
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัความภกัดีของลูกค้าผูใ้ช้บริการเช่าเครืองถ่าย

เอกสารของ บริษทั พี.กรุป๊ มารเ์กต็ติง จาํกดั ในพนืทีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

วรวุฒ ิปัญจศรปีระการ1  

 

บทคดัย่อ 

การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพอื (1) ศึกษาปัจจยัทางธุรกิจทมีีอิทธพิลต่อความภักดีของลูกค้าผู้ใช้บรกิารเช่า

เครืองถ่ายเอกสารของ บริษัท พี.กรุ๊ป มาร์เก็ตติง จํากัด ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ( ) ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัความภกัดขีองลูกค้าผู้ใช้บรกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ 

บรษิัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เก็ตตงิ จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการวจิยัครงันีคอื กลุ่ม

ธุรกจิทใีชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

จํานวน  บรษิัท ใช้แบบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลยี ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสหสมัพนัธ์ 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทางธุรกจิมอีทิธพิลต่อความภกัดไีม่มากนัก เนืองจากเครอืงถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์

สาํนักงานทหีลาย ๆ บรษิทัมกัใชง้านอยู่เป็นประจาํ จงึไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งมคีวามภกัดกีบับรษิทัใด แต่ส่วนประสมทาง

การตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดภีกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ 

จาํกดั เนืองจากเป็นการใหบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร จาํเป็นต้องมผีูด้แูล ซงึผลทไีดน้นัแสดงถงึความสมัพนัธ์ต่อกนั 

จากการวจิยัพบว่าค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารทแีตกต่างกนันัน มผีลต่อความภกัดขีอง

ลูกค้า ในปัจจยัด้านความตงัใจว่ากล่าวติเตียน ดงันันควรให้ความสําคญักบัปัจจยันี ว่าการว่ากล่าวติเตียนเหล่านัน

เป็นไปในทศิทางใด เรอืงใด และเกดิจากความเขา้ใจผดิหรอืไม่ ควรมกีารออกแบบสอบถามแบบเจาะลกึในส่วนนี หรอื

ใชก้ารสมัภาษณ์ร่วมดว้ย 

 

คาํสาํคญั : เครอืงถ่ายเอกสาร 

 

บทนํา 

เครืองถ่ายเอกสาร คือ เครืองใช้สํานักงานสําหรับพิมพ์สําเนาเอกสารทีมีความจําเป็นและสําคญัในการ

ปฏิบตังิานในรปูแบบสํานักงานทุก ๆ ประเภทธุรกิจ เนืองจากสามารถพมิพส์าํเนาเอกสารได ้และช่วยประหยดัเวลาใน

การพมิพเ์อกสารทซํีากนัเป็นจํานวนมากไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ นอกจากนี ยงัใชพ้มิพส์าํเนาเอกสารทเีป็นรปูภาพ แผน

ท ีกราฟ ภาพลายเส้นได้เหมือนกับต้นฉบบัจรงิ สามารถใช้งานได้ง่าย ดงันัน จะเห็นได้ว่าในสํานักงานทุก ๆ แห่ง

จะต้องมเีครอืงถ่ายเอกสารอย่างน้อยหนึงเครอืงไวใ้ชง้าน โดยทวัไปการพจิารณาคุณสมบตัดิา้นการใชง้านของเครอืง

ถ่ายเอกสาร มกัพจิารณาในเรอืงของความเรว็ในการทํางาน โดยกําหนดมาตรฐานการใชง้านเป็นอตัราความเรว็ในการ

พมิพส์ําเนาเอกสาร เช่น อตัราความเร็วในการพมิพ์ 20 แผ่นต่อนาท ีหรอือตัราความเรว็ในการพมิพ์ 50 แผ่นต่อนาท ี

เป็นตน้ นอกจากนียงัพจิารณาคุณสมบตัแิละขดีความสามารถในดา้นอนื ๆ ประกอบ เช่น การใชร้ะบบผงหมกึแหง้ หรอื

หมกึนําบรรจุในบรรจุภณัฑส์ําเรจ็รูปสําหรบับรรจุเขา้ไปในเครอืงไดท้งัชนิ มรีะบบควบคุมความเขม้-จางของเครอืงโดย

