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การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงคเ์พื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคและ

ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการท่ีมีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้  MINISO ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้รโิภคท่ีซือ้สินคา้ MINISO ใน 36 สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกตา่งโดยการหาคา่ที การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหค์่าสหสมัพันธอ์ย่างง่ายแบบเพียรส์นั  ผลการวิจัย
พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบั
การศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กับ
คณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้อยู่ในระดบัปาน
กลาง ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้และดา้นความภกัดีตอ่ตราสินคา้อยู่ในระดบั
ต ่า โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในขณะเดียวกนัความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจได  ้และการเขา้ถึงจิตใจ มี
ความสมัพนัธก์ับคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้
และดา้นการรบัรูค้ณุภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้และดา้นความภกัดีต่อ
ตราสินคา้อยูใ่นระดบัต ่า โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
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The purpose of this study is to investigate the marketing mix in consumer 

perspective and satisfaction with the quality of service related to brand equity of MINISO 
consumers in the Bangkok metropolitan area. In order to evaluate hypotheses, the data 
collection was carried out by surveying 400 MINISO customers from 36 branches across 
Bangkok. The research instrument consisted of a questionnaire. The statistics used for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, One- Way ANOVA and 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The researcher found that the majority of 
consumers in the sample population were unmarried women, aged 25-34, and had an 
undergraduate or Bachelor’s degree. They were mostly employees in privately-owned 
companies, who earned 25,001-35,000 baht monthly. The results revealed that the marketing 
mix in consumer perspective, such as consumer wants and needs, cost to satisfy, 
convenience to buy, and communication, which were moderately related to MINISO brand 
equity of Bangkokian consumers in terms of brand awareness, but it had a small positive 
influence on perceived quality, brand associations, and brand loyalty. In addition, the findings 
showed that the satisfaction towards quality of service, including tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, and empathy related to MINISO brand equity. It was found that 
the perceived quality of service plays a moderate role in brand awareness and perceived 
quality, while had a positive and a low level on brand associations and brand loyalty. 

 
Keyword : Marketing mix in consumer perspective, Quality of service satisfaction, Brand 
equity 
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บทที ่1  
บทน า 

ภมิูหลัง  
สินคา้ของใชใ้นบา้นนบัไดว้่าเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นในการใชชี้วิตของผูบ้รโิภคเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานีท่ี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก าลงัเผชิญกับปัญหาเชือ้ไวรสั 
โคโรน่า 2019 แพรร่ะบาด จึงท าใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใชชี้วิตท่ีเปลี่ยนไป เพราะ
หน่วยงานรฐับาลและเอกชนมีแนวทางใหป้ระชาชนควรกกัตวัอยู่ท่ีบา้นเพื่อความปลอดภยั ส่งผล
ให้สินคา้ประเภทของใชใ้นบา้นมีแนวโน้มการซือ้เพิ่มสูงขึน้  อา้งอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ (2563) 
เน่ืองจากเป็นของจ าเป็นท่ีผูบ้รโิภคทกุคนตอ้งใชใ้นสถานการณเ์ช่นนี ้แมว้า่สินคา้ประเภทของใชใ้น
บา้นจะเขา้มามีบทบาทต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ แต่กลบัตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั จึงเป็น
ผลท าใหผู้บ้รโิภคมีพฤติกรรมการเลือกสรรสินคา้ท่ีพิถีพิถนัมากขึน้กวา่เดิมเพื่อใหคุ้ม้คา่กบัเม็ดเงิน
ท่ีผูบ้รโิภคตอ้งจ่ายไป  

MINISO เป็นสินคา้ของใชใ้นบา้นท่ีก าลงัประสบกับปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาคู่แข่ง  
ตราสินค้าอ่ืนๆ ในสินค้าประเภทเดียวกัน ท่ีส่วนใหญ่มักจะผลิตสินค้าออกมาให้ผู้บริโภคได้
เลือกสรรมากมาย แตก่ลบัเป็นการผลิตซึง่ไม่ไดพ้ิจารณาถึงความตอ้งการของตลาดเปา้หมายเป็น
หลกั จึงท าใหผู้บ้รโิภคไม่ไดร้บัสินคา้ท่ีมาจากความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ อีกทัง้ในเรื่องความพึงพอใจ
ต่อคณุภาพการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีไดร้บัจากรา้น MINISO อาจจะยงัไม่ไดร้บัการตอบสนอง
สงูสดุเม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืนๆ ท าใหผู้บ้รโิภคไม่เกิดการจดจ า จนท าใหข้าดการรบัรูค้ณุค่าตรา
สนิคา้ MINISO ในท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตามการจะท าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีความคาดหวงัในการใชส้ินคา้เกิดความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นผูป้ระกอบการตอ้งพยายามคิดหาวิธีการต่างๆ 
เพื่อท่ีจะผลักดันใหต้ราสินคา้ของตนเองไดข้ึน้ไปเป็นผูน้  าของตลาดประเภทนี้ ซึ่งมีการแข่งขัน
ค่อนขา้งสงูในประเทศไทย การแทรกแซงตวัเองเพื่อท่ีจะเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งทางตลาดท่ีเติบโต
ขึน้เรื่อยๆ ถือเป็นเรื่องท่ียากและทา้ทาย รวมถึง MINISO ดว้ยเช่นกันท่ียงัไม่ไดเ้ป็นตราสินคา้ใน
ล าดบัตน้ๆ ท่ีผูบ้รโิภคสว่นใหญ่นกึถึงในตลาดนี ้  

จากสถานการณเ์ช่นนีท้  าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้ริโภคและความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการท่ีมีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตรา
สินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดท้ราบความตอ้งการของ
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ผูบ้ริโภค พรอ้มกบัเอาขอ้มลูดงักล่าวมาปรบักลยทุธใ์นดา้นต่างๆ เพื่อตัง้รบัการแข่งขนัของคู่แข่ง
จากสนิคา้ประเภทเดียวกนัและท าใหส้นิคา้กลายเป็นสนิคา้ท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1.เพื่อศกึษาคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบง่ตาม

ลกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือน 
2.เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคกับ

คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารกบัคณุคา่ตรา

สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย  
1.เพื่อเอาผลขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใหผู้ป้ระกอบการใช้ประกอบการตดัสินใจในการ

ปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารและเป็นแนวทางการพฒันา MINISO ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคมากยิ่งขึน้ 

2.เพื่อเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการในการน าขอ้มลูท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้รกิาร MINISO แก่ผูบ้รโิภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไปวางแผนกลยทุธท์าง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคณุคา่ตราสนิคา้ ซึง่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มผลประกอบการใหก้บัธุรกิจ
มากยิ่งขึน้ 

3.เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ของสินคา้ MINISO และน าเอาไปจดัท าแผนกลยุทธด์า้น
การสรา้งความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค 

4.เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลท่ีมีความสนใจน าไปประกอบการท าวิจยัตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจยันีมี้ประชากร คือ ผูบ้รโิภคท่ีซือ้สินคา้ MINISO จาก 36 สาขาท่ีตัง้อยู่
ในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนีมี้กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ MINISO จาก 36 สาขา

ท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่จะใชส้ตูรการค านวณหากลุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากร 
เพราะไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544)  
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สตูร              n     =          
z   1−α/2

2 (pq)

E2  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยใชบ้รรทดัฐาน

การแบง่เขตการปกครองท่ีประกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบญัญตัิทางหลวง พ.ศ.
2535 โดย องคก์รการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2535) ซึ่งเขตการปกครองในกรุงเทพมหานครมี
จ านวนทัง้สิน้ 50 เขต แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้

ตาราง 1 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเขตการปกครอง            รายชื่อเขตในแตล่ะกลุ่ม 

กลุม่รตันโกสนิทร ์    เขตบางซื่อ เขตดสุติ เขตราชเทวี เขตพญาไท 

เขตปทมุวนั เขตพระนคร เขตปอ้มปราบศตัรู-    

             พา่ย เขตสมัพนัธวงศ ์และเขตบางรกั 

 

กลุม่บรูพา อง เขตหลกัสี่ เขตสายไหม เขดอนเมืเขต ต-

บางเขน เขตจตจุกัร เขตลาดพรา้ว เขตบงึกุ่ม 

เขตบางกะปิ และเขตวงัทองหลาง 

 
กลุม่ศรนีครนิทร ์               เขตสะพานสงู เขตมีนบรุ ีเขตคลองสามวา  

      เขตหนองจอก เขตลาดกระบงั เขตประเวศ 

      เขตสวนหลวง และเขตคนันายาว 

 

กลุม่เจา้พระยา เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตวฒันา เขต-

คลองเตย เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาทร 

เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

กลุ่มเขตการปกครอง            รายชื่อเขตในแตล่ะกลุ่ม 

กลุม่กรุงธนใต ้                                                   เขตบางขนุเทียน เขตบางบอน  เขตราษฎร-์     

บรูณะ เขตจอมทอง เขตทุง่ครุ เขตธนบรุ ี 

เขตคลองสาน และเขตบางแค 

 

กลุม่กรุงธนเหนือ     เขตบางพลดั เขตตลิ่งชนั เขตบางกอกนอ้ย 

เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจรญิ เขตหนอง-

แขม และเขตทวีวฒันา 

 

ท่ีมา : เขตการปกครองท่ีประกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบญัญตัิทาง
หลวง พ.ศ.2535. 

ผูว้ิจยัเลือกพืน้ท่ีดว้ยวิธีการจบัสลากแบบไม่ใส่คืนกลุ่มละ 1 เขต จากแต่ละกลุ่มเขตการ
ปกครอง ซึง่ผลการเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยการจบัสลากไดเ้ขตการส ารวจท่ีเป็นตวัแทน ดงันี ้  

 
  กลุ่มเขตการปกครอง    เขตการส ารวจ 

  กลุม่รตันโกสนิทร ์    เขตปทมุวนั 

  กลุม่บรูพา     เขตจตจุกัร 

  กลุม่ศรนีครนิทร ์     เขตประเวศ 

  กลุม่เจา้พระยา     เขตบางนา 

  กลุม่กรุงธนใต ้     เขตบางแค 

  กลุม่กรุงธนเหนือ     เขตบางกอกนอ้ย 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยระบุจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งตามโควตา้ส าหรบัเขตการส ารวจในแตล่ะเขตแลว้ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลู ดงันี ้
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เขตการส ารวจ     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
เขตปทมุวนั                    67 

 เขตจตจุกัร           67 

 เขตประเวศ           67 

 เขตบางนา                              67 

  เขตบางแค           66 

 เขตบางกอกนอ้ย                  66 

ซึ่งผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในบริเวณรา้น MINISO ตามแต่ละเขต
การส ารวจนัน้ ตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ไดร้ะบไุว ้

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ิจยัจะแบ่ง
การเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภคท่ีซือ้สนิคา้ MINISO ท่ีอยูใ่นบรเิวณดงักลา่ว ท่ีเต็มใจจะให้
ขอ้มลูในการตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชดุ  

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ มีการทดสอบสมมติฐานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ  

(Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables)  
1.ตวัแปรอิสระ  

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
(1) เพศ 
(2) อาย ุ
(3) สถานภาพ 
(4) ระดบัการศกึษา 
(5) อาชีพ 
(6) รายไดต้อ่เดือน 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
(1) ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
(2) ตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
(3) ความสะดวกในการซือ้ 
(4) การสื่อสาร 
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1.3 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร 
(1) ลกัษณะภายนอก 
(2) ความเช่ือถือได ้
(3) การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 
(4) ความมั่นใจได ้
(5) การเขา้ถึงจิตใจ  

2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ คุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อท าใหผู้อ้่านเขา้ใจขอบเขตและความหมายของศพัทท่ี์ควรทราบของการวิจยัในครัง้นี ้

ใหต้รงกนั ดงันัน้จงึมีการระบขุอบเขตและความหมายของศพัทท่ี์ควรทราบโดยผูว้ิจยั ดงันี ้
1.สินค้า หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการตอบสนองการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภค ทัง้

ในสว่นของกิจวตัรประจ าวนั ความสนใจ และความรูส้กึตอ่สิ่งตา่งๆของผูบ้รโิภค 
2.ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ซือ้สินคา้ MINISO ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค หมายถึง กลยุทธ์ทาง

การตลาดแบบใหมท่ี่เนน้มมุมองของผูบ้รโิภคมากกวา่ผูผ้ลิต แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
3.1 ความต้องการของผู้บริโภค หมายถึง การผลิตสินคา้เพื่อให้เป็นไปตาม

ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก เข้าใจผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด รวมไปถึงการบริหาร
ความสมัพนัธข์องลกูคา้หรอืท่ีเรยีกวา่ CRM (Customer Relation Management) 

3.2 ต้นทุนของผู้บริโภค หมายถึง หมายถึง การท าใหต้น้ทนุต ่าท่ีสดุเพื่อท่ีจะตัง้
ราคาขายแก่ผูบ้ริโภคใหต้  ่าไปดว้ย ไม่ใช่เฉพาะมูลค่าของสินคา้เท่านั้น แต่จะรวมถึงความรูส้ึก
คุม้คา่ของผูซ้ือ้ 

3.3 ความสะดวกในการซื้อ หมายถึง การค านึงถึงความสะดวกสบายของ
ลกูคา้เป็นส าคญั ดว้ยการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายท่ีผูบ้รโิภคสามารถหาสินคา้ไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

3.4 การส่ือสาร หมายถึง การสื่อสารครบวงจรซึ่งสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้
อย่างสะดวก เขา้ใจง่าย สรา้งการรบัรูใ้ห้ผูบ้ริโภคและตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ
สง่เสรมิการตลาด การตลาดเชิงรุก การเขา้ถึงลกูคา้รายบคุคล รวมถึงการเขา้ถึงจิตใจของผูซ้ือ้เพื่อ
สรา้งความเช่ือมั่นและความภกัดีตอ่สินคา้ 



