รายงานการศึกษาปญหาพิเศษ
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจใชบริการรานถายเอกสาร กรณีศึกษา : นักเรียน–นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร

นางสาวสุณสิ า คําบุญ
นางสาวชนาภา ชื่นตา

การศึกษาปญหาพิเศษเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202 – 2202
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปการศึกษา 2555
แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ชื่อเรื่อง

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจใชบริการรานถายเอกสาร กรณีศึกษา : นักเรียน– นักศึกษา

ผูศึกษา

วิทยาลัยเทคนิค ยโสธรจังหวัดยโสธร
นางสาวสุณิสา คําบุญ

ครูที่ปรึกษา

นางสาวชนาภา ชื่นตา
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด

แผนกวิชา
ประเภทวิชา

การขายและการตลาด
บริหารธุรกิจ

บทคัดยอ
การศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการ
ตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการรานถายเอกสาร กรณีศึกษา : นักเรียน–นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรนักเรียน– นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการรานถายเอกสาร
นักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธรจังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคป ระกอบดานผลิ ตภัณฑ พบวา ความคิดเห็ นของกลุม ตัวอยาง เกี่ ยวกั บ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือ เรื่องใชกระดาษที่มีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่องคุณภาพ
ของงานคมชัดและสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7483 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอั นดับ สามคือ เรื่ อ งอุ ป กรณเ ครื่ อ งมื อ ที่ ใชมี ความพร อ ม
ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8485 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก

การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดาน
ราคา อันดับหนึ่งคือ เรื่องอัตราคาบริการสมเหตุสมผล ยอมรับได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 0.7746 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่อ ง
สามารถตอรองคาบริการได มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.3162 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ เรื่องอัตราคาบริการใกลเคียงหรือเทากับราน
อื่นๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9055 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการจัดจําหนาย พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับ
ปจจัยดานการจัดจําหนาย อันดับหนึ่งคือ เรื่องทําเลที่ตั้งรานอยูติดถนนมีที่จอดรถสะดวกกวางขวาง
และเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8185 แปลความหมายได
วาอยูในระดับมาก อันดับ สองคือ เรื่อ งทํ าเลที่ตั้งร านอยูใกลบ าน / ที่พั กอาศัยมี คาเฉลี่ยเท ากั บ
4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสามคือ
เรื่ องมีเ กาอี้ห รือ มานั่ง ขณะรอรับ บริ การอยางเพี ยงพอ มี คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.8888 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ เรื่องมีบริการหลากหลายและตรงกับความ
ตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7071 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่องมีบริการเกี่ยวเนื่องควบคูครบวงจร ( เชน รับพิมพงาน / ปริ้นงาน
เย็บ เล ม เขาเล ม ) มี คาเฉลี่ยเทากั บ 4.19 ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.8718 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสามคือ เรื่อ งเวลาเปดปดของร านสะดวกตอการใช
บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8832 แปลความหมายไดวาอยู
ในระดับมาก

คํานํา
การศึกษาปญหาพิเศษในครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีพรอมทั้งไดผลงานที่มีคุณภาพ
เพราะไดรับความกรุณา และความชวยเหลืออยางดียิ่ง จาก ดร.มณฑาวดี พูลเกิด ที่ไดกรุณา เปน
อาจารยทปี่ รึกษาและไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง นับตั้งแตเริม่ ตนดําเนินการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ
เรียบรอย ในการใหคําแนะนํา เสนอแนะ และตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสเปนอยางยิง่
มาโดยตลอด ผูวจิ ัยรูส ึกซาบซึง้ ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดทุกทานที่
กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู และประสบการณอันมีคา ยิ่งแกศิษย
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจ
คอยใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เสมอมา
ทายสุด ขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจใหความชวยเหลือใหคําปรึกษา
และแกไขปญหาตาง ๆ ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนทําใหการศึกษาอิสระ ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
จนสําเร็จการศึกษา

สุณิสา คําบุญ
ชนาภา ชืน่ ตา

สารบัญ
บทที่

หนา

1 บทนํา

1

ที่มาและความสําคัญของปญหา

1

วัตถุประสงคในการศึกษา

2

ตัวแปรในการศึกษา

2

ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา

2

นิยามศัพท

3

ประโยชนที่ไดรัยจากการศึกษา

3

กรอบแนวคิดในการศึกษา

4

2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

5

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร

5

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ ริโภค

7
16

แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องถายเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

28
32

3 วิธีดําเนินการศึกษา

35

ประชากรที่ใชในการศึกษา

35

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

36

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา

37

การเก็บรวบรวมขอมูล

37

การวิเคราะหขอมูล

37

4 ผลการวิเคราะหขอมูล

40

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

40
44

สารบัญ (ตอ)
บทที่

หนา

5 สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

53

สรุป

53

อภิปรายผล

54

ขอเสนอแนะ

56

บรรณานุกรม

60

ภาคผนวก

61

แบบสอบถาม

62

คูมือลงรหัส (Code Book)

67

ประวัติยอผูศึกษา

74

สารบัญตาราง
ตาราง
1 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ

หนา
40

2 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับชั้น
3 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแผนกวิชาที่กําลังศึกษา

40
41

4 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามที่พักอาศัยในขณะศึกษา
5 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอ เดือน
6 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพของผูป กครอง

42
42
43

7 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ
8 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานราคา

44
45

9 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย
10 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

46
47

11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานผลิตภัณฑ
12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานราคา

49
50

13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานการจัดจําหนาย 51
14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด
52