อตัโนมตัิ ความสามารถถ่ายเอกสารได้คมชดัเหมอืนต้นฉบบัทงัภาพขาว-ดํา ภาพสี ลายเส้น รอยประทบัตรายาง 

ลายเซน็ วตัถุสามมติติ่าง ๆ มรีะบบเสยีงและไฟแจง้เตือนเมอืเครอืงเรมิทํางาน ลมืต้นฉบบั หรอืหมึกหมด นอกจากนี 

เครอืงถ่ายเอกสารบางรุ่น สามารถเชอืมต่อเขา้กบัระบบคอมพวิเตอรไ์ด ้ซงึเรยีกว่าเครอืงถ่ายเอกสารแบบมลัตฟัิงกช์นั 

 

1 นักศกึษาโครงการพเิศษ บรหิารธุรกจิบณัฑติ (IT-Smart Program) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



ครอบคลุมการทํางานทังระบบการถ่ายเอกสาร การสังพิมพ์เอกสาร (พรินเตอร์) การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(สแกนเนอร)์ และโทรสาร (แฟกซ์) ทงันี หน่วยงานจะเลอืกใชเ้ครอืงถ่ายเอกสารชนิดใด ยหีอ้ใด หรอืรุ่น

ใด คุณสมบตัอิย่างไร ควรพจิารณาให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน และความจําเป็นในการปฏบิตังิานของหน่วยงานเป็น

สาํคญั นอกจากนีสงิสาํคญัทจีะมองขา้มมไิดโ้ดยเดด็ขาดกค็อื การใหบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัผูจ้าํหน่าย เนืองจาก

เครอืงถ่ายเอกสารจะสามารถใชง้านไดโ้ดยปราศจากปัญหานัน ขนึอยู่กบัผูท้ดีแูลเป็นหลกั 

บริษัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เก็ตติง จํากัด ได้เริมก่อตังเมอืปีพุทธศักราช 2560 โดยมีวตัถุประสงค์แรกเริมเพอืจดั

จาํหน่ายและบรกิารหลงัการขายเครอืงถ่ายเอกสาร โดยไดนํ้าเสนอสนิค้าทมีคีุณภาพภายใตม้าตรฐานสนิคา้ระดบัสากล

ใหแ้ก่ลูกคา้องคก์รชนันําในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก และในดา้นการบรกิารหลงัการขายทาง บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็

ติง จํากัด มีผู้บริหารทีมากด้วยประสบการณ์ถึง 30 ปีบนเส้นทางธุรกิจด้านเครืองถ่ายเอกสาร ทังยังมีเจ้าหน้าที

ผูช้าํนาญการทไีดร้บัการอบรมและฝึกฝนในการดแูลและใหค้าํแนะนําแก่ลูกคา้ได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ ลูกค้า

ทุกท่านจงึมนัใจไดว้่าจะไดร้บัการบรกิารทดีเีมอืเลอืกใชบ้รกิารจาก บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพอืศกึษาปัจจยัทางธุรกจิทมีอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั 

พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. เพอืศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัความภกัดขีองลูกคา้ผู้ใชบ้รกิารเช่า

เครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

สมมติฐานการวิจยั  

1. ปัจจยัทางธุรกิจทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ 

บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่าย

เอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

ปัจจยัทางธุรกจิ หมายถงึ ประเภทของธุรกจิ ยหีอ้ของเครอืงถ่ายเอกสารทใีชง้านอยู่ในปัจจุบนั ค่าใชจ้่ายใน

การใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั 

ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึพอใจ หรอืทศันคตทิดีหีลงัจากซอืสนิคา้ หรอืไดร้บัการบรกิาร หากสามารถ

ใช้งานได้ตามทีคาดหวงัไว้ จะทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจ แต่ถ้าสินค้า หรือบริการนันไม่มีประสิทธิภาพตามทีได้

คาดหวงัไว ้ลูกคา้จะเกดิความไม่พงึพอใจได ้

การบรกิารหลงัการขาย หมายถึง ความสนใจลูกค้าและเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ และแก้ไขปัญหาโดยมเีจา้