  7 

4.คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การเกิดทศันคติเชิงบวกต่อสินคา้ MINISO ในสายตา
ของผูบ้รโิภคดา้นต่างๆ ซึ่งประกอบดว้ย การรูจ้กัช่ือสินคา้ การรบัรูค้ณุภาพ ความสมัพนัธก์บัตรา
สินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้และสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ จนท าใหผู้บ้รโิภครูส้ึกถึงความแตกต่าง
จากตราสนิคา้อ่ืน โดยเกิดความภมูิใจและมั่นใจในคณุภาพของผลติภณัฑท์กุครัง้ท่ีนกึถึงในการมา
ใชบ้รกิารท่ีรา้น MINISO 

5.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพและรายไดต้อ่เดือน 

6.ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  หมายถึง การมีทัศนคติดีหรือ
ความรูส้ึกดี ชอบ พอใจ ประทับใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการหลังการใช้สินคา้ 
MINISO ในดา้นลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละ
การเขา้ถึงจิตใจ 

6.1 ลักษณะภายนอก หมายถึง ความโดดเด่นสะดดุตาในตวัสินคา้ และความ
สภุาพเรยีบรอ้ยของการแตง่ตวัของพนกังาน 

6.2 ความเชื่อถือได้ หมายถึง ความสามารถในการใหบ้รกิารผูบ้รโิภคตามท่ีได้
โฆษณา การแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ การผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความ
เช่ือถือ 

6.3 การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หมายถึง ความกระตือรือรน้เอาใจใส่ของ
พนกังานท่ีสามารถใหบ้รกิารผูบ้รโิภคไดท้นัทีและทกุครัง้ 

6.4 ความม่ันใจได ้หมายถึง ความน่าเช่ือถือในตวัสนิคา้ท่ีมีคณุภาพ การท างาน
ของพนกังานท่ีท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ 

6.5 การเข้าถึงจิตใจ หมายถึง การใส่ใจผูบ้รโิภคทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั การ
ค านงึถึงผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคเป็นส าคญั 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การศกึษาวิจยัเรือ่ง “สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคและความพงึพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

1.แนวคดิและทฤษฎีประชากรศาสตร ์
2.แนวคดิและทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
3.แนวคดิและทฤษฎีความพงึพอใจ 
4.แนวคิดและทฤษฎีคณุภาพการบรกิาร 
5.แนวคดิและทฤษฎีคณุคา่ตราสนิคา้    
6.ประวตัิเก่ียวกบัสินคา้ MINISO 
7.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.แนวคดิและทฤษฎีประชากรศาสตร ์
Schiffman (2006) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร  ์คือ เรื่องของการใหค้วามส าคญั

กับการวดัสถิติของประชากร โดยท่ีลกัษณะของประชากรศาสตร ์จะศึกษาครอบคลุมเรื่อง อาย ุ
เพศ สถานภาพสมรส รายได ้การศกึษาและอาชีพ 

ตวัแปรประชากรศาสตร ์Schiffman (2006) ประกอบดว้ย 
1.อาย ุ(Age) ความสนใจและความตอ้งการท่ีมีความผกูพนักบัตวัสินคา้และบรกิาร

มกัขึน้อยูก่บัอายขุองผูบ้รโิภคเสมอ  
2.เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีใชค้ดัแยกบคุคลออกจากสินคา้และบรกิารบางประเภทได ้

โดยท่ีสนิคา้และบรกิารบางอยา่งจะบง่บอกความเป็นเพศชายหรอืเพศหญิงในตวัเอง 
3.สถานภาพสมรส (Marital Status) ปริมาณสมาชิกในครอบครวัจะมีการแปรผัน

ตามหน่วยของการบรโิภค 
4.อาชีพ การศึกษา และรายได้ (Occupation Education and Income) โดยส่วน

ใหญ่ตวัแปรรายไดถ้กูน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งแยกความแตกต่างส่วนแบ่งตลาด ซึ่งนกัการ
ตลาดทั่วไปมกัจะใชร้ายไดเ้ป็นส่วนแบ่งตลาดเพราะนักการตลาดรูส้ึกว่ารายไดเ้ป็นสิ่งท่ีบอกถึง
ความสามารถในการซือ้สินคา้ แตห่ลายครัง้ท่ีรายไดม้กัจะถกูน าไปรวมกบัตวัแปรอื่นๆ เพื่อก าหนด
ตลาดกลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งแมน่ย า 
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กิติมา สรุสนธิ (2541) ประชากรศาสตร ์เป็นเรื่องของการตีความ การรบัรู ้และการเขา้ใจ
ในการสื่อสารของแต่ละบุคคลอันเน่ืองมาจากการมีคุณสมบตัิทางประชากรท่ีแตกต่างกัน โดย
อาจจะมาจาก อาย ุเพศ การศกึษา สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสงัคม 

ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542) เสนอถึงแนวความคิดประชากรศาสตรไ์วว้่า เป็นเรื่องการน า
ทฤษฎีท่ีมีความเป็นเหตเุป็นผลมาใช ้นั่นคือ มนุษยแ์สดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาจากการกระตุน้
ของสิ่งเรา้ภายนอก เป็นความเช่ือท่ีท าใหค้ิดไดว้า่ถา้มนษุยมี์คณุลกัษณะของประชากรแตกตา่งกนั 
จะท าใหก้ารแสดงออกทางพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

อดลุย ์จาตรุงคกลุ (2546) เสนอว่า คณุลกัษณะทางประชากร หมายรวมดว้ย วงจรชีวิต
ของครอบครวั เพศ อาย ุรายได ้และการศกึษา นกัการตลาดใหค้วามส าคญักบัสิ่งเหลา่นี ้เพราะมี
ผลต่ออุปสงคข์องสินคา้และบริการ นอกจากนี้ถา้ประชากรศาสตรไ์ม่เหมือนเดิมจะส่งผลถึงการ
เกิดขึน้ของตลาดใหม ่ในขณะท่ีตลาดอ่ืนก็จะหายไปหรอืนอ้ยลง 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2550) เสนอว่า ส่วนใหญ่การแยกส่วนแบ่งทางการตลาดจะแบ่งตาม
ตวัแปรประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุครอบครวั ระดบัการศกึษา รายได้
ต่อเดือน และอาชีพตวัแปรเหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีมักจะเอามาใชแ้บ่งส่วนทางการตลาด ซึ่งปัจจัย
ประชากรศาสตรน์บัเป็นปัจจยัส าคญั โดยคา่สถิติท่ีมีการวดัผลจากประชากรสามารถน าผลท่ีไดม้า
ก าหนดเปา้หมายทางการตลาด มีตวัแปรดงันี ้ 

1.เพศ (Sex) เพศท่ีแตกตา่งกนัยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติและพฤตกิรรมท่ีแตกตา่ง
กนั โดยเพศหญิงถือเป็นเป้าหมายหลกัและเป็นผูบ้ริโภคซึ่งมีอิทธิพลในการซือ้สินคา้ประเภทใดก็
ตามสงูกวา่เพศชาย  

2.อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑเ์ป็นสิ่งท่ีใชต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคซึง่
มีอายไุม่เหมือนกนั อีกทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลมกัจะไม่เหมือนกนัในแต่ละช่วงวยั ซึ่ง
ผูป้ระกอบการสามารถใชป้ระโยชนจ์ากตวัแปรอายมุาใชแ้บง่สว่นตลาดได ้

3.สถานภาพสมรส (Marital Status) รูปแบบของครอบครวันับเป็นจุดมุ่งหมายท่ีมี
ความส าคญัท่ีนกัการตลาดตอ้งใชค้วามมุ่งมั่นทางการตลาดมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาพฒันา
แผนงานการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ  

4.การศกึษา (Education) การท่ีคนมีพฤติกรรม ทศันคติ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนัมี
ผลมาจากการมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีมีการศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบท่ีจะมีโอกาสเป็นผูร้บั
สารท่ีดีเน่ืองมาจากมีความรูก้วา้งขวางท าใหส้ามารถตีความศพัทแ์ละสารไดเ้ป็นอยา่งดี และมกัจะ
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แสวงหาข่าวสารต่างๆ จากสื่อประเภทสิ่งพิมพม์ากกว่าประเภทอ่ืน ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีการศึกษา
นอ้ยมกัจะใชส้ื่อประเภทวิทยโุทรทศันแ์ละภาพยนตร ์เป็นสิ่งจงูใจ 

5.อาชีพ (Occupation) นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาว่าสินคา้และบรกิารใดของ
บริษัทท่ีจะตรงและเหมาะสมกับแต่ละสาขาอาชีพ เพราะในแต่ละสายอาชีพจะมีความ
เฉพาะเจาะจงในการสินคา้และบรกิารท่ีแตกตา่งกนั เช่น นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงตอ้งการภาพลกัษณ์
รถยนตท่ี์ดดูีมีระดบั ไดแ้ก่ เบนซ ์(Benz) ในขณะท่ีผูใ้ชแ้รงงานตอ้งการสินคา้ส าหรบัการด ารงชีวิต 
ไดแ้ก่ อาหาร เป็นตน้  

6.รายได ้(Income) ส่วนใหญ่นักการตลาดมกัจะน าเอารายไดไ้ปผนวกกับลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรด์า้นอ่ืน เพื่อเอาไปเป็นตวัชีว้ดัในการระบุตลาดเป้าหมายใหมี้ความชดัเจน
มากขึน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตรท่ี์ไดก้ล่าวมาเบือ้งตน้พอจะสรุปไดว้่าคณุสมบตัิ
ทางประชากร ศาสตรท่ี์แตกต่างกันของผูบ้ริโภค จะท าใหบุ้คคลมีความคิดและการแสดงออกท่ี
แตกต่างกันออกไปดว้ยทัง้ในเรื่องของกิจกรรมและวิถีการด าเนินชีวิต ดงันั้นผูผ้ลิตจึงควรศึกษา
ขอ้มลูแลว้ออกแบบสินคา้เพื่อใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มใหเ้กิดปฏิกิรยิา
การตอบสนองสงูสดุ  

2.แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
McCarthy (1960) มีการเสนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีประกอบดว้ย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) โดยแต่ละตวัมีการใชท่ี้ผสมผสานท่ีกลมกลืนอย่างลงตวั เม่ือเวลาผ่านมา ค าถามท่ี
เกิดขึน้กับนักการตลาด คือว่า แนวคิด 4P’s ยังสามารถใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดห้รือไม่ ซึ่ง
กรอบแนวคิด 4P’s เป็นมุมมองในเรื่องการตลาดมุมมองของผูข้าย ไม่ใช่มุมมองของผูซ้ือ้ โดย
อาจจะขัดกับแนวคิดการตลาดท่ีเน้นผู้บริโภค (Consumer Orientation) โดยก่อนท่ีจะวาง
ผลิตภณัฑอ์อกขาย ผูผ้ลิตควรจะศึกษาถึงตลาดเป้าหมาย หรือแมแ้ต่เรื่องท่ีส  าคญั คือ  จิตวิทยา
เสียก่อน สิ่งเหลา่นีน้กัการตลาดควรตอ้งเขา้ใจใหล้ะเอียดอยา่งลกึซึง้ 

เริ่มจากการสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเสียก่อน โดยส่วนใหญ่กลไกท่ีใชก้นัคือ 
การวิจยัทางการตลาด แต่หากอยากไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง มีองคก์รท าการวิจยัและขายขอ้มลูใหล้กูคา้
ทัง้ท่ีเป็นองคก์รของไทยและองคก์รต่างชาติท่ีเขา้มาเปิดสาขาในไทยในขณะนี ้อาทิ เอซี นิวสนั 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาก็ได้ท าวิจัยและขายข้อมูล ให้ผู้ท่ีสนใจ 
เพราะฉะนั้นถา้ผูป้ระกอบการหันมาเล็งเห็นความส าคัญถึงการวิจัยการตลาดและไตร่ตรองถึง
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ขอ้เสนอของลูกคา้จะท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได ้ส  าหรบัการพัฒนาแผนการทางการตลาด
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของธุรกิจและตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ Lauterborn (1990) 
เสนอแนวคดิ 4C’s ซึง่อาจจะอธิบายถึงแนวคดิ 4P’s ไดด้ียิ่งขึน้ บรุมิ โอทกานนท ์(2552)  

ความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 
4C’s (Consumer, Cost, Convenient and Communication) ซึ่งก็คือ นกัการตลาด

หันมามองมุมใหม่ว่าผู้บริโภคอยากได้สิ่งไหน (Consumer Wants and Needs) ทุนเท่าไหร่ท่ี
ผูบ้ริโภคพอใจ (Consumer’s Cost to Satisfy) ท าอย่างไรให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการซือ้
สิ น ค้ า  (Convenience to buy)  ใช้ วิ ธี สื่ อ ส า รอ ย่ า ง ไร เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โภ ค เปิ ด ใจ ท่ี จ ะ ฟั ง 
(Communication that Connects) 4C’s มีสว่นช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจผูบ้รโิภคไดง้่ายขึน้ 

Lauterborn (1990) กล่าวถึงความหมายส่วนประสมทางการตลาด 4C’s (New 
Marketing Litany; Four P’s passe; C-Words take over) ดงันี ้

1.ความตอ้งการของผูบ้รโิภค (Consumer Wants and Needs) ผูผ้ลิตตอ้งเรยีนรู ้
ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากกว่าท่ีจะคิดผลิตในสิ่งท่ีตนเองขายได ้ เพราะผูบ้ริโภคใน
ปัจจบุนัเวลาท่ีจะซือ้สินคา้จะค านงึถึงความตอ้งการและความจ าเป็นตอ่ตนเองเป็นหลกัมากกวา่ใน
อดีต 

