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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราชจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ซ่ึงไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศ
ยานนครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั และมี รายได้
15, 001 – 25,000 บาท และจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ดา้นต่างๆในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความพึงพอใจต่อ
การบริการของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า  ปัจจยัขอ้มูลส่วน
บุคคลจ าแนกตาม เพศ และอายุท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราชโดยรวมไม่ต่างกนั แต่ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้ท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were (1) to investigate the satisfaction affecting the service 
quality of Nakhon Si Thammarat Airport, and (2) to compare the satisfaction with the service 
quality of Nakhon Si Thammarat Airport, classified by personal factors. 

A questionnaire was used as a research instrument to collect data from 400 passengers 
who came to Nakhon Si Thammarat Airport. Most of the respondents were female, were between 
21-30 years old, graduated with a bachelor's degree, owned their private business, and earned 
monthly income between 15, 001 - 25,000 baht. The results of this study indicated that most of 
the respondents had the highest level of their satisfaction with the service quality of Nakhon Si 
Thammarat Airport. 

The results of testing hypothesis indicated that the respondents with different personal 
factors, including gender and age had indifferent satisfaction towards the overall service quality 
of Nakhon Si Thammarat Airport. However, the respondents with different educational level, 
occupation, and monthly income had different satisfaction towards the overall service quality of 
Nakhon Si Thammarat Airport with a statistical significance level of 0.05.  
 
Keywords: Satisfaction, Service quality  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การขยายตวัของธุรกิจการบิน เป็นผลมาจากการขยายตวัของสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงส่งผล

ใหห้ลายประเทศมีการขยายท่าอากาศยานเพื่อรองรับธุรกิจการบิน ประกอบกบัในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในปัจจุบนัถือว่าการขนส่งทางอากาศเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการขบัเคล่ือนและพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัสูง ดงันั้นการ
ขนส่งทางอากาศจึงมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เป็น
แหล่งรายไดท่ี้ส าคญัส่งผลใหก้ารขนส่งทางอากาศมีอตัราการเติบโตท่ีสูงขึ้น  

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นท่าอากาศยานท่ีมีศกัยภาพสูงสุดเป็นล าดบัตน้ ๆ ของท่า
อากาศยานท่ีอยู่ในการก ากบัดูแลของกรมท่าอากาศยาน จากการรายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ
ของกรมท่าอากาศยานในเดือน มกราคม ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีผูโ้ดยสารเขา้มาใชบ้ริการสูง
ถึง 984,634 คน (Department of Airports, 2020) ซ่ึงมีจ านวนสูงในบรรดาท่าอากาศยานท่ีก ากบัดูแล
โดยกรมท่าอากาศยาน รวมถึงจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั ท าใหผู้โ้ดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นไปดว้ย  

จากความส าคญัของการพฒันาดังกล่าว ในฐานะท่าอากาศยานรองท่ีก าลงัจะเติบโตและ
พฒันา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มูลดา้นต่าง ๆ เพื่อยกระดบัศกัยภาพ
การบริหารจดัการ และการให้บริการแก่ผูม้าใชบ้ริการท่าอากาศยานให้ไดม้าตรฐานเทียบเท่ากบัท่า
อากาศยานนานาชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานบริการท่ี เก่ียวข้องกับการมี
ปฏิสัมพนัธ์กับผูม้าใช้บริการ หรือผูโ้ดยสารมากท่ีสุดสามารถเป็นกระบอกเสียงหน่ึงในตวัช้ีวดั
คุณภาพการบริหารจดัการและการบริการผูม้าใชบ้ริการท่าอากาศยาน การรักษาความสัมพนัธ์ และ
ความพึงพอใจของลูกคา้จึงเป็นการรักษาฐานลูกคา้ ซ่ึงเป็นท่ีมาของกลยุทธ์การบริการท่ีมุ่งเนน้การ
สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการ
ส ารวจปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการ ณ ท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราชใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1. เพื่ อ ศึกษ าถึงความพึ งพอใจท่ี ส่ งผลต่อคุณภาพการให้บ ริก ารท่ าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 



สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการท่าอากาศ

ยานนครศรีธรรมราชแตกต่างกนั  
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการท่า

อากาศยานนครศรีธรรมราชซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระบบการบริการท่าอากาศยาน ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มของท่าอากาศยาน ดา้นการรักษาความ
ปลอดภยั และเปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
  2) ขอบเขตดา้นประชากร 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Sampling) เก็บจ านวน                
400 คน 

 3) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  ในการวิจยัน้ีท าการเก็บข้อมูล โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 400 รายท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
4) ขอบเขตดา้นตวัแปร 
  ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้  
    ตวัแปรตาม คือ คุณภาพการใหบ้ริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชประกอบดว้ย 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระบบการบริการท่าอากาศยาน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของท่าอากาศยาน ดา้นการรักษาความปลอดภยั 

5) ขอบเขตดา้นเวลา 
  การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน 

ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ คุณภาพการใหบ้ริการในยคุแห่งการ
แข่งขนั เป็นหวัใจส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท่าอากาศยานทุกระดบัตอ้งใหค้วามส าคญัและผูบ้ริหารท่าอากาศ
ยานตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ 



2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ความส าคญัของความพึงพอใจว่าเป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีช่วยให้งานประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเก่ียวกับการให้บริการ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัประการแรกท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงความเจริญกา้วหนา้ของงานบริการก็ คือ จ านวนผูม้าใชบ้ริการ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการบริการท่าอากาศยาน ธุรกิจท่าอากาศ
ยาน หมายถึงผูป้ระกอบธุรกิจการให้บริการท่าอากาศยาน ซ่ึงท่าอากาศยาน (Airport) เป็นสถานท่ี
ให้บริการแก่เคร่ืองบิน และผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการในท่าอากาศยานนั้น โดยท่าอากาศยานหรือ
สนามบิน จะตอ้งบริการและอ านวยความสะดวกใหก้บัอากาศยาน  

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มในการจดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช้ และการ
จดัการภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ/์บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลา             
หน่ึง ๆ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบ  
เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั 
และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนผูบ้ริโภคชานมไข่มุก แบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขต

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงประชากรในอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช มี 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  ผูบ้ริโภคชานมไข่มุก แบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขต

อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ทั้งเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอนของกลุ่มประชากรน้ี  ดงันั้น จึงใชก้ารค านวณสูตรของ คอคแรน 

วิจัยในคร้ังน้ีเป็นรูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

การวิจัยน้ีใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และมีความ
น่าเช่ือถือ ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และ ความเช่ือมัน่ (Reliability) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ประมวลผล และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาใช้ในการอธิบาย บรรยายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล และสถิติเชิงอนุมาน (Independent statistics) น ามาใชใ้นวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน  
 



ผลกำรวิจัย 
 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 มีอายุในช่วง 21-30 ปี จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 มีอาชีพนกัศึกษา จ านวน 169 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 15 ,001 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และมีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8  

ความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์
หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช  เป็นดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านราคาโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นสถานท่ี 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ด้านบุคลากร โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยรวมมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

พฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์ห มีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ บริโภคชานมไข่มุกเฉล่ียต่อสัปดาห์จ านวน 3-4 แก้ว/
สัปดาห์ จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ บริโภคชานมในช่วงเท่ียง 
จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ช่ืนชอบบริโภคชานมรสชาไทย 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  

ผลการทดสอบสมมติฐาน จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ โดยใชก้ารทดสอบแบบ 

t-test พบว่า มีค่า t = -2.289, Sig = 0.532 ซ่ึงมากกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ระดับ  0.05 
ดงันั้นลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัจะไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนดห์มี
พ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีได้ ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุโดยใชก้ารทดสอบแบบ 
F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F = 
6.107 Sig = 0.0000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีไดก้ าหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจะสรุปไดว้า่ กลุ่ม
อายุต่าง ๆมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีได ้
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD 



3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพโดยใช้การทดสอบ
แบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F 
= 0.978 Sig = 0.431 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีไดก้ าหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจะสรุปไดว้า่ กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ท าการทดสอบ
รายคู่ โดยวิธี LSD 