หน้าผูม้ปีระสบการณ์ และไดร้บัการอบรมดา้นการซ่อมและดแูลรกัษาจาก บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 งานวิจยันีได้ศึกษาปัจจยัทางธุรกิจต่อการใช้บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ บริษัท พี.กรุ๊ป มาร์เก็ตติง 

จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยแบ่งเป็นดา้นประเภทของธุรกจิ ยีหอ้ของเครอืงถ่ายเอกสารทใีชง้าน

อยู่ในปัจจุบนั ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์

เก็ตติง จํากัด เป็นต้น รวมไปถึงศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของลูกค้า

ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทงัหมด 



 ปัจจยั ( P’s) ไดแ้ก่ดา้นการใหบ้รกิาร (Product) ดา้นราคาเช่า (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นพนักงาน (People) ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร (Process) และดา้นกายภาพ

และการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) ทส่ีงผลต่อความภกัดขีองลูกค้าต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืง

ถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กลุ่มธุรกจิทใีชใ้นการศกึษา คอื ลูกคา้ทใีชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั 

ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออฟไลน์ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 14 

วนั ในการเกบ็ขอ้มูล ตงัแต่วนัท ี17 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และมกีลุ่มเป้าหมายอยู่ท ี187 บรษิทั 

 

กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั 

ในการศึกษาครังนี เพือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของลูกค้า

ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑลซงึผูว้จิยั

ไดก้ําหนดตวัแปรทเีกยีวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท ี1. แสดงกรอบแนวคดิทใีชใ้นการวจิยั 

 

ปัจจยัทางธรุกิจ (Business Factors) 

- ประเภทธุรกจิ 

- ยหีอ้ของเครอืงถ่ายเอกสารทใีชง้าน

อยู่ในปัจจุบนั 

- ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน 

- ระยะเวลาของการเป็นลูกคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(7P’s) 

- ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร (Product) 

- ปัจจยัดา้นราคาเช่า (Price) 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

(Place/Channel Distribution) 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) 

- ปัจจยัดา้นพนักงาน (People) 

- ปัจจยัดา้นกระบวนการในการ

ใหบ้รกิาร (Process) 

- ปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ 

(Psysical Evidence) 

ความภกัดีของลูกค้า (Customer 

Loyalty) 

- ความตงัใจบอกต่อ (Word of Mouth 

Communication) 

- ความตงัใจใชบ้รกิาร (Purchase 

Intention) 

- ความตงัใจอนัเกดิจากความอ่อนไหว

ดา้นราคา (Price Sensitivity) 

- ความตงัใจว่ากล่าวตเิตยีน 

(Complaining Behavior) 



เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครอืงมือทใีช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรบัการวจิยัครงันีเป็นแบบสอบถามความภักดีของลูกค้าต่อการใช้

บรกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของบรษิัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เก็ตติง จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ทผีู้วจิยั

สรา้งขนึจากการศกึษาขอ้มูล ตํารา และการสอบถามความคดิเหน็จากบรษิทัทมีกีารใชบ้รกิารกบั บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์

เกต็ตงิ จาํกดั ในปัจจุบนั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี 

ส่วนท ี1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกยีวกบัปัจจยัทางธุรกจิของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสํารวจรายการ 

(Checklist) ได้แก่ (1) ประเภทธุรกิจ (2) ยหี้อของเครืองถ่ายเอกสารทใีช้งานอยู่ในปัจจุบนั (3) ค่าใช้จ่ายในการใช้

บรกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร และ (4) ระยะเวลาของการเป็นลูกคา้  

ส่วนท ี2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกยีวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อการใชบ้รกิารเช่าเครือง

ถ่ายเอกสาร ทงัหมด 7  ปัจจยั คอื (1) ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร (2) ปัจจยัดา้นราคาเช่า (3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย (4) ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (5) ปัจจยัดา้นพนักงาน (6) ปัจจยัด้านกระบวนการในการใหบ้รกิาร และ 