2.ต้น ทุ น ขอ งผู้บ ริ โภ ค  (Consumer’s Cost to Satisfy) ใน ก าห น ด ราค า
ผูป้ระกอบการควรพิจารณาทุนทรพัยข์องผูบ้ริโภคซึ่งตอ้งเสียไปเพื่อท่ีจะใหไ้ดส้ินคา้ โดยการตั้ง
ราคาควรจะนกึถึงรายจ่ายตา่งๆ ซึง่ผูบ้รโิภคตอ้งเสียไปก่อนท่ีจะช าระเงินเพื่อใหไ้ดส้นิคา้ 

3.ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy) พยายามกระจายผลติภณัฑใ์ห้
ไดป้ริมาณมาก หลกัการท่ีคิดว่ามีจุดขายสินคา้มากจะช่วยใหผู้บ้ริโภคซือ้มากเป็นเรื่องท่ีลา้สมยั
แลว้ การบรหิารช่องทางการจ าหน่ายสมยัใหม่ควรพิจารณาในประเด็นจะเพิ่มความสะดวกในการ
ซือ้ท่ีไหน ซือ้มากเท่าไหร่ และซือ้เวลาใดมากกว่าแค่ซือ้จากช่องทางท่ีผูผ้ลิตและผูจ้ัดจ าหน่าย
ก าหนด 

4.การสื่อสาร (Communication) หากหวงัจะใชส้ื่อเพื่อการกระตุน้การตดัสินใจ
ซือ้ท่ีเคยประสบความส าเรจ็เหมือนในอดีต ผูผ้ลิตควรพิจารณาวา่สื่อและสารใดท่ีผูบ้รโิภคจะรบัฟัง 
เพราะปัจจบุนัผูบ้รโิภคมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกฟังและไม่ฟัง เลือกเช่ือและไม่เช่ือ เพราะฉะนัน้การส่งเสรมิ
การตลาดควรหันไปใหค้วามสนใจในเรื่องการสื่อสารมากกว่าการลดแลกแจกแถม ควรเนน้ไปท่ี
การสรา้งเรื่องราว สรา้งความเช่ือใจ ผา่นสื่อท่ีผูบ้รโิภครบัฟังมากกวา่ 
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Fifield Paul (1998) ไดก้ล่าวว่า ในปีค.ศ.1990 ตามท่ี Lauterborn (1990) ไดเ้สนอ
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดว่าผูกพันบางอย่างกับลูกคา้ การตลาดนั้นถูกขับเคลื่อนโดย
ผูบ้รโิภคอยู่แลว้ ซึง่ท  าใหเ้ราควรจะหนัมามองอะไรหลายๆอยา่ง จากมมุมองผูบ้รโิภค ไม่ใช่มมุมอง
ของผูผ้ลิต ดงันัน้ 4C’s จงึเกิดขึน้ 
 
     ความตอ้งการ                ต้นทุนของ 

      ของผู้บริโภค                   ผู้บริโภค 
 
       ส่วนประสมทางการตลาด 

 
      ความสะดวก 
        ในการซือ้                                                                                        การส่ือสาร 
 

ภาพประกอบ 1 องคป์ระกอบของสว่นประสมการตลาด 4C’s 

ท่ีมา: Fifield Paul. (1998) : Marketing Strategy Masterclass. P.511 

Borden H (1964) ได้กล่ าวถึ งส่ วนประสมทางการตลาด  4C’s Marketing 
ประกอบดว้ย 

C : Convergence หมายถึง การควบรวมไว้ดว้ยกัน การตลาดในสมัยนีห้าก
ตอ้งการจะประสบความส าเรจ็ ควรจะตอ้งมีพนัธมิตรทางการตลาดคอยสนบัสนุนดว้ย มิเช่นนัน้
หนทางท่ีจะประสบความส าเร็จก็อาจจะเป็นไปไดย้าก เช่น Sony ท่ีมีความพยายามท าใหทุ้กคน
รูจ้กัผลิตภณัฑท์ุกชิน้ภายใตภ้าษา Sony ซึ่งก็คือการมี Memory Stick ไวเ้ป็นสื่อท่ีใชบ้นัทึกขอ้มลู
ไดท้ัง้กลอ้งดิจิทลั โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ค เครื่องพีดีเอ เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี  ซึ่งการ
รวมเขา้ดว้ยกนัช่วยสรา้งโอกาสท่ีจะท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ติบโตและกลายเป็นตราสินคา้ท่ีอยู่ในระดบั
โลกไดห้ากมีการสรา้งตราสนิคา้อยา่งถกูตอ้ง 

C : Customer Value หมายถึง คุณค่าถึงลูกคา้ หากจะท าการตลาดสมัยใหม่
จะตอ้งใสใ่จรายละเอียดมากกว่าเดิม ยกตวัอย่างเช่น ในอดีตนั้นการตลาดจะนกึถึงแคล่กูคา้จะพงึ
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พอใจหรอืไม่ แตใ่นปัจจบุนันกัการตลาดตอ้งพยายามคิดหาวิธีท่ีจะสรา้งคณุคา่สูล่กูคา้แทนการคิด
เพียงแคล่กูคา้จะเกิดความพงึพอใจแคน่ัน้ 

C : Channels หมายถึง ช่องทางการจ าหน่าย ในอดีตคือ สถานท่ี (Place) 
เท่ านั้น  แต่ ใน ปัจจุบันหมายรวมถึงการบริหารจัดการช่องทางการจ าหน่ าย  (Channel 
Management) ทัง้นีเ้พราะวา่ช่องทางการจ าหน่ายผดุขึน้เป็นจ านวนมากในปัจจบุนั ลกูคา้จึงไดร้บั
โอกาสในการเลือกซือ้สินคา้หลายช่องทางมากขึน้ ดงันัน้แนวคิดสมยัใหม่การบริหารช่องทางถือ
เป็นประเด็นท่ีควรใหค้วามใสใ่จเป็นอยา่งมาก 

C : Communication หรือท่ี เรียกกันอีกอย่างหนึ่ งว่า  Integrated Marketing 
Communication (IMC) หมายถึง การบรรณาการทางสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
หมายถึง จะใชเ้ครื่องมือทางการตลาดทัง้หมด ไดแ้ก่ โฆษณาประชาสมัพนัธ ์นิตยสาร บิลบอรด์ 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ พนักงานขาย โบรชัวร ์ฯลฯ เพื่อสื่อสาร ให้ลูกค้ารบัรูท้ั้ง 4P’s ซึ่ง
ปัจจบุนัมีการเอาเทคโนโลยีมาประสมกบัฐานขอ้มลู เพื่อมาจดัท า IMC ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
ยกตัวอย่างเช่น การท า CRM การจัดท าเว็บไซตเ์พื่ออ านวยความสะดวกใหลู้กคา้เขา้ไปศึกษา
ขอ้มูลสินคา้หรือบริการ การมีอีเมลเ์พื่อให้ลูกคา้สามารถติดต่อบริษัทได ้การจัดท าโปรแกรม
สมาชิกจะช่วยใหล้กูคา้จงรกัภกัดี (Loyalty Program) ซึ่งสิ่งเหล่านีท้  าใหส้ามารถสื่อสารกบัลกูคา้
ไดง้่ายขึน้ 

บทความจากเว็บไซต์สาขาวิชาสถิติประยุกต ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญ บุ รี  (2554)  โด ย อ้ า ง อิ ง ถึ ง  Don E.  Schultz, Stanly l.  Tannenbaum, and Robert F. 
Lauterborn (1994) เคยเสนอเอาไวว้่า ส  าหรบัแนวความคิดนีท่ี้ปรบัไปจากเดิม Don E. Schultz 
ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดเสนอแนวคิดไว้ในหนังสือ New 
Marketing Paradigm ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีควรลืม 4P’s แต่ใหม้อง 4C’s แทน แบบจ าลอง 4P’s คือ
แนวคิดท่ีเป็นมมุมองจากผูบ้รโิภคเป็นหลกั (แตรู่ปแบบเก่าแผนการทางการตลาดจะมีมมุมองท่ีให้
ความส าคญัของผลิตภัณฑเ์ป็นหลกั) จากท่ีมีการค านึงถึงผูบ้ริโภคช่วยนักการตลาดสื่อสารกับ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เพราะ 4C’s เปิดโอกาสแก่นกัการตลาดไดไ้ตรต่รองวิธีการ
ท่ีจะท าใหส้นิคา้เขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตผูบ้รโิภค โดย 4C’s ประกอบดว้ย 

1.จาก Product           Consumer 
เพราะผู้ประกอบการจะจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตไม่ได ้แต่ผู้ประกอบการจะ

จ าหน่ายสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการได้ การเน้นไปท่ีผู้บริโภคเป็นส าคัญ หรือท่ีมีการกล่าวว่า 
Customer is the King เป็นเรื่องส าคญัท่ีทุกองคก์รก าลงัใหค้วามสนใจ ซึ่งนั่นคือท่ีมาของ ค าว่า 
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CRM ห รื อ  Customer Relationship Management แ ต่ บ า ง ท่ี อ า จ จ ะ เรี ย ก ว่ า  Customer 
Relationship Marketing หรอื Relationship Marketing  

2.จาก Price           Cost 
ผู้บริโภคเลิกให้ความส าคัญกับราคาขาย เพราะรา้นค้าปลีกสมัยใหม่

ทัง้หลายพากนัตดัราคาจนผูบ้รโิภคไดร้าคาท่ีพอใจแลว้จึงซือ้ อย่างไรก๋ตามผูผ้ลิตควรค านึงถึงคือ 
วิธีการลดตน้ทุนอนัเกิดจากกระบวนการผลิตสินคา้เพื่อท่ีจะสามารถขายใหก้บัรา้นคา้ปลีกชัน้น า
รายใหญ่และรายย่อยไดใ้นราคาท่ีถูกท่ีสุดเพื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภคสูงท่ีสุด โดยท่ีสินคา้ตอ้งมี
คณุภาพดีและราคาถกูผูบ้รโิภคจึงจะซือ้  

3.จาก Place            Convenience 
ในปัจจุบนัความสะดวกในการหาซือ้เป็นสิ่งท่ีตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค ฉะนั้นถา้

บรษัิทใดสามารถอ านวยความสะดวกในการซือ้สินคา้และบรกิารไดม้ากท่ีสดุ ผูบ้รโิภคก็จะไปซือ้ท่ี
รา้นนัน้ เช่น รา้นคา้สะดวกซือ้ท่ีแย่งกนัเปิดในแหลง่ชมุชนกนัมากขึน้ หรอืแมแ้ตอ่าหารแทนท่ีจะให้
คนเดินทางไปกินท่ีรา้นก็เกิดการบริการแบบส่งอาหารถึงบ้านแทน เช่น KFC , The Pizza , 
McDonald’s หรืออาหารประเภท Fast Food ผู้บริโภคมีความสะดวกในการซือ้สินค้ามากขึน้
กวา่เดมิ อีกทัง้ในเรือ่งสถานท่ีจดัจ าหน่ายควรกระจายใหท้ั่วถึงผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

4.จาก Promotion          Communications 
ในปัจจบุนัค าวา่ Promotion อาจจะดแูคบไปส าหรบัมมุมองของนกัการตลาด 

แต่การสื่อสารองคร์วมกลบักลายเป็นแรงกระตุน้อย่างหนึ่งท่ีจะขาดไม่ไดใ้นกระบวนการส่งเสริม
การขาย ซึง่สามารถแบง่เป็นการสื่อสารตา่งๆ ไดแ้ก่ 

4.1 Advertising หรือการโฆษณ าผ่ านสื่ อต่ างๆ  ท่ี ป ระชาชน เข้าถึ ง 
ยกตวัอยา่งเช่น วิทย ุโทรทศัน ์ภาพยนตร ์หนงัสือพิมพ ์โบรชวัร ์เป็นตน้ 

4.2 Sales Promotion หรือการส่งเสริมการขาย เป็นการส่งเสริมการขายทัง้
ในส่วนผูบ้ริโภคและส่วนผูจ้ัดจ าหน่าย เพื่อจะใหมี้การซือ้สินคา้ในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ดว้ยวิธีการ
ตา่งๆ เช่น การแจกตวัอยา่งสนิคา้ การชิงโชค การแข่งขนั การใหค้ปูอง และอ่ืนๆอีกมากมาย  

4.3 Personal Selling หรือพนักงานขาย คือ ส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในการ
สื่อสาร เพราะถ้าพนักงานขายให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามแก่ลูกค้าไม่ได้ อาจจะส่งผลต่อ
ภาพลกัษณข์ององคก์รในเชิงลบในมมุมองของลกูคา้ 

4.4 Publicity หรอืการประชาสมัพนัธ ์นบัเป็นกลไกส าคญัส าหรบัการสื่อสาร
ทางการตลาด (Marketing Communications) เพราะถ้าองค์กรมีการประชาสัมพันธ์ไม่ มี
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ประสิทธิภาพ อาจจะท าใหอ้งคก์รถกูมองในภาพลบได ้ในหลายๆครัง้ท่ีองคก์รมีปัญหากบัสินคา้ 
ถา้ประชาสมัพนัธอ์อกมาไมด่ี อาจจะท าใหอ้งคก์รนัน้สญูเสียตลาดไปเลยก็ได ้ 

4.5 Direct Marketing and Direct Response คือ  การสื่อสารการตลาด
ทางตรงและการใช ้Direct Mails เขา้มาช่วยในการท าการตลาด  

4.6 Event Marketing เป็นการสื่ อสารโดยการสร้างสถานการณ์หรือ
เหตกุารณจ์ าลองขึน้มา แลว้เอาเหตกุารณน์ัน้มาท ากิจกรรมทางการตลาด  