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได้ต่อเดือนโดยใช้การ
ทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า 
มีค่า F =2.525 Sig = 0.029 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีไดก้ าหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจะสรุปได้
ว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปาก
พนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ท่ีได ้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD 

5. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพโดยใช้การ
ทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า 
มีค่า F =1.317 Sig = 0.269 ซ่ึงมากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีไดก้ าหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจะสรุปได้
ว่า สถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงไม่ท าการทดสอบ
รายคู่ โดยวิธี LSD 

6. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาโดยใช้การ
ทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า 
มีค่า F =2.867 Sig = 0.036 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีไดก้ าหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจะสรุปได้
ว่า ระดบัการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ี
ได ้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD 

 7. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช จะใช้สถิติหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.128 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 
1.6 ค่าระดบันัยส าคญัเท่ากบั 0.010 ซ่ึงน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีไดก้  าหนดไวท่ี้ 0.05  ดงันั้น
จะสรุปไดว้่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ใน
เขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



ดงันั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
พฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

 
อภิปรำยผล 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า เพศท่ีต่างกนัจะไม่มี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช อายุท่ีต่างกนัมีผลต่อการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอ
ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผูบ้ริโภค
ท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-20 ปี  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหว่าง 21-30 
ปี มีพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนดห์มีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
มากกว่าผู ้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี  อาชีพท่ีต่างกันจะไม่มีความแตกต่างกันในเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ีย 9,001-12,000 บาท มีพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท ผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า15,001 บาท มีพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอ
ปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 9,001-12,000 บาท  มีพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ใน
เขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย12,001-15,000 บาท 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่น
ไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ีย 12,001 - 
15,000 บาท สถานภาพท่ีต่างกนัจะไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบ
รนดห์มีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ระดบัการศึกษาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มี
พฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
มากกว่าผู ้บริโภคท่ีมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู ้บริโภคท่ีมีระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. มี
พฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 



มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซ้ือ
ชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา พชัร สิงห์ศกัดา (2557)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค
ชาชงของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 21 – 30 ปี  มีรายได้เฉล่ีย 10 ,001 – 20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
สถานภาพโสด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภณัฐ ลีฬหาวงศ ์(2555) การศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาและกาแฟของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาและกาแฟของผูบ้ริโภค
ในเขตต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 29 ปี  อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รวิกร สยามิภกัด์ิ  (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่
บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าผูก้ลุ่มท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 
– 30,000 บาท และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เหมหงส์ อ่อนช่ืนจิตร นิรัตน์ฌา เรืองสินธร พชัร
พร เจริญประชา ลสุัดารัตน์ ศรีมูล (2559) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าผูก้ลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
24 ปีขึ้นไป อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ของ
ผู ้บริโภค มีพฤติกรรมการซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือชานมไข่มุกแบรนด์หมีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.128 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 1.6 ค่า
ระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.010  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิตชุดา นรเวทางค์
กุล (2557) ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตวฒันา ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตวฒันา สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ สุภาพร พิจิตรชุมพล (2563) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชานมไข่มุกแบรนด์ คามุ ของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ



ชานมไข่มุก KAMU ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกรายขอ้โดยเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ กระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของจนัจิรา รัตนนนัทเดช (2551)  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกด่ืมกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ี 
เวิลด์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ผูว้ิจยัเห็นระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคชานมไข่มุกแบ

รนดห์มีพ่นไฟ ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีความหลากหลายรสชาติ และยงั
เป็นขอ้ดีท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกในการบริโภคจ านวนมาก จึงควรรักษาระดบัรสชาติของชา
นมใหมี้ความสดใหม่ และมีคุณภาพอยูเ่สมอ 

 2. พนักงานขายชานมควรมีการชิมทุกคร้ังท่ีชงหรือชิมบางแก้วในเวลาท่ีลูกคา้มาเยอะๆ 
เพื่อใหไ้ดร้สชาติท่ีตรงตามสูตรและมีมาตรฐาน 
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