมก็จะไม่ส่งผลทาให้ความ
ประทับใจติดลบ แต่หากทาสิง่ ข้างต้นได้ยาก ก็ควรมี
สิ่ง อ านวยความสะดวก หรือ สิ่ง ที่ส ามารถดึง ความ
สนใจไปจากการรอรับบริการได้ เพื่อเพิม่ ความผ่อน
คลายให้กบั ผูท้ ก่ี าลังรอรับบริการ
ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปจั จัยด้านช่อง
ทางการจัด จ าหน่ า ย และปจั จัย ด้า นผลิตภัณฑ์/ตรา
สินค้านัน้ ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญในระดับกลาง ทัง้ นี้
เนื่องจากแม้ว่าลักษณะทางกายภาพ หรือบรรยากาศ
ของร้ า น ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และรู ป แบบ/
คุ ณภาพของผลิต ภัณ ฑ์นัน้ จะมีค วามส าคัญ ต่ อ การ
เลือกซือ้ แต่ผลการวิจยั กลับพบว่า ทัง้ 3 ปจั จัยไม่ได้มี
ความส าคัญ มากนั ก ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากป จั จัย ด้ า น
ลักษณะทางกายภาพ และปจั จัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย เป็ น แค่ ส่ ว นเสริม ในการซื้อ -ขายเท่ า นั น้
ไม่ได้ส่งผลต่ อตัวผลิตภัณฑ์มากมายแต่ อย่างใด แต่
อย่างไรก็ตามสาหรับปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์/ตราสินค้า
นั น้ ที่มีค วามส าคัญ ค่ อ นข้า งน้ อ ย เพราะผู้ บ ริโ ภค
เชื่อถือในตัว พนักงานขาย หรือ ข้อ มูลจากพนักงาน
ขายมากกว่า การพิจารณาข้อมูลหรือคุณภาพ ด้ว ย
ตนเอง
ข้อเสนอแนะจากผลงานการวิจยั
1. ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริโภคของนาฬิกา LOUIS
MORAIS นัน้ อยู่ในกลุ่มทีม่ รี ายได้ปานกลาง (10,00020,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจจะ
ไม่สามารถใช้จ่ายได้มากเทียบเท่ากับกลุ่มที่มรี ายได้
สูง นักการตลาดจึงไม่ควรออกแบบและตัง้ ราคาของ
นาฬิกา LOUIS MORAIS ให้สูงเกินไปนัก เพื่อให้
เหมาะสมกับผูบ้ ริโภคในกลุ่มดังกล่าว
2. หากบริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) มีทรัพยากรทีไ่ ม่จากัด ก็ควรพัฒนากลยุทธ์
ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารทัง้ 7 ด้า น
พร้อม ๆ กัน แต่หาก บริษทั มีทรัพยากรทีจ่ ากัดแล้ว ก็
ควรจัดสรรทรัพยากรเน้ นมาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรให้มากทีส่ ุด
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รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และในกลุ่ม
ของด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย และด้า นผลิต ภัณฑ์/ตราสินค้า ตามลาดับ
ในขณะที่สาหรับ ในด้านราคา และด้า นการส่ง เสริม
การตลาด มีความสาคัญน้อยสุดนัน้ หากทางบริษัทมี
ทรัพยากรไม่มากพอ ก็สามารถที่จะไปเน้นปจั จัยทัง้
สองด้านนี้ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาเกีย่ วกับ
นาฬิกายีห่ อ้ อื่น เพื่อดูว่าผูบ้ ริโภคมีแนวคิด และควรใช้
แนวทางการทาตลาด หรือใช้กลยุทธ์ปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการคล้ายหรือเหมือนกันกับนาฬิกา
LOUIS MORAIS หรือไม่
2. ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วจิ ยั การขายและ
การบริการของนาฬิกา LOUIS MORAIS ซึ่งใน
อนาคตหากมีการต่ อยอดการวิจยั ครัง้ นี้ ควรจะวิจ ัย
เฉพาะในส่วนของธุรกิจทีบ่ ริการเกีย่ วกับนาฬิกา เช่น
เปลีย่ นถ่าน ทาความสะอาดตัวเรือน และเปลี่ยนสาย
นาฬิก า โดยไม่ มีก ารขายนาฬิก าเข้ า มาเกี่ย วข้อ ง
เพื่อทีจ่ ะศึกษา ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
7 ด้านอย่างเต็มรูปแบบ
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