4.7 Exhibition หรอืการจดัการแสดงสนิคา้ มีการจดัขึน้มากมาย บางบรษัิทท่ี
มีงบการสง่เสรมิการขายหรอืโฆษณานอ้ย ก็หนัมาจบัตลาดเฉพาะกลุม่ เช่น โรงงานเฟอรน์ิเจอร ์ก็
หนัไปเช่าพืน้ท่ีในโรงงานเฟอรน์ิเจอรแ์ฟร ์แลว้จดัแสดงสินคา้ ซึง่ไดก้ลุม่เปา้หมายท่ีตรงกว่า เพราะ
หากไปเช่าเนือ้ท่ีในหา้งสรรพสินคา้เพื่อแสดงสินคา้นั้น จะมีราคาแพง และผูบ้ริโภคท่ีเขา้ไปใน
หา้งสรรพสนิคา้ทกุคนไมไ่ดจ้ะเขา้ไปซือ้เฟอรน์ิเจอร ์ในขณะท่ีคนท่ีเขา้ไปดงูานเฟอรน์ิเจอรแ์ฟรส์ว่น
ใหญ่จะเขา้ไปเลือกดูเพื่อซือ้เฟอรน์ิเจอร ์ดงันัน้ลกูคา้ท่ีเขา้มาเยี่ยมชมบูธของเราลว้นเป็นลกูคา้ท่ี
มุง่หวงัทัง้สิน้ แถมราคาคา่เช่าไมแ่พง 

4.8 Web TV Advertising Cable TV advertising ประเทศไทยยังมี Cable 
TV ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้มีการโฆษณา แต่ส  าหรับบางกรณีก็มียกเว้นหากเป็นการโฆษณา
ภาพลกัษณ ์ก็ยงัมีใหเ้ห็นอยูใ่นหลายช่อง  

4.9 Internet advertising หรือการโฆษณาบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ถือเป็น
สื่อใหมท่ี่หลายธุรกิจใหค้วามสนใจโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเท่ียว สายการบิน และโรงแรม จะไดผ้ล
มาก 

จะเห็นไดว้่าแนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากแนวคิด 4P’s โดยจะมุ่งเนน้มมุมองของ
ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเอามาใช้เป็นตัวแปรในการวิจัยเอาเป็นหลักในการตั้ง
แบบสอบถามและการอภิปรายผล โดยแนวคิดนีผู้ว้ิจยัคิดว่ามีความเหมาะสมกบัการตลาดยคุนีท่ี้
มองผูบ้ริโภคเป็นหลกั แลว้ถา้มีการประยกุตใ์ชน้  าเอาไปผสมผสานกบัส่วนประสมทางการตลาด 
4P’s แบบเดิมก็น่าจะช่วยส่งเสริมใหก้ารตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งตวัช่วยส าคญัในยุค
ปัจจุบันท่ีจะเป็นตัวผลักดันให้เป็นไปอย่างรวดเร็วก็คือสื่อยุคใหม่ หรืออินเทอรเ์น็ต เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการเอามาใชป้ระโยชนใ์นดา้นการติดตอ่สื่อสารกบัผูบ้รโิภคได ้
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3.แนวคดิและทฤษฎีความพงึพอใจ 
ความหมายของความพงึพอใจ 
ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2549) เสนอว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องของความรูส้ึกของ

บคุคลภายหลงัจากการซือ้หรอืไดร้บับรกิาร ซึง่ความรูส้กึเกิดจากการเปรยีบเทียบระหว่างสิ่งท่ีรบัรู ้
ตอ่การท าหนา้ท่ีของผูใ้หบ้รกิารกบัสิ่งท่ีผูร้บับรกิารคาดหวงัจากการใหบ้รกิาร โดยถา้ความคาดหวงั
สงูกว่าผลท่ีไดร้บัจากสินคา้หรือบริการจะท าใหล้กูคา้ไม่เกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ความคาดหวงั
ตรงกับผลท่ีได้รบัจากสินค้าหรือบริการ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกลายเป็นความ
ประทบัใจ  

สรชัย พิศาลบุตร (2550) เสนอว่า ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผู้รบับริการหมายถึง 
ความสามารถของผูใ้หบ้ริการในการจดัหาสินคา้หรือบริการมาใหล้กูคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดต้ามท่ี
ลกูคา้ตอ้งการ โดยอยูใ่นขอบเขตกฎหมายและศีลธรรมอนัดีงาม 

อทุยั หิรญัโต (2523) กล่าวถึงความพึงพอใจ เป็นความรูส้กึซึ่งน าพาทกุคนใหเ้กิดความ
สบายใจ เพราะเป็นสิ่งท่ีตอบสนองความตอ้งการของเขาแลว้ท าใหเ้ขามีความสขุ 

ความส าคัญของความพงึพอใจทีมี่ตอ่การใหบ้ริการ 
เปา้หมายสงูสดุเรื่องความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารนัน้ขึน้อยู่กบักลยทุธ์การสรา้งความพึง

พอใจให้เกิดขึน้กับลูกคา้ โดยการท าให้ลูกคา้มีความประทับใจ การใหบ้ริการคือการศึกษาท า
ความเขา้ใจเรื่องความพึงพอใจของลูกคา้และผูป้ฏิบตัิงานบริการ การเขา้ใจเรื่องความพึงพอใจ
ดา้นบริการของผูบ้ริโภคเป็นเรื่องส าคญั ซึ่งช่วยใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัทาง
การตลาด สามารถท าใหธุ้รกิจเจริญกา้วหนา้ นอกจากนัน้ผูบ้รโิภคยงัไดร้บัการยกระดบัคณุภาพ
ชีวิต สรุปคือความพงึพอใจดา้นบรกิารนัน้มีบทบาท ไดแ้ก่ 

1.ความส าคญัตอ่ผูใ้หบ้รกิาร มีประเด็นดงันี ้
1.1 ผูใ้หบ้รกิารก าหนดคณุลกัษณะการบรกิารจากความพงึพอใจของลกูคา้ 

หากผูใ้หบ้รกิารรบัรูข้อ้มลูซึง่เป็นประโยชนต์อ่ลกูคา้ จะเป็นตวัช่วยช่วงเวลาท่ี
ลกูคา้ประเมินความรูส้กึและความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของการบรกิารท่ีลกูคา้ตอ้งการ ได ้ซึ่งจะ
เป็นผลดีต่อผูใ้หบ้ริการท่ีจะสามารถตอบสนองบริการท่ีตรงกับลกัษณะและรูปแบบท่ีผูร้บับริการ
คาดหวงัเอาไวแ้ลว้ไดร้บัจรงิ 

1.2 ตวัแปรส าคญัท่ีผูใ้หบ้รกิารใชใ้นการประเมินคือความพงึพอใจของลกูคา้ 
ไม่ว่ากิจการใดก็ตามท่ีสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพตรงกับความ

ตอ้งการความคาดหวงัของลกูคา้ได ้ลกูคา้ย่อมพึงพอใจต่อบรกิารนัน้ๆ ซึ่งมีแนวโนม้จะกลบัมาใช้
บรกิารตอ่ไป  สิ่งท่ีจะท าใหล้กูคา้พงึพอใจกบัคณุภาพของการบรกิารสว่นหนึ่งมาจากสิ่งท่ีลกูคา้พบ
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เห็น เช่น สถานท่ี อปุกรณส์ าหรบัการใหบ้รกิาร บคุลิกของพนกังานบรกิาร ตลอดจนความสามารถ
ในการใหบ้รกิารดว้ยความเช่ือมั่นเขา้ใจตอ่ผูอ่ื้น 

1.3 ตวัชีว้ดัคณุภาพและความส าเรจ็คือความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร 
หากลูกคา้แสดงออกว่าพึงพอใจในงานต่อผูป้ฏิบัติงานบริการ พนักงานท่ี

ใหบ้ริการย่อมเกิดความรูส้ึกดีกับงานท่ีตนเองปฏิบัติโดยจะพยายามท างานอย่างเต็มท่ีจนเกิด
คณุภาพของการใหบ้รกิารซึง่มีสว่นช่วยใหล้กูคา้พงึพอใจ 

2.ความส าคญัตอ่ผูร้บับรกิาร 
เม่ือผูใ้หบ้ริการตระหนกัถึงความพึงพอใจของลกูคา้แลว้ จะพยายามคิดหาสิ่งท่ี

จะน ามาเสนอลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ฉะนั้นแลว้ลูกคา้ย่อมไดร้บั
บรกิารท่ีไดท้ัง้คณุภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหวงัไว ้ 

สรุปไดว้่าธุรกิจแตล่ะอย่างกว่าจะไดม้าซึง่ความพงึพอใจจากผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร หากผูบ้รโิภครูส้กึดี ประทบัใจในการใชบ้รกิารจะท าใหเ้กิดความพึง
พอใจมากเช่นกัน แต่ในทางกลับกันหากผูบ้ริโภครูส้ึกไม่ประทับใจในการใช้บริการก็จะท าให้
ผูบ้รโิภคไมเ่กิดความพงึพอใจ ซึง่เป็นความเก่ียวขอ้งระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร 

ปัจจัยทีมี่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2544) ใหข้อ้มลูว่า การแสดงออกถึงความรูส้ึกในเชิง

บวกของผูบ้ริโภคต่อการไดร้บัการบริการเป็นการสะทอ้นถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยท่ี
ความรูส้ึกนีส้ามารถแปรผันไปตามสิ่งท่ีมากระทบกับความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งมีปัจจัย
ประกอบดว้ย  

1.ผลติภณัฑบ์รกิาร  
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะเป็นไปในทางบวกเม่ือไดร้บับรกิารท่ีมีคณุภาพและ

เป็นไปตามท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการ ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองดว้ยการเอาใจใสก่ารบรกิารในการ
ออกแบบผลติภณัฑใ์หต้รงกบัสิ่งท่ีลกูคา้ตอ้งการ  

2.ราคาตอ่บรกิาร 
ผูบ้รโิภคจะมีความพึงพอใจถา้หากราคาต่อบรกิารมีความเหมาะสมกบัคณุภาพ

ท่ีผูบ้รโิภคไดร้บัจากการบรกิาร  
3.สถานท่ีบรกิาร หรอืช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคขึน้อยู่กบั สถานท่ีบรกิาร ควรกระจายช่องทางการจดั
จ าหน่ายใหท้ั่วถึงเพื่อสรา้งความสะดวกใหล้กูคา้เขา้ถึงไดง้่ายท่ีสดุ 
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4.การสง่เสรมิแนะน าบรกิาร 
หากผู้บริโภคไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสารจากบุคคลต่างๆ ท่ีพูดถึงคุณภาพของการ

บรกิารเป็นไปในเชิงบวก ผูบ้รโิภคย่อมรูส้กึพงึพอใจ 
5.ผูใ้หบ้รกิาร 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จะเกิดขึน้เม่ือ ผูใ้หบ้ริการมีความเอาใจใส่ในการ
ใหบ้รกิารดว้ยจิตส านกึของการบรกิารอยา่งเต็มท่ี 

6.สภาพแวดลอ้มการบรกิาร 
ความประทับใจสภาพแวดลอ้มการบริการท่ีมีสถานท่ีท่ีสวยงาม ตลอดจนการ

จดัสรรพืน้ท่ีเป็นสดัสว่น น าไปสูก่ารสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคได ้
7.กระบวนการบรกิาร 

กระบวนการบรกิารท่ีมีคณุภาพและถกูตอ้ง ถา้ผูใ้หบ้รกิารสามารถบรกิารอย่างมี
ประสิทธิภาพจะช่วยสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคได ้

คนเราเม่ือลงทุนท าธุรกิจอะไรสกัอย่างหนึ่งย่อมตอ้งการใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจต่อ
สินคา้เพื่อท่ีลกูคา้จะไดเ้กิดความจงรกัภกัดีจนกลบัมาซือ้ซ  า้อีกในครัง้ต่อไป ซึ่งความพึงพอใจเป็น
สิ่งหนึ่งในการสรา้งความส าเร็จใหก้ับธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจดา้นการบริการ  ดงันั้น
ผูบ้รหิารจะตอ้งคิดคน้หาวิธีการต่างๆ เพื่อน ามาด าเนินการใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ถา้หากสามารถท าใหผู้ท่ี้มาใชบ้รกิารพงึพอใจไดท้กุคนก็จะสง่ผลดีตอ่บรษัิทในดา้นอ่ืนดว้ย 

ทฤษฎีความพงึพอใจ 
Kotler Philip (2000) ไดก้ล่าวว่า ลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจไดม้าจากสิ่งท่ีลูกคา้รูส้ึก

โดยเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ของคุณสมบัติของสินคา้หรือบริการกับสิ่งท่ี
ลกูคา้คาดหวงั อนัมาจากประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ผ่านมาของลกูคา้ ในขณะท่ีผลประโยชนข์อง
คณุสมบตัิของสินคา้หรอืบรกิารท่ีเกิดขึน้ไดเ้พราะความพยายามของผูป้ระกอบการท่ีจะสรา้งความ
พงึพอใจใหเ้กิดขึน้แก่ลกูคา้  โดยการสรา้งคณุคา่เพิ่ม (Value Added) การท างานรว่มกนักบัแผนก
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อใหเ้กิดคณุภาพรวม (Total Quality) ความแตกต่างทางการแข่งขนัท าใหเ้กิดเป็น
คุณค่า (Competitive differentiation) ซึ่งคุณค่าท่ีส่งมอบต้องมากกว่าต้นทุน ท่ีลูกค้าจ่ายไป 
(Cost) โดยท่ีตน้ทุนของลกูคา้ส่วนใหญ่ดูจากราคาสินคา้ (Price) นั่นเอง โดยคณุค่าท่ีส่งมอบให้
ลกูคา้ คือ ความแตกต่างท่ีเกิดจากตน้ทุนลกูคา้รวม (Total customer cost) กบัคณุค่าลกูคา้รวม 
ซึง่ก็คือ กลุม่ของผลประโยชนท่ี์ลกูคา้คาดหวงัว่าจะไดจ้ากสินคา้หรอืบรกิาร สว่นตน้ทนุลกูคา้รวม 
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เป็นกลุ่มของตน้ทนุทัง้หมดซึ่งลกูคา้คาดคะเนว่าจะเกิดขึน้เม่ือไดร้บัและใชส้ินคา้หรอืบรกิารอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