(7) ปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ ซงึมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 

ส่วนท ี3 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกยีวกบัความภกัดขีองลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารจาก 

บรษิัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เก็ตตงิ จํากดั ทงั 4 ขนัตอน คอื (1) ดา้นความตงัใจบอกต่อ (2) ดา้นความตงัใจใชบ้รกิาร (3) ดา้น

ความตงัใจอนัเกิดจากความอ่อนไหวด้านราคา และ (4) ด้านความตงัใจว่ากล่าวตเิตียน ซึงมลีกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 

 

การวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพืออธิบายถึงลักษณกลุ่มตัวอย่าง 

ดงัต่อไปนี 

 ส่วนท ี1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางธุรกิจของลูกค้าต่อการใช้บรกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของบรษิัท พ.ี

กรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ ยหีอ้ของเครอืงถ่ายเอกสารทใีช้

งานอยู่ในปัจจุบนั ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร และระยะเวลาของการเป็นลูกค้า โดยการหา

ค่าความถ ี(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัทางธรุกิจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ บริษทั 

พี.กรุป๊ มารเ์กต็ติง จาํกดั ในพืนทีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอ้มลูปัจจยัทางธุรกจิ จาํนวน (บรษิทั) รอ้ยละ 

1. ประเภทธุรกจิ   

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 17 13.1 

ธุรกจิวสัดุกอ่สรา้ง 11 8.5 

การศกึษา 11 8.5 

2. ยหีอ้ของเครอืงถ่ายเอกสารทใีชง้านอยู่ในปัจจบุนั   

SAMSUNG 39 30.0 

EPSON 22 16.9 

FUJI XEROX 21 16.2 

3. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร   

1,501 ถงึ 3,500 บาท 74 56.9 

3,501 ถงึ 5,500 บาท 49 37.7 

มากกว่า 5,501 บาท 4 3.1 

4. ระยะเวลาของการเป็นลูกคา้   

1 ถงึ 2 ปี 37 28.5 

3 ถงึ 4 ปี 34 26.2 

2 ถงึ 3 ปี 29 22.3 

ขอ้มลูปัจจยัทางธุรกจิโดยรวม 130 100.0 

ตารางท ี2. แสดงค่าความถแีละรอ้ยละของขอ้มลูปัจจยัทางธุรกจิของลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ

บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แบบ 3 อนัดบัแรก 

 

จากการศกึษาพบว่า ลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืที

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 17 บรษิทั (รอ้ยละ 13.1) ในปัจจบุนั

ยงันิยมใชย้หีอ้ SAMSUNG จาํนวน 39 บรษิทั (รอ้ยละ 30.0) ค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารเช่า ส่วนมากอยูท่ ี1,501 ถงึ 

3,500 บาท คดิเป็นจาํนวน 74 บรษิทั (รอ้ยละ 56.9) และลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารกบัทาง บรษิทั พ.ีกรุ๊ป 

มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1 ถงึ 2 ปี จาํนวน 37 บรษิทั (รอ้ยละ 28.5) 
 

ส่วนท ี2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการใช้บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ 

บริษัท พี.กรุ๊ป มาร์เก็ตติง จํากัด ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทงัหมด 7 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านการ

ใหบ้รกิาร ปัจจยัดา้นราคาเช่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นพนักงาน 

ปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร และปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ โดยการหาค่าเฉลยี (Mean) และส่วน

เบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
 

 

 



การวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการ

ใช้บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ บริษทั พี.กรุป๊ มารเ์กต็ติง จาํกดั ในพนืทีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean (X) S.D. มผีลต่อการ

ตดัสนิใจ 

ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร 3.93 0.64 มาก 

ปัจจยัดา้นราคาเช่า 3.86 0.73 มาก 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.95 0.51 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 3.97 0.66 มาก 

ปัจจยัดา้นพนักงาน 4.04 0.58 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร 4.15 0.52 มาก 

ปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ 4.10 0.53 มาก 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 4.00 0.60 มาก 

ตารางท ี3. แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อการใชบ้รกิารเช่า

เครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ี

กรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวม ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร ปัจจยัดา้นราคาเช่า 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นพนักงาน ปัจจยัด้านกระบวนการในการ

ใหบ้รกิาร และปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ อยู่ในระดบัมาก 

 

ส่วนท ี3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบัความภกัดขีองลูกค้าต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั 

พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทงัหมด 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความตงัใจบอกต่อ 

ปัจจยัดา้นความตงัใจใชบ้รกิาร ปัจจยัดา้นความตงัใจอนัเกดิจากความอ่อนไหวดา้นราคา และปัจจยัด้านความตงัใจว่า

กล่าวตเิตยีน โดยการหาค่าเฉลยี (Mean) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

 

การวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของข้อมลูด้านความภกัดีของลูกค้าต่อการใช้

บริการเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ บริษทั พี.กรุป๊ มารเ์กต็ติง จาํกดั ในพืนทีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ความภกัดขีองลูกคา้ Mean (X) S.D. มผีลต่อการ

ตดัสนิใจ 

ปัจจยัดา้นความตงัใจบอกต่อ 4.10 0.72 มาก 

ปัจจยัดา้นความตงัใจใชบ้รกิาร 4.09 0.78 มากทสุีด 

ปัจจยัดา้นความตงัใจอนัเกดิจากความอ่อนไหว 4.04 0.75 มาก 

ดา้นราคา    

ปัจจยัดา้นความตงัใจว่ากล่าวตเิตยีน 4.02 0.74 ปานกลาง 

ความภกัดขีองลูกคา้โดยรวม 4.06 0.75 มาก 

ตารางท ี4. แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของขอ้มูลดา้นความภกัดขีองลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่าย

เอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 



จากการศกึษาพบว่า ความภกัดขีองลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็

ตงิ จํากดั ในพนืทกีรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวม ปัจจยัดา้นความตงัใจบอกต่อ ปัจจยัดา้นความตงัใจใช้

บรกิาร ปัจจยัดา้นความตงัใจอนัเกดิจากความอ่อนไหวดา้นราคา และปัจจยัดา้นความตงัใจว่ากล่าวตเิตยีน อยู่ในระดบั

ทดีมีาก โดยหากพจิารณารายขอ้จะพบว่า 

ปัจจยัดา้นความตงัใจบอกต่อ อยู่ในเกณฑท์ดีมีาก หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารจะสนับสนุน ส่งเสรมิ และแนะนําให้

บรษิทัอนืใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ทงันีผูใ้ชบ้รกิารมกัจะพดูแต่สงิทดีขีอง 

บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ใหบ้คุคลอนืหรอืบรษิทัอนืทราบและเมอืผูใ้ชบ้รกิารทราบขอ้มลูเกยีวกบัโปรโมชนัใหม่ 

ๆ ของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั มกัจะบอกต่อไปยงับุคคลอนืหรอืบรษิทัอนืทรีูจ้กัใหท้ราบโดยทนัท ี

ปัจจยัดา้นความตงัใจใชบ้รกิาร อยู่ในเกณฑ์ดมีากทสุีด หมายถงึ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ยงัคงเป็น

ตวัเลอืกอนัดบัแรกในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร และท่านมแีนวโน้มทจีะใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่าย

เอกสาร หรอืบรกิารดา้นอนื ๆ ของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั เพมิมากขนึ 

ปัจจยัดา้นความตงัใจอนัเกดิจากความอ่อนไหวดา้นราคา อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารไม่ลงัเลทจีะ

เลอืกใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร หรอืใชบ้รกิารอนืของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั แมว่้าบรษิทัอนืจะมี

ขอ้เสนอดา้นราคาทดีกีว่ากต็าม  หรอืแมก้ระทงัว่าคู่แขง่จะมกีารลดราคาสนิคา้ ผูใ้ชบ้รกิารกย็งัคงเลอืกใชบ้รกิารเช่า

เครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั และแมว้่า บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั จะขนึราคาค่าเช่า

หรอืค่าบรกิารบรกิารใด ๆ ผูใ้ชบ้รกิารกย็งัคงเลอืกใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารหรอืบรกิารอนื ๆ ของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป 