จากแนวคิดขา้งตน้กลา่วคือ ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง ทศันคติ 
ความรูส้ึก และความคาดหวงั ซึ่งผูบ้ริโภคไดร้บัภายหลงัจากท่ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ซึ่งอาจจะเกิดทั้ง
ดา้นบวกและดา้นลบ หรอือาจจะไม่ไดรู้ส้กึอะไรเลยกบัผลติภณัฑน์ัน้ก็อาจเป็นได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัว่า
ผลิตภณัฑน์ัน้ตอบสนองความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดข้นาดไหน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีระดบั
ความพงึพอใจท่ีแตกตา่งกนั และสามารถแปรผนัไดอ้ยูเ่สมอ 

แนวคดิการสร้างความพงึพอใจใหกั้บลูกค้า (Customer Satisfaction) 
ศิรวิรรณ  เสรรีตัน ์และคณะ (2541) เสนอวา่ ภายใตส้ถานการณก์ารแข่งขนัซึง่รุนแรงขึน้

ในปัจจุบนัท าใหธุ้รกิจตอ้งปรบัปรชัญาจากการขายผลิตภณัฑ ์เป็นปรชัญาทางการตลาด เพื่อให้
ธุรกิจดีขึน้และสามารถเอาชนะคู่แข่งไดต้ลอดจนสามารถส่งมอบคณุค่าและความพึงพอใจใหก้บั
ลกูคา้ไดโ้ดยอาศยัคณุภาพ การบรกิาร และคณุคา่  

1.ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คือ เรื่องของทัศนคติ และ
ระดับความรูส้ึกของลูกคา้จากการเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากตัวผลิตภัณฑ์กับการ
คาดหวงัของลกูคา้ Kotler Philip (1994) ซึง่ความคาดหวงัของลกูคา้มาจากประสบการณท่ี์ผา่นมา
ของผูซ้ือ้ แต่ผลประโยชนแ์ละคุณลกัษณะในตวัสินคา้มาจากความพยายามท่ีนกัการตลาดและ
ฝ่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งรว่มกนัสรา้งใหล้กูคา้พงึพอใจดว้ยการสรา้งมลูคา่เพิ่ม (Value Added)  

2.ความแตกต่างทางการแข่งขนัของสินคา้ (Product Competitive Differentiation) 
เป็นการคิดหาวิธีการเพ่ือใหผ้ลติภณัฑห์รอืบรษัิทเกิดความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ ซึง่ความแตกตา่งนัน้
ลูกคา้จะตอ้งเกิดความรูส้ึกพึงพอใจและก่อให้เกิดคุณค่าในสายตาของลูกคา้ ความแตกต่าง
ทางดา้นการแข่งขนันัน้ ไดแ้ก่ 

2.1 ความแตกตา่งทางดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) 
- รูปลกัษณ ์(Feature) 
- การท างาน (Performance) 
- ความไวว้างใจ (Reliability) 
- ความทนทาน (Durability)  
- รูปแบบ (Style)  
- การออกแบบ (Design)  
- ความสามารถซอ่มแซมได ้(Reparability)  
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- มาตรฐานการผลิต (Conformance)  
2.2 ความแตกตา่งทางดา้นบรกิาร (Services Differentiation) 

- ความง่ายในการสั่งซือ้ (Ordering Ease) 
- การขนสง่ (Delivery) 
- การฝึกอบรมลกูคา้ (Customer Training) 
- บรกิารใหค้  าแนะน าลกูคา้ (Customer Consulting) 
- บรกิารอ่ืนๆ (Miscellaneous Service) 

2.3 ความแตกตา่งดา้นบคุคล (Personal Differentiation)  
- ความสามารถ 
- ความมีน า้ใจ 
- ความน่าเช่ือถือ 
- ความไวว้างใจได ้
- การตอบสนองลกูคา้ 
- การตดิตอ่สื่อสาร 

2.4 ความแตกตา่งดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การครอบคลมุ (Coverage)  
- การท างาน (Performance)  
- ความเช่ียวชาญ (Expertise) 

2.5 ความแตกตา่งดา้นภาพลกัษณ ์(Image Differentiation) 
- ช่ือเสียงเปรยีบเทียบกบัภาพลกัษณ ์(Identity Versus Image)  
- สญัลกัษณ ์(Symbol)  
- บรรยากาศ (Atmosphere)  
- เหตกุารณ ์(Events) 

3.คุณค่ารวมของลูกค้า  (Total Customer Value) เป็นผลรวมประโยชน์หรือ
อรรถประโยชนท่ี์ไดร้บัจากผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์นึ่ง ซึ่งลกูคา้จะประเมินคณุค่าของผลิตภณัฑ์
ได้จากความแตกต่างจากคู่แข่งในประเภทเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ความแตกต่างด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นบรกิาร ดา้นบคุลากรหรอืบคุคล และดา้นภาพลกัษณ ์โดยท าใหเ้กิดเป็นคณุคา่ของ
ผลิตภณัฑท์ัง้ 4 ดา้น ดงันี ้
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3.1 คณุคา่ดา้นผลิตภณัฑ ์
3.2 คณุคา่ดา้นบรกิาร 
3.3 คณุคา่ดา้นบคุลากรหรอืบคุคล 
3.4 คณุคา่ดา้นภาพลกัษณ ์ 

การวัดระดับความพงึพอใจ 
ศิรวิรรณ  เสรีรตัน ์และคณะ (2540) เสนอว่า ความสม ่าเสมอส าหรบัการวดัระดบัความ

พึงพอใจของผูบ้รโิภค ท าใหน้กัการตลาดไดร้บัทศันคติต่อสินคา้และบรกิาร ตลอดจนรกัษาระดบั
ความพงึพอใจท่ีผูบ้รโิภคมีตอ่สินคา้และบรกิาร เป็นการรกัษาความซื่อสตัย ์(Loyalty) ของผูบ้รโิภค
ตอ่สินคา้และบรกิาร 

สาโรช ไสยสมบตัิ (2534) กลา่ววา่ มีวิธีการวดัความพงึพอใจตอ่บรกิาร ดงันี ้
1.การใชแ้บบสอบถาม เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลาย โดยการขอรอ้งหรือขอ

ความรว่มมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการจะสอบถาม ใหช้่วยแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรม์ท่ี
ก าหนดใหเ้ลือกตอบ หรอืเป็นค าตอบอิสระก็ได ้โดยค าถามอาจจะถามถึงความพงึพอใจก็ได ้

2.การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเชิงลึกท่ีจะท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร การสมัภาษณต์อ้งใชเ้ทคนิคพรอ้มทัง้ความช านาญพิเศษของผูส้มัภาษณ ์ในการจงูใจผู้
ถกูสมัภาษณใ์หข้อ้มลูตามขอ้เท็จจรงิ 

3.การสังเกต ช่วยใหท้ราบระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการได ้โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมก่อนและหลงั หรอืขณะรอรรบับรกิารอยู่ เช่น สงัเกตกรยิาท่าทาง การพดู สีหนา้ ความถ่ี
ของการมาใชบ้รกิาร เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า การวัดระดับความพึงพอใจช่วยให้ผูป้ระกอบการทราบความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคไดต้ลอดเวลา และยงัท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถรกัษามาตรฐานของสินคา้หรอืบรกิารได้
อยา่งตอ่เน่ือง พรอ้มทัง้เอาขอ้มลูมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัสินคา้และบรกิารมากขึน้ 

4.แนวคดิและทฤษฎีคุณภาพการบริการ 
คุณภาพการบริการนับเป็นเรื่องส าคญั เน่ืองจากธุรกิจดา้นบริการมีการเติบโตเพิ่มขึน้

อย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนัประกอบกับสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง ดงันัน้ผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆ จึง
พยายามใหค้วามส าคญัตอ่คณุภาพการบรกิารท่ีมอบใหก้บัลกูคา้มากขึน้กว่าเดิม เพื่อท าใหล้กูคา้
เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีมีประเด็นท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ 
ความหมายของคณุภาพการบรกิาร การรบัรูค้ณุภาพการบรกิาร และการวดัคณุภาพการบรกิาร 
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ความหมายของคุณภาพบริการ 
Oliver (1994) กล่าวว่า คณุภาพบริการเป็นเรื่องของแนวคิดในมมุมองของผูบ้รโิภค ซึ่ง

เป็นการดจูากมมุมองความคิดของลกูคา้ตอ่คณุภาพการบรกิาร โดยมีแนวความคิดในการท าความ
เขา้ใจท่ีสมัพนัธก์นัอยู่ 3 แนวความคิด ไดแ้ก่ คณุคา่ของลกูคา้ คณุภาพบรกิาร และความพงึพอใจ
ของลกูคา้  

Parasuraman  A, Valarie .A. Zeithaml, and Leonard L. Berry (1985 ) กล่ าวว่ า 
คณุภาพบริการ คือ ความรูส้ึกของลกูคา้ท่ีมาจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงักับการ
บริการท่ี ได้รับ จริง  ซึ่ ง  Parasuraman  A, Valarie A. Zeithaml, and and Leonard L. Berry 
(1994) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงการประเมินคุณภาพการบริการว่า “การประเมินคุณภาพการบริการ
ของลกูคา้นัน้ยากกว่าการประเมินคณุภาพสินคา้”  เพราะการบริการจะสามารถรบัรูค้ณุภาพได้
ภายหลังจากการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีลูกคา้คาดหวังกับบริการท่ีไดร้บัจริง โดยท่ีคุณภาพท่ีถูก
ประเมินไม่ไดป้ระเมินเฉพาะในส่วนของการบรกิารเท่านัน้ แต่จะประเมินคณุภาพท่ีครอบคลมุถึง
กระบวนการของการบรกิารท่ีไดร้บัดว้ย 

Lehtinen and Lehtinen (1982) ไดมี้การเสนอว่า คณุภาพบรกิารเป็นเรื่องราวของลกูคา้
กับองคป์ระกอบการบริการในองคก์ร โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคณุภาพ 3 แบบ ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบคุณภาพทางกายภาพ องคป์ระกอบคุณภาพของบริษัทท่ีแสดงออกมาเป็นมุมมอง
ขององคก์ร และองคป์ระกอบคณุภาพการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้กบัผูใ้หบ้รกิาร 

เพราะฉะนัน้จากท่ีกล่าวมาความหมายของคณุภาพบรกิารแบ่งออกเป็น 3 คณุลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 

1.เป็นเรื่องยากในการประเมินคุณภาพบริการ เน่ืองจากบริการเป็นนามธรรม ไม่
สามารถจบัตอ้งได ้ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารอาจจะเขา้ใจสิ่งท่ีลกูคา้รบัรูเ้ก่ียวกบับรกิารและคณุภาพบรกิาร
ของไดย้าก อย่างไรก็ตามเม่ือผูใ้ห้บริการทราบผลการประเมินดา้นบริการจากลูกคา้แลว้ก็จะ
สามารถก าหนดแนวทางของคณุภาพบรกิารเพื่อใหต้อบโจทยล์กูคา้ไดช้ดัเจนขึน้ 

2.คณุภาพบรกิารเป็นการเปรยีบเทียบสิ่งท่ีลกูคา้คาดหวงักบัคณุภาพบรกิารท่ีลกูคา้
ไดร้บัจรงิ คณุภาพบรกิารใชชี้ว้ดัระดบับรกิารท่ีจดัมอบใหแ้ก่ลกูคา้วา่มีระดบับรกิารเท่ากบัท่ีลกูคา้
คาดหวงัหรอืไม่ โดยคณุภาพบรกิารท่ีจดัมอบใหจ้ะตรงกบัท่ีลกูคา้คาดหวงันัน้ตอ้งอยู่บนมาตรฐาน
ท่ีไม่ผนัผวน 

3.คุณภาพบริการแสดงผลลัพธ์เป็นผลท่ีได้กับขั้นตอนในการปฏิบัติ  Gronroos 
Christian (1990) เสนอว่า คุณภาพบริการมี 2 แบบ ไดแ้ก่ คุณภาพทางเทคนิคของผลลพัธ์ท่ีได ้
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โดยท่ีคณุภาพทางเทคนิคแสดงถึงสิ่งท่ีลกูคา้มอบไว้ภายหลงัท่ีมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หบ้รกิารกบั
ผูร้บับรกิารสิน้สดุลง 

อีกทัง้ยงักลา่วไดว้่าการบรกิารท่ีมีคณุภาพช่วยเพิ่มความพงึพอใจแก่ลกูคา้พรอ้มทัง้สรา้ง
ผลก าไรอนัเติบโตอย่างตอ่เน่ืองใหแ้ก่องคก์ร  ซึง่ถา้ลกูคา้ไดร้บัการบรกิารท่ีดีมีคณุภาพก็มีสว่นท่ีจะ
ช่วยผลกัดนัใหล้กูคา้มีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร อีกทัง้ช่วยลดตน้ทนุค่าใชจ้่ายพรอ้มกบัการสรา้ง
รายได้แก่องค์กร เพราะถ้าลูกค้ามีความพอใจจากการได้รับบริการก็จะเป็นกระบอกเสียง
ประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มลูกคา้รายใหม่  และยงัพบว่าลกูคา้ยงัมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายในราคาท่ี
แพงกวา่เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารซึง่มีคณุภาพดีกวา่ ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 ประโยชนข์องคณุภาพการบรกิารและความพงึพอใจของลกูคา้ 

ท่ีมา: Christopher H, Paul G. and Walker, Rhett H. (1998). Services Marketing. 
P.119. 
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จากภาพประกอบท่ี 2 จะแสดงถึงประโยชนข์องคณุภาพการบริการและความพึงพอใจ
ของลกูคา้ท่ีมีตอ่องคก์ร โดยท่ีองคก์รใดสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้กินสิ่งท่ี
ลกูคา้คาดหวงัจะก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัเหนือคูแ่ข่ง  เพราะถา้ลกูคา้มีความพงึพอใจก็
จะเกิดความภกัดีและมีโอกาสกลบัมาซือ้ซ  า้ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสการบอกต่อไปในวงกวา้ง 
โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ บอกต่อแบบปากต่อปากไปยังกลุ่มลูกคา้อ่ืนเปรียบเสมือนเป็นสื่อ
โฆษณาเคลื่อนท่ี  และยงัช่วยสนบัสนนุใหเ้กิดภาพลกัษณด์า้นบวกแก่องคก์รและเม่ือพิจารณาใน
ระยะยาวจะพบว่าการใหบ้รกิารซึ่งสามารถท าใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจอย่างตอ่เน่ือง  ลกูคา้จะ
เกิดความเช่ือถือตอ่องคก์ร  นอกจากนัน้แลว้จะพบไดว้่าลกูคา้ท่ีพงึพอใจจากบรกิารจะอ่อนไหวตอ่
ขอ้เสนอของคูแ่ข่งขนัต ่า แลเป็นสิ่งท่ีอธิบายว่าท าไมความส าเรจ็จากการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่
ลกูคา้จึงช่วยใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัซึง่จะพบว่าคณุภาพบรกิารคือหวัใจส าคญัของธุรกิจ
ยุคใหม่ เน่ืองจากภาวะ การแข่งขันของธุรกิจต่างๆ มีความรุนแรงและแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  
การบรกิารอย่างมีคณุภาพท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เน่ืองจากลกูคา้จะเกิดความภกัดี
กบัองคก์รท่ีสามารถใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ และขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในดา้นคณุภาพจะสรา้ง
ผลก าไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองใหแ้ก่ธุรกิจ  ในทางตรงกันขา้มหากบริการไม่มีคุณภาพก็อาจจะ
สง่ผลลบตอ่ธุรกิจ 

 
พืน้ฐานสู่ความส าเร็จของการบริการทีมี่คุณภาพ 
พืน้ฐานท่ีเป็นหวัใจซึ่งก่อใหเ้กิดการบรกิารท่ีมีคณุภาพประสบความส าเรจ็ได ้โดยน าเอา

ค าว่า  “บรกิาร”  ซึง่ภาษาองักฤษคือค าว่า  “Service”  แลว้แยกเป็นตวัอกัษรแต่ละตวัออกมาเป็น
ค าขึน้ตน้ขององคป์ระกอบแห่งความส าเรจ็ในการบรกิาร  ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบ 3 พืน้ฐานของความส าเรจ็ในการบรกิาร 

ท่ีมา: มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2542). จิตวิทยาการบรกิาร (หนว่ยท่ี 1-7). 

จากภาพประกอบท่ี 3  จะพบว่าการจัดระบบการบริการให้มีคุณภาพควรค านึงถึง
องคป์ระกอบส าคญั  7  ขอ้ ดงันี ้

1.ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการ (Satisfaction) ผู้ร ับบริการหรือลูกค้าถือเป็น
เปา้หมายหลกัส าคญัของการใหบ้รกิาร โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งพยายามกระท าทกุวิถีทางเพื่อสรา้ง
ความพงึพอใจใหเ้กิดแก่ผูร้บับรกิารอย่างสงูสดุ เพราะผูใ้ชบ้รกิารมีจดุมุ่งหมายในการมารบับรกิาร
พรอ้มกับมีความคาดหวงัท่ีจะไดร้บัการการตอบสนองความตอ้งการนั้น ถา้ผูใ้หบ้ริการสามารถ
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ตอบสนองการบริการไดต้รงกันพอดี ย่อมท าใหผู้ร้บับริการพึงพอใจพรอ้มทัง้เกิดความรูส้ึกดีต่อ
บรกิาร 

2.ความคาดหวังของผู้รบับริการ (Expectation) เม่ือผู้รบับริการติดต่อสื่อสารกับ
องคก์รใดองคก์รหนึ่ง ย่อมมีความคาดหวงัท่ีจะไดร้บับริการนั้น โดยผูใ้หบ้ริการควรจะรบัรูแ้ละ
เรยีนรูใ้นเรือ่งความคาดหวงัพืน้ฐานพรอ้มทัง้รูจ้กัศกึษาความคาดหวงัเฉพาะของผูร้บับรกิาร เพราะ
จะไดจ้ดัหาบรกิารใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั ถา้การบรกิารนัน้เกินความคาดหวงัก็จะน าไปสูก่าร
เกิดความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค 

3.ความพรอ้มในการบริการ (Readiness) ธุรกิจบริการจ าเป็นตอ้งหมั่นตรวจสอบ
ความพรอ้มทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ในการให้บริการอยู่เสมอ เพราะเป็นสิ่งชีว้ัดคุณภาพท่ีจะ
ใหบ้รกิารในสิ่งท่ีผูร้บับรกิารตอ้งการ   

4.ความมีคณุคา่ของการบรกิาร (Values) โดยสว่นใหญ่จะเกิดขึน้จากสิ่งท่ีผูร้บับรกิาร
ไดร้บัและเกิดความรูส้กึประทบัใจ ดงันัน้ในทกุขัน้ตอนของการใหบ้รกิารผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามใส่
ใจเพื่อท่ีจะสรา้งความรูส้กึท่ีดีใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

5.ความสนใจตอ่การบรกิาร (Interest) ผูใ้หบ้รกิารตอ้งไม่มีการแบง่แยกระดบัชัน้ของ
ลูกคา้ ตอ้งปฏิบตัิต่อผู้ใหบ้ริการเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งเป็นแนวทางในการใหบ้ริการท่ีส าคญั ผู้
ให้บริการควรเรียนรูแ้นวทางการให้บริการท่ีมีความเหมาะสมพรอ้มกับเรียนรูพ้ฤติกรรมของ
ผูร้บับรกิารเพื่อจะบรกิารใหส้อดคลอ้งกนั 

6.ความมีไมตรีจิตในการบรกิาร (Courtesy) ผูใ้หบ้ริการควรตอ้นรบัผูร้บับริการดว้ย
ใบหนา้ท่ีสดใสพรอ้มกับบุคลิกท่ีสุภาพอ่อนโยน สิ่งเหล่านีจ้ะแสดงถึงความเป็นมิตรและยงัช่วย
สรา้งสุนทรียะในการบริการให้มีความอบอุ่นเป็นกันเอง ท าให้ผู้รบับริการมีความรูส้ึกดีและ
ประทบัใจกบัการบรกิาร  

7.ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานบรกิาร (Efficiency) หากมีการบรหิารงาน
ท่ีเป็นระบบขัน้ตอนท่ีชดัเจนยอ่มเป็นเรือ่งง่ายท่ีการบรกิารจะเป็นไปตามเปา้หมาย 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 
Antonides and Van Raaij (1998) กล่าวว่า การรบัรูค้ณุภาพเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความ

คาดหวงัของลกูคา้จากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร การท่ีสนิคา้หรอืการบรกิารจะมีคณุภาพสงูก็ตอ่เม่ือ
ลกูคา้มีความตอ้งการตรงกบัสิ่งท่ีคาดหวงัไว ้ซึง่ลกูคา้จะตดัสินการรบัรูค้ณุภาพท่ีสงูต่อสินคา้หรือ
บรกิารจากความเหมาะสมของการใชง้าน ความสะดวกสบาย ความไวว้างใจ ความคงทน ความ
ปลอดภยั และจะตอ้งมีความถ่ีในการเสียไมบ่อ่ยครัง้จนเกินไป 
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Gronroos Christian (1990) เสนอว่า ลักษณะการรบัรูคุ้ณภาพบริการมี 2 ลักษณะ 
ไดแ้ก่  

1.ลกัษณะดา้นเทคนิคหรอืผลท่ีได ้เป็นการพิจารณาในประเด็นท่ีผูใ้หบ้รกิารจะน าเอา
เทคนิคใดมาใชเ้พื่อดงึดดูใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารจนท าใหล้กูคา้เกิดความพอใจ ถา้ความคาดหวงัของ
ลกูคา้ตรงกบัการรบัรูจ้ากประสบการณท่ี์ผ่านมาจะเกิดการรบัรูค้ณุภาพท่ีดี ถา้ความคาดหวงัของ
ลกูคา้ต่อการบริการไม่เป็นจริงการรบัรูถ้ึงคณุภาพโดยรวมจะต ่า แต่ถา้ความคาดหวงัของลกูคา้
ท่ีตัง้ไวต้รงกบัการรบัรูจ้ริง คณุภาพการบริการนัน้จะสงู โดยท่ีความคาดหวงัต่อคณุภาพจะไดร้บั
อิทธิพลจากการสิ่งท่ีนักการตลาดสื่อสารออกมา ทัง้ภาพลกัษณ์องคก์ร การสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก และความตอ้งการของลกูคา้เอง  

2.ลักษณะตามหน้าท่ีหรือความสัมพันธ์ของกระบวนการ เป็นการพิจารณาใน
ประเด็นท่ีผูใ้ห ้บริการควรบรกิารลกูคา้อย่างไรเพื่อจะไดด้ีเท่ากบัการรบัรูจ้ากประสบการณท่ี์ผ่าน
มาดงัแสดงภาพประกอบท่ี 4 

 

 

ภาพประกอบ 4 การรบัรูค้ณุภาพโดยรวม 

ท่ีมา: Gronroos.(1988). Service Quality: The Six Criteria of Good Service Quality. 



  28 

นอกจากนี้ Gronroos (1988) ยังได้กล่าวถึงเง่ือนไขท่ีลูกค้าจะรบัรูคุ้ณภาพของการ
บรกิารท่ีดีมี 6 ขอ้ ดงันี ้

1.การมีทกัษะและความเป็นมืออาชีพในการบรกิาร หากผูใ้หบ้รกิารมีความรู ้มีทกัษะ 
ตลอดจนมีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมืออาชีพ จะท าใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารท่ีมีคณุภาพ 

2.ทศันคติและพฤติกรรม มาจากความรูส้กึ ความคิดท่ีลกูคา้มีต่อพนกังานบรกิารใน
เรือ่งการดแูลเอาใจใส ่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และเต็มใจ 

3.การเขา้ถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุ่น มาจากหลายองคป์ระกอบ เช่น ท าเล 
ชั่วโมงการท างาน พนกังาน และระบบท่ีง่ายในการใชบ้รกิาร   

4.ความไวว้างใจและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการตกลงใช้
บริการเกิดขึน้ ลกูคา้สามารถท่ีจะรบัรู ้ใหค้วามไวว้างใจผูใ้หบ้ริการได ้โดยพนกังานใหบ้ริการจะ
บรกิารตามท่ีตกลงไว ้

5.การชดเชย เม่ือใดก็ตามท่ีลกูคา้เกิดความรูส้กึว่าการบรกิารไม่ตรงกบัคาดหวงั เป็น
หนา้ท่ีของผูใ้หบ้รกิารท่ีจะแกปั้ญหาเพื่อใหต้รงกบัความคาดหวงัของลกูคา้โดยเรว็ 

6.ความมีช่ือเสียงของผูใ้หบ้ริการ จะท าใหผู้ร้บับริการเกิดความเช่ือมั่นว่าเป็นการ
ใหบ้รกิารท่ีเช่ือถือได ้อีกทัง้มีความเหมาะสมกบัเงินท่ีเสียไป 

Smith, Huston, Berry, and G.L.& Upah (1993) กล่าวว่า ในการประเมินคุณภาพ
บรกิารของลกูคา้หลงัจากท่ีมีการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารท าใหเ้กิดผลลพัธ ์4 อย่าง ไดแ้ก่ ผลลพัธ์
ต  ่ากว่าคณุภาพ ผลลพัธค์ณุภาพท่ียอมรบัได ้ผลลพัธค์ณุภาพท่ีดี และผลลพัธค์ณุภาพท่ีเหนือกว่า 
ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 ทางเลือกการประเมินคณุภาพ 

ท่ีมา: Smith, R, Huston, M.,Berry,L. L. Shostack, G.L.& Upah, G. (1993). 
Emerging Perspectives on Service Marketing. P.121. 

จากภาพประกอบ 5 แปลผลทางเลือกการประเมินคณุภาพไดด้งันี ้
1.ต  ่ากวา่คณุภาพ แสดงถึงประสบการณข์องลกูคา้ในการรบัรูค้ณุภาพนอ้ยกวา่ความ

คาดหวงั ท าใหล้กูคา้ไมเ่กิดความพงึพอใจตอ่บรกิารนัน้ 
2.คณุภาพท่ียอมรบัได ้แสดงถึงประสบการณ์ของลูกคา้ในการรบัรูค้ณุภาพเท่ากับ

ความคาดหวงั ถา้ผูใ้หบ้ริการตอ้งการสรา้งความสขุใหก้บัลกูคา้ในการใชบ้รกิาร คณุภาพระดบันี ้
อาจยงัไมพ่อ  

3.คุณภาพท่ีดี แสดงถึงประสบการณ์ของลูกคา้ในการรบัรูคุ้ณภาพมากกว่าความ
คาดหวงั ท าใหล้กูคา้อยากจะใชบ้รกิารตอ่ไป และนอกจากนัน้ยงัก่อใหเ้กิดการประชาสมัพนัธแ์บบ
ปากตอ่ปากไปยงักลุม่ลกูคา้อ่ืน 
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4.คณุภาพท่ีเหนือกว่า แสดงถึงประสบการณข์องลกูคา้ในการรบัรูค้ณุภาพเกินกว่า
ความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ จนกลายเป็นความประทบัใจในการบรกิารและพรอ้มท่ีจะจ่ายราคาแพงใน
การใชบ้รกิาร 

 
การวัดคุณภาพบริการ 
การบรกิารขององคก์รตา่งๆ  มกัประสบปัญหาซึง่มีสาเหตมุาจากบทบาทของการบรกิาร

ขาดความชดัเจน  เป็นตน้ว่าบรกิารไม่ไดต้ามมาตรฐาน  มาตรฐานในการติดตอ่สื่อสารกบัลกูคา้ไม่
ดีท าใหล้กูคา้ไมเ่ขา้มาใชบ้รกิาร  และในเรือ่งอ่ืนๆ 