มารเ์กต็ตงิ จาํกดั 

ปัจจยัดา้นความตงัใจวา่กล่าวติเตียน อยู่ในเกณฑป์านกลาง หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารหวงัว่าผลทมีาจากการ

รอ้งเรียน จะช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการใหบ้รกิารของ บรษิัท พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ติง จาํกดั ลงได ้ผูใ้ชบ้รกิารอาจจะรอ้งเรียน

ทนัทีเมือพบปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดในการใหบ้รกิารของ บรษิัท พี.กรุ๊ป มารเ์กต็ติง จาํกดั และผูใ้ชบ้รกิารอาจไม่ทราบถงึ

ช่องทางการรบัเรอืงรอ้งเรียนของ บรษิัท พี.กรุ๊ป มารเ์ก็ตติง จาํกดั อย่างถกูตอ้ง 

 

2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพอืทดสอบสมมตฐิาน และทดสอบทางสถติ ิ

สมมติฐานขอ้ท ี1 ปัจจยัทางธุรกิจทแีตกต่างกันมีอิทธพิลต่อความภกัดขีองลูกค้าผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่าย

เอกสารของ บรษิัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 

การทดสอบด้วยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพอืทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลยีของตวัแปรอสิระปัจจยัเดยีวกนั แต่ถูกจาํแนกเป็น 4 ดา้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใช้บริการเช่า

เครืองถ่ายเอกสารของ บริษทั พี.กรุป๊ มารเ์กต็ติง จาํกดั ในพนืทีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean (X) S.D. มผีลต่อการ

ตดัสนิใจ 

ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร 3.93 0.64 มาก 

ปัจจยัดา้นราคาเช่า 3.86 0.73 มาก 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.95 0.51 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 3.97 0.66 มาก 

ปัจจยัดา้นพนักงาน 4.04 0.58 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร 4.15 0.52 มาก 

ปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ 4.10 0.53 มาก 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 4.00 0.60 มาก 



ตารางท ี5. แสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อการใชบ้รกิารเช่า

เครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

จากการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่าย

เอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวม ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร 

ปัจจยัดา้นราคาเช่า ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นพนักงาน ปัจจยัดา้น

กระบวนการในการใหบ้รกิาร และปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ อยู่ในระดบัดมีาก 

เมอืพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มเีพยีงความภกัดขีองลูกคา้ ปัจจยัดา้นความตงัใจว่ากล่าวตเิตยีน เท่านันทมีี

ค่า Significance (Sig.) เท่ากบั 0.030 หมายความว่า ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารทแีตกต่างกนั มี

ผลต่อความภกัดขีองลูกคา้แตกต่างกนั ทรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 ซงึสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทตีงัไว ้

ความภกัดขีองลูกคา้ 
แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ความตงัใจว่ากล่าว ระหว่างกลุม่ 4.832 3 1.611 3.070* 0.030* 

ตเิตยีน ภายในกลุ่ม 66.099 126 0.525   

 รวม 70.931 129    

ตารางท ี6. แสดงการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความภกัดขีองลูกคา้ต่อการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ี

กรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จาํแนกตามค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่าย

เอกสาร 

 

จากการศกึษาพบว่า ความภกัดขีองลูกคา้ กรณบีรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ในปัจจยัดา้นความตงัใจว่ากล่าวตเิตยีนแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ดงันัน ผูว้จิยัจงึไดท้าํการทดสอบความ

แตกต่างกนัของคะแนนเฉลยีเป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีLeast Significant Difference (LSD) 

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเช่า

เครอืงถ่ายเอกสาร 

 น้อยกว่า 

1,500 บาท 

1,501 ถงึ 

3,500 บาท 

3,501 ถงึ 

5,500 บาท 

มากกว่า 

5,501 บาท 

 Mean 3.67 4.08 4.04 3.00 

น้อยกว่า 1,500 บาท 3.67 - -0.41 -0.37 0.67 

1,501 ถงึ 3,500 บาท 4.08  - 0.04 1.08* 

3,501 ถงึ 5,500 บาท 4.04   - 1.04* 

มากกว่า 5,501 บาท 3.00    - 

ตารางท ี7. แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของความภกัดขีองลูกคา้ กรณีบรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ติง จาํกดั ในพนืที

กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ดา้นความตงัใจบอกต่อ จําแนกตามค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร

เป็นรายคู่ 

 

จากการศกึษาพบว่า ค่าเฉลยีรายคู่ของความภกัดขีองลูกคา้ กรณีบรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ในพนืที

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในปัจจยัดา้นความตงัใจว่ากล่าวตเิตยีน พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทมีคี่าใชจ่้ายในการเช่าเครอืง

ถ่ายเอกสารมากกว่า 5,501 บาท มคีวามภกัดดีา้นความตงัใจว่ากล่าวติเตียน น้อยกว่าผู้ใชบ้ริการทมีคี่าใชจ้่ายในการ

เช่าเครืองถ่ายเอกสาร 1,501 ถึง 3,500 บาท และ ,  ถึง ,  บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลีย .  และ .  

ตามลําดบั อย่างมนัียสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

 



สมมติฐานข้อท ี2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดีของลูกค้าผู้ใช้บริการเช่า

เครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทดสอบสมมตฐิานโดย

ใชส้ถติ ิสหสมัพนัธ ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Correlation) พจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) 

ระดบั

ความสมัพนัธ ์

ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร 0.117 0.185 ไม่พบ 

ปัจจยัดา้นราคาเช่า 0.046 0.606 ไม่พบ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.096 0.279 ไม่พบ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 0.036 0.687 ไม่พบ 

ปัจจยัดา้นพนักงาน 0.168 0.056 ไม่พบ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร 0.129 0.144 ไม่พบ 

ปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ 0.243 0.005 ตํา 

ตารางท ี8. แสดงการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัความภกัดขีองลูกคา้

ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

เมือพิจารณาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของลูกค้า

ผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวม 

โดยใชส้ถติิ สหสมัพนัธ์ แบบเพยีร์สนั (Pearson Correlation) พบว่า มเีพยีงค่า Significant level ของส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ด้านปัจจยัด้านกายภาพและการนําเสนอ ทน้ีอยกว่า 0.05 (0.005 < 0.05) นันคอื ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ส่วนปัจจยัดา้นกายภาพและการนําเสนอ และปัจจยัโดยรวมของความภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารเช่า

เครอืงถ่ายเอกสารของ บรษิทั พ.ีกรุ๊ป มารเ์กต็ตงิ จาํกดั ในพนืทกีรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล มคีวามสมัพนัธก์นั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 จากการวจิยัพบว่าค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารเช่าเครอืงถ่ายเอกสารทแีตกต่างกนันัน มผีลต่อความภกัดขีอง

ลูกค้า ในปัจจยัด้านความตงัใจว่ากล่าวติเตียน ดงันันควรใหค้วามสําคญักบัปัจจยันี ว่าการว่ากล่าวติเตียนเหล่านัน

เป็นไปในทศิทางใด เรอืงใด และเกดิจากความเขา้ใจผดิหรอืไม่ ควรมกีารออกแบบสอบถามแบบเจาะลกึในส่วนนี หรอื

ใชก้ารสมัภาษณ์ร่วมดว้ย 

  

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 เนืองจากการศกึษาในครงันีมกีารจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ 

บรษิัท พ.ีกรุ๊ป มาร์เกต็ตงิ จํากดั ในพนืทกีรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดงันันในการศกึษาครงัต่อไปควรขยายไปใน

ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอนื เพอืนําผลการศกึษาทไีดม้าเปรยีบเทยีบกนั 

จากการศกึษาครงันีใชแ้นวคดิปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิาร

เช่าเครืองถ่ายเอกสารมากําหนดเป็นตัวแปร ดังนันในการศึกษาครงัต่อไปควรเปลียนไปใช้แนวคิดอืน ๆ ในการ

วเิคราะห ์เพอืนําผลการศกึษาทไีดม้าเปรยีบเทยีบกนั 
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