จากสาเหตุดงักล่าว Parasuraman  A et al. (1985) จึงไดศ้ึกษารูปแบบท่ีใชส้  าหรบัวดั
คณุภาพบรกิารในองคก์ร โดยยึดความแตกต่างระหว่างการรบัรูแ้ละความคาดหวงัของลกูคา้ท่ีมา
บรกิารเป็นหลกั และเรยีกวา่ “Gap Model” ไดแ้ก่ ช่องวา่ง 5 ประการ ดงันี ้

1.ช่องว่างท่ี 1 (Gap 1) เป็นช่องว่างท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับความคิดเห็นของลูกคา้กับผู้
ใหบ้รกิารเรื่องการบรกิารท่ีคาดหวงั เป็นช่องว่างท่ีมีส่วนในการประเมินผลคณุภาพการบรกิารของ
ลกูคา้ โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่องวา่งนี ้ไดแ้ก่ 

1.1 ไม่มีการศกึษาความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ 
1.2 การติดตอ่สื่อสารระหวา่งผูใ้หบ้รกิารในแผนกตา่งๆขององคก์รนอ้ยเกินไป  
1.3 ในระบบการบรหิารมกัจะมีการแบง่ผูใ้หบ้รกิารจ านวนมากจากผูบ้รหิารชัน้สงู 

ท าใหข้อ้มลูท่ีสง่ยอ้นกลบัไปหาผูบ้รหิารไม่คอ่ยมีคณุคา่ 
2.ช่องว่างท่ี 2 (Gap 2) เป็นช่องว่างท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้หบ้รกิารใน

เรือ่งความคาดหวงัของลกูคา้กบัเรื่องขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพท่ีจะสง่ผลตอ่คณุภาพการบรกิารจาก
มมุมองลกูคา้ โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

2.1 ขาดความชดัเจนในเรือ่งขอ้ตกลงคณุภาพบรกิาร 
2.2 ขาดการรบัรูใ้นสิ่งท่ีมองเห็น 
2.3 มีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรสรรสรา้งงานบริการให้ได้

มาตรฐาน ซึง่บคุลากรจะใชเ้ป็นตวัรบัประกนัลกูคา้ถึงความสม ่าเสมอของคณุภาพการใหบ้รกิาร 
2.4 ขาดวตัถปุระสงคท่ี์มีความสมัพนัธก์บัมาตรฐานของลกูคา้และความคาดหวงั 

3.ช่องว่างท่ี 3 (Gap 3) เป็นช่องว่างท่ีเกิดขึน้ในเรื่องข้อก าหนดคุณภาพกับการ
ใหบ้ริการท่ีเกิดขึน้จริงแก่ลูกคา้ ซึ่งมีผลกระทบถึงคุณภาพบริการจากจุดยืนลูกคา้ ซึ่งมีปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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3.1 ขาดความชัดเจนในเรื่องบทบาทของบุคลากร จึงเกิดความรูส้ึกไม่มั่นใจว่า
ผูบ้รหิารคาดหวงักบังานท่ีท าอยา่งไร 

3.2 ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะและการอบรมท่ีจ าเป็นตอ่การท างานเท่าท่ีควร 
3.3 ความขดัแยง้ของบคุลากรซึง่ตอบโจทยค์วามตอ้งการลกูคา้ไม่ได ้

4.ช่องว่างท่ี 4 (Gap 4) เป็นช่องว่างอนัเกิดขึน้ดว้ยบริการซึ่งใหแ้ก่ลกูคา้จริงกบัการ
ติดต่อสื่อสารไปสู่ลูกคา้ในเรื่องของการบริการ การติดต่อสื่อสารภายนอกจะมีผลกับสิ่งท่ีลูกคา้
คาดหวงัจากการไดร้บับริการ และยังมีความเก่ียวเน่ืองกับคุณภาพบริการจากจุดยืนลูกคา้ ซึ่ง
ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบ ไดแ้ก่ 

4.1 การตดิตอ่สื่อสารของสมาชิกภายในหน่วยงานระดบัเดียวกนัมีนอ้ยเกินไป 
4.2 การมอบค ามั่นท่ีมากไปตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร 

5.ช่องว่างท่ี 5 (Gap 5) เป็นความแตกตา่งระหว่างบรกิารท่ีลกูคา้คาดหวงัไว ้กบัสิ่งท่ี
ลกูคา้ไดร้บัจรงิจากบรกิาร ช่องว่างเรื่องคณุภาพบรกิารจะหายไปเม่ือลดช่องว่างทัง้ 4 ประการได ้
ในการใชแ้บบจ าลองคุณภาพบริการและการวดัคุณภาพบริการลว้นใหน้ า้หนักต่อการบริการท่ี
ลกูคา้คาดหวงั รวมถึงการบรกิารท่ีลกูคา้คาดหวงัว่าจะไดร้บั ส  าหรบัทิศทางและขนาดในช่องว่างท่ี 
5 มีความสมัพนัธก์บัคณุภาพบริการท่ีลกูคา้ไดร้บั โดยเป็นไปตามแบบจ าลองคณุภาพบรกิาร ดงั
แสดงในภาพประกอบท่ี 6  
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ภาพประกอบ 6  แบบจ าลองคณุภาพบรกิาร 

ท่ีมา: Parasuraman  A, Valarie . A. Zeithaml, Leonard L. Berry. (1985). A 
Conceptual Model of service Quality and Its Implications for Future Research. Journal   
of Marketing. P.44. 
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การประเมินคุณภาพบริการโดยการใช้ GAP 5 
Parasuraman  A et al. (1985) ไดน้  าแบบจ าลองช่องวา่งมาสรา้งเป็นกลไกใชส้  าหรบัวดั

คุณภาพการบริการ ซึ่งเรียกว่า SERVQUAL มาใชส้  าหรบัประเมินคุณภาพบริการทางธุรกิจ ใน
ธุรกิจการบริการจะใหค้วามส าคญัสิ่งท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั เป็นบรรทัดฐานในการวางแผน การ
ด าเนินการผลิตสินคา้และบรกิาร เพื่อสรา้งความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงัแสดงในภาพประกอบ 
ท่ี 7 

 

 

ภาพประกอบ 7 GAP 5 : ช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัของลกูคา้กบัการรบัรูข้องลกูคา้ 

ท่ีมา: Parasuraman  A, Valarie . A. Zeithaml, Leonard L. Berry. (1986). August. 
SERVQUAL: a multiple Item Scale for Measuring customer perceptions of service 
quality. P.86-108. 
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ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกคา้กับการรบัรูข้องลูกคา้ หรือ SERVQUAL ถือ
ก าเนิดมาจากการศกึษาวิจยั โดยเริม่จากการสมัภาษณเ์ฉพาะกลุม่จากธุรกิจบรกิาร 4 ประเภท คือ 
ธุรกิจบตัรเครดิต ซ่อมบ ารุง หลกัทรพัย์และธนาคาร ธุรกิจแต่ละประเภทแบ่งกลุ่มตวัอย่างส าหรบั
การศกึษาวิจยัได ้3 กลุ่ม จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 12 กลุ่ม ความมุ่งหมายของการศกึษาวิจยัคือ
การคน้หาว่าผูบ้ริโภคจะใชว้ิธีใดประเมินคุณภาพการบริการท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริโภคไดก้ าหนดปัจจัย
ส าหรับการประเมินคุณภาพการบริการหรือไม่  ถ้าผู้บริโภคมีการก าหนด ปัจจัยเหล่านั้น
ประกอบดว้ยอะไรบา้งและบรกิารแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัผูบ้รโิภคไดก้ าหนดปัจจยัท่ีแตกต่าง
กนัหรอืไม่ 

ผลจากการศกึษาวิจยัพบว่าผูบ้รโิภคจะประเมินคณุภาพการบรกิารจากการเปรยีบเทียบ
ระหว่างบริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงักบับริการท่ีผูบ้รโิภคไดร้บัจรงิ โดยมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความ
คาดหวงัของลกูคา้ 4 ประการ ประการแรกคือ เรื่องท่ีผูบ้ริโภครบัฟังมาจากการบอกปากต่อปาก 
ปัจจยัประการท่ีสองคือ ความตอ้งการส่วนบคุคล ปัจจยัประการท่ีสามคือ ประสบการณ์ท่ีผ่านมา
ของผูบ้ริโภค และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลก าหนดความคาดหวงัต่อการบริการประการสดุทา้ยคือ การ
สื่อสาร ไดแ้ก่ การประสัมพันธ์ของผูใ้หบ้ริการ พบว่าอตัราค่าบริการเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้
อิทธิพลของการสื่อสารประชาสมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร ซึง่มีบทบาทตอ่การระบคุวามคาดหวงัลกูคา้ 

การศึกษาวิจัยแบบการท า  Focus-Group Interviews ช่วยใหรู้ว้่าสิ่งใดจะเป็นตัวชีว้ัด
คณุภาพการบรกิารของผูบ้รโิภค โดยพบวา่มีปัจจยั 10 ประการ ดงันี ้

1.ลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) สิ่งซึ่งสามารถมองเห็น โดยเป็นสิ่งท่ีจบัตอ้งได ้
ไดแ้ก่ วสัด ุเครือ่งมือ สถานท่ี อปุกรณ ์บคุคล เป็นตน้ 

2.ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ศักยภาพในการแสดงผลงานพรอ้มกับให้บริการ
ตามท่ีตกลงไวอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

3.การตอบสนอง (Responsiveness) ความยินดีท่ีจะช่วยเหลือให้บริการผูใ้ชห้รือ
ลกูคา้โดยทนัที 

4.ความสามารถ (Competence) มีทกัษะและความรูใ้นการใหบ้รกิาร 
5.ความมีมารยาท (Courtesy) ความสภุาพ ความน่าเคารพของผูใ้หบ้รกิาร 
6.ความน่าศรทัธา (Credibility) คณุคา่ท่ีควรคา่แก่ความเช่ือถือ บรกิารท่ีซื่อสตัย ์ 
7.ความปลอดภยั (Security) ปลอดภยัจากสถานการณท่ี์มีความเสี่ยง 
8.การเขา้ถึงบรกิาร (Access) ความสะดวกท่ีจะไดจ้ากการใชบ้รกิาร 
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9.การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการใหค้วามรูแ้ก่ลกูคา้ในรูปแบบ
ท่ีลกูคา้เขา้ใจได ้รวมถึงการรบัฟังความคดิเห็นจากลกูคา้ 

10.ความเขา้ใจ (Understanding the consumer) ความมุ่งมั่นอยากจะทราบความ
ตอ้งการลกูคา้ 

พบว่าปัจจยัทัง้ 10 ประการ ท่ีลูกคา้น ามาใชป้ระเมิน มีปัจจยับางดา้นท่ีไม่มีความเป็น
อิสระตอ่กนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความศรทัธา (Credibility)  กบัปัจจยัดา้นความปลอดภยั (Security) 
บางครัง้มีความเหลื่อมล า้กนั ผลการวิจยัในช่วงแรกสรุปไดด้งัภาพประกอบท่ี 8 

 

 

ภาพประกอบ 8 ปัจจยัก าหนดคณุภาพบรกิาร 

ท่ีมา: Parasuraman  A, Valarie . A. Zeithaml, Leonard L. Berry. (1986). August. 
SERVQUAL: A multiple Item Scale for Measuring customer perceptions of service 
quality. P.86-108. 



  36 

ขอ้มูลจากการวิจัยโดยใช้วิธี  Focus-Group  Interviews  ในช่วงแรกถูกน ามาใช้เป็น
ขอ้มลูเพื่อเอาไปท าวิจยัในช่วงท่ีสอง โดยมีจุดมุ่งหมายมาพฒันาใชเ้ป็นกลไกส าหรบัวดัคณุภาพ
บริการตามการรบัรูข้องผูบ้ริโภค การวิจัยต่อมาในช่วงท่ีสองใชว้ิธีการวิจัยส ารวจจากกลุ่มธุรกิจ
บรกิาร  5 กลุ่ม ประกอบดว้ย ธุรกิจซ่อมบ ารุงผลิตภณัฑ ์ ธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัท์
ทางไกล  ธุรกิจหลกัทรพัย ์ และธุรกิจบตัรเครดิต  จากการส ารวจน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะหแ์ละต่อ
ยอดเป็นกลไกในการวดัคณุภาพการบรกิารซึ่งมีช่ือเรียกว่า  “SERVQUAL”  โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือส่วนวดัความคาดหวงัของลกูคา้ต่อการบรกิาร ประกอบดว้ย
ค าถามเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริการของลูกคา้ 22 ขอ้ และส่วนท่ีสองเป็นส่วนท่ีใช้วัด
คณุภาพบรกิารจรงิท่ีลกูคา้รบัรู ้ประกอบดว้ยชดุค าถามซึง่เขา้คูก่บัชดุค าถามแรกจ านวน 22 ขอ้  

ชดุค าถาม 2 ขอ้ ดงักล่าวพฒันามาจากปัจจยัพืน้ฐาน 10 ขอ้ซึ่งผูบ้รโิภคใชร้ะบุคณุภาพ
การบรกิาร ประกอบดว้ย ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยั การตอบสนอง ความน่า
ศรทัธา ความมีมารยาท ลกัษณะทางกายภาพ การเขา้ถึงบริการ การสื่อสาร และความเขา้ใจ มี
การสรา้งชุดค าถามทัง้หมด 97 รายการโดยผูว้ิจัย เพื่อท่ีจะวดัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัทัง้ 10 
ดา้น ค าถามแต่ละขอ้จะให้คะแนนโดยระบบ Seven-point Likert Scale คะแนนท่ีได้มีวิธีการ
ค านวณดว้ยการเอาคะแนนจากคณุภาพการบรกิารท่ีลกูคา้รบัรูม้าหกัออกดว้ยคะแนนคณุภาพการ
บรกิารท่ีลกูคา้คาดหวงั จะไดผ้ลลพัธมี์ระดบัคะแนนแตกตา่งกนัตัง้แต ่+6 ถึง -6 คะแนน คะแนนท่ี
สงูจะแปลความไดว้่า คณุภาพการบรกิารตามความรบัรูข้องผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัสงู จากการใชว้ิธี
เชิงสถิติอนัหลากหลายมาวิเคราะหข์อ้มูล จนในท่ีสุดจ านวนค าถามลดลงได ้2 ใน 3 จากท่ีมีอยู่
ทัง้หมด พรอ้มทัง้ยงัควบรวมปัจจัยในดา้นซึ่งเหลื่อมล า้กันหรือมีความสมัพันธ์กันเขา้ไวด้ว้ยกัน 
จนกระทั่งคงเหลือปัจจยัเพียง 5 ดา้น จากทัง้หมด 10 ดา้น โดยแสดงในภาพประกอบท่ี 9 
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ภาพประกอบ 9 ความสมัพนัธข์องปัจจยัก าหนดคณุภาพการบรกิารใน SERVQUAL และ 
ปัจจยัพืน้ฐาน ส าหรบัการประเมินคณุภาพการบรกิาร 

ท่ีมา: Parasuraman  A, Valarie . A. Zeithaml, Leonard L. Berry. (1990). Delivering 
Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations.  P.25. 

ปัจจยัก าหนดคณุภาพการบรกิารใน SERVQUAL ไดแ้ก่ 
1.ลักษณะภายนอก (Tangibles) สิ่งซึ่งสามารถมองเห็น โดยเป็นสิ่งท่ีจับต้องได ้

ไดแ้ก่ วสัด ุเครือ่งมือ สถานท่ี อปุกรณ ์บคุคล เป็นตน้ 
2.ความเช่ือถือได ้(Reliability) ศกัยภาพในการแสดงผลงานพรอ้มกบัใหบ้รกิารตามท่ี

ตกลงไวอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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3.การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) คือ ความยินดีพรอ้มช่วยเหลือ
ผูใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้โดยทนัที 

4.ความมั่นใจได ้(Assurance) เป็นความเขา้ใจ ความรูอ้ันแท้จริง ความมีมนุษย-
สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งแสดงออกแลว้ผูร้บับรกิารเกิดความเช่ือมั่นจากบรกิารท่ีไดร้บั (เป็นการ
ควบรวมรวมปัจจัยดา้นความปลอดภัย ความน่าศรทัธา ความน่าศรทัธา และความสามารถไว้
ดว้ยกนั) 

5.การเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) ความใส่ใจ ความเขา้ใจท่ีผูใ้หบ้ริการมีแก่ผูร้บับรกิาร 
(เป็นการควบรวมปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบรกิาร การสื่อสาร และความเขา้ใจไวด้ว้ยกนั) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ SERVQUAL คือ กลไกท่ีเอามาวดัคุณภาพการบริการในสิ่งท่ีลูกคา้
คาดหวงั ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจยัเชิงปรมิาณและคณุภาพอย่างเป็นระบบ โดยวิธีการสมัภาษณ์
ลูกคา้จากธุรกิจบริการหลายประเภท  ในช่วงแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพสรุปคือ ผูบ้ริโภคจะ
ประเมินคุณภาพการบริการโดยการเปรียบเทียบบริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงักับบริการท่ีผู้บริโภค
ไดร้บัจรงิ ซึง่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความคาดหวงัของลกูคา้ 4 ขอ้ คือ เรือ่งท่ีผูบ้รโิภครบัฟังมาแบบ
บอกปากต่อปาก ความตอ้งการส่วนบุคคล  ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผูบ้รโิภค และการสื่อสาร 
เวลาผ่านมาช่วงท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปรมิาณท่ีมีการน าปัจจยับางดา้นท่ีมีความสมัพนัธก์นัรวมเขา้
ด้วยกันจากกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ  ในท่ีสุดก็ได้พัฒนาจนได้เครื่องมือซึ่งเรียกว่า 
SERVQUAL ใชส้  าหรบัวดัความคาดหวงัและการรบัรูข้องลกูคา้เก่ียวกับคณุภาพการบริการใน 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะภายนอก  ความเช่ือถือได ้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว  ความมั่นใจได ้และ
การเขา้ถึงจิตใจ  โดยผูบ้รโิภคจะรูส้กึพงึพอใจต่อคณุภาพการบรกิารเม่ือระดบัการรบัรูต้อ่คณุภาพ
บรกิารตรงกบัระดบัความคาดหวงัตอ่คณุภาพบรกิาร ถา้ระดบัความคาดหวงัตอ่คณุภาพบรกิารต ่า
กวา่ระดบัการรบัรูต้อ่คณุภาพบรกิาร ผูบ้รโิภคมีความรูส้กึพงึพอใจเหนือกวา่ระดบัท่ีคาดหวงั แต่ถา้
ระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสูงกว่าระดับการรับรูต้่อคุณภาพบริการ ผู้บริโภคมี
ความรูส้กึไมพ่งึพอใจ 

5.แนวคดิและทฤษฎีคุณคา่ตราสินค้า 
ความหมายของคุณค่าตราสินค้า 
แนวคิดคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) คือ แนวความคิดซึ่งนักการตลาดและ

นกัวิชาการใหค้วามสนใจอยา่งมาก โดยตา่งพยายามคิดคน้นิยาม แนวทางการประเมินคณุคา่ตรา
สินคา้ และยงัคน้หาวิธีการรวมถึงผลจากการท าใหต้ราสินคา้แข็งแกรง่ โดยมีผูใ้หค้วามหมายของ
คณุคา่ตราสนิคา้ไวม้ากมาย ดงันี ้
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Marketing Science Institute ของประเทศสหรฐัอเมรกิา Keller (1998) กล่าวว่า คณุค่า
ตราสินคา้ คือกลุ่มการเช่ือมโยง (Set of Associations) และพฤติกรรม (Behavior) อนัจะเกิดผล
แก่ลกูคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ตลอดจนเจา้ของบรษัิทท่ีอ านวยประโยชนใ์หส้ามารถเพิ่มรายได้
ใหก้บัตราสินคา้นัน้มากกวา่ไมมี่ตราสินคา้ 

เสรี วงษ์มณฑา (2540) สรุปว่า คณุค่าตราสินคา้ คือ การสรา้งการรบัรูเ้ชิงบวกของตรา
สินคา้ใหเ้กิดขึน้ในสายตาของลกูคา้ ถา้สามารถท าใหผู้บ้ริโภคมีความหยั่งรูเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ได ้
ตราสินคา้ก็สรา้งความแตกต่างได้ อีกทัง้ยงัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของตราสินคา้ โดยท่ีคณุค่าตรา
สนิคา้จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือผูบ้รโิภคคุน้เคย มีความรูส้กึดีตอ่ตราสนิคา้อยา่งมั่นคงกลายเป็นการจดจ า
ตราสินคา้นัน้ไดว้า่มีความแตกตา่งจากตราสินคา้อ่ืน 

Kotler Philip and Keller Kevin Lane (2006) กล่าวถึงคุณค่าตราสินค้าไว้ว่า  เป็น
คุณค่าซึ่งเพิ่มขึน้ในสินคา้และบริการโดยคุณค่าท่ีเพิ่มขึน้อาจจะช่วยสะทอ้นถึงวิธีท่ีผูบ้ริโภคคิด 
(Think) รูส้ึก (Feel) และแสดง (Act) คุณค่าเหล่านีน้ับเป็นสินทรพัยท่ี์ไม่จับตอ้งไม่ ได ้แต่เป็นสิ
ทรพัยท่ี์มีคณุคา่ตอ่บรษัิท 

จะเห็นไดว้า่แนวคดิคณุคา่ตราสนิคา้ในมมุมองของผูบ้รโิภคถือเป็นคณุคา่เพิ่มอนัเกิดจาก
ความรูแ้ละความรูส้ึกท่ีผูบ้รโิภคมีต่อตราสินคา้ อีกทัง้ยงัตอ้งใหน้ า้หนกัในเรื่องความสนใจส าคญั
ท่ีสุดเน่ืองจากตราสินคา้เป็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงอนัเกิดจากความรูส้ึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 
และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะน าไปสูค่ณุคา่ตราสินคา้ของบรษัิท จึงท าใหแ้นวคิดดงักลา่วเป็นท่ีสนใจและ
มีการศกึษาเป็นจ านวนมากไมว่า่จะเป็นในดา้นการรบัรูแ้ละดา้นพฤตกิรรม 

 
คุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค (Customer-based Brand Equity) 
เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวไวว้่า วิธีการจะสรา้งตราสินคา้ใหเ้กิดคณุค่าประจกัษ์แก่

สายตาผูบ้รโิภค มีหลกัเกณฑ ์คือ 
1.ท าใหผ้ลิตภัณฑน์ัน้มีความแตกต่าง โดดเด่นจากผลิตภัณฑอ่ื์นในความรูส้ึกของ

ผูบ้รโิภค 
2.เม่ือผูบ้ริโภครูส้ึกคุน้เคย หรือรูส้ึกพึงพอใจบางอย่างกับตราสินคา้ โดยอาจจะมา

จากความเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ หรือความแข็งแกร่งท่ีอยู่ในความคิด ความทรงจ าของ
ลกูคา้ จะก่อใหเ้กิดคณุคา่ตราสนิคา้ 
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คุณค่าตราสินค้า (Brand Characteristics) มีดงันี ้
1.มกัจะอยู่ในความคิดของผูบ้รโิภค โดยเกิดจากการท่ีผูบ้รโิภคมีความรูค้วามเขา้ใจ

ตราสินคา้โดยเป็นการรบัรูอ้ย่างเต็มเป่ียม เม่ือนัน้สามารถกลา่วไดว้่าเกิดคณุคา่ตราสินคา้ (Brand 
Value) โดยท่ีตราสินคา้จะอยูใ่นหว้งความคิดของผูบ้รโิภค ไม่ใชอ่ยูภ่ายนอกท่ีใครจะเลียนแบบได ้

2.จะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือผู้บริโภคเกิดความรู ้สึกดีขณะท่ีซือ้สินค้า ผู้ประกอบการ
จ าเป็นตอ้งสรา้งตราสินคา้เป็นไปในทางบวกเพื่อใหอ้ยู่ในจิตใจของผูบ้ริโภคเหนือตราสินคา้อ่ืนๆ 
ในประเภทเดียวกนั เพราะฉะนัน้ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมุ่งมั่นสรา้งตราสินคา้ใหล้กูคา้คิดถึงและนึก
ถึงในเวลาจะซือ้หลงัจากนัน้ก็เกิดการซือ้ ไมใ่ช่แคก่ารจ าไดแ้ละรูส้กึชอบเพียงอยา่งเดียว 

3.ตราสินคา้อยู่ในความทรงจ าของลูกคา้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งๆนีมี้ลกัษณะไม่คงท่ี 
บางคนอาจจะจ าไดห้รือไม่ได ้ดงันัน้นักการตลาดจึงตอ้งพยายามหาวิธีการท าใหเ้ห็นตราสินคา้
มากขึน้เพื่อเพิ่มความถ่ีของการสื่อสารตราสนิคา้  

4.คณุคา่ตราสินคา้เปรยีบเสมือนสิ่งมีชีวิต ดงันัน้เราจงึตอ้งใชก้ลไกทางการตลาดเพ่ือ
ท าให้ตราสินคา้อยู่ในความทรงจ าอย่างต่อเน่ือง (Living Memory) ซึ่งความทรงจ าควรเป็นใน
ทางบวกเรื่อยๆ (Growth Memory) โดยใชกิ้จกรรมการสื่อสารการตลาดมาเพิ่มความรูค้วามเขา้ใจ
ใหก้บัตราสินคา้อยา่งตอ่เน่ืองเพื่อเป็นการตอกย า้ผูบ้รโิภค 

5.ตราสินค้ามีลักษณะทางพันธุกรรม กล่าวคือ  สินค้าแต่ละชนิดจะแสดง
ลกัษณะเฉพาะเป็นของตวัเองโดยมีลกัษณะท่ีโดดเด่นซึ่งหากจะสรา้งตราสินคา้ควรจะสรา้งให้
สอดคลอ้งกบัความโดดเดน่นัน้ 

6.ตราสินคา้ คือ สิ่งท่ีใชส้รา้งความหมายและทิศทางในการส่งเสริมการตลาดของ
สินคา้ ส าหรบัการสื่อสารการตลาดควรเลือกใชเ้ครื่องมือใดก็ตามซึ่งมีความหมายผูกพนักับตรา
สินคา้นัน้เพื่อความชดัเจนยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ควรส่งเสริมใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะตวักับตราสินคา้
โดยท่ีไมก่่อใหเ้กิดความสบัสน 

7.ตราสินคา้เปรยีบเสมือนพนัธะสญัญาของผูข้ายกบัผูบ้รโิภค เป็นพนัธะสญัญาของ
ผูส้ื่อสารกบัผูซ้ือ้ เพราะผูส้ื่อสารมีการระบคุณุลกัษณะทางพนัธุกรรมของสินคา้เอาไวใ้นตราสินคา้ 
เพราะฉะนัน้ถึงแมส้ญัญาจะไม่มีการเขียนก็เปรยีบเสมือนกบัเขียนเอาไวแ้ลว้ (Invisible Contract) 
อีกทั้งคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าจ าเป็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสื่อสาร
การตลาด ถึงจะตรงกบัความคาดหวงัท่ีผูบ้รโิภคหวงัไวจ้ากการไดร้บัรู ้

8.ความรูเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่กิจกรรมต่างๆทางการตลาด อาทิ 
การจดัแสดงสินคา้ การจดัแสดงนิทรรศการ เป็นตน้ ช่วยใหค้วามรูใ้นเรื่องตราสินคา้แปรเปลี่ยนได ้
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ดงันัน้ทุกกิจกรรมทางธุรกิจลว้นมีผลกระทบต่อตราสินคา้ ถา้ผูบ้รโิภคมีความรู ้ในเรื่องตราสินคา้
เปลี่ยนไปอาจจะท าใหก้ารแสดงออกทางพฤตกิรรมตอ่ตราสนิคา้เปลี่ยนไปดว้ย 

กลา่วไดว้่าการจะท าใหค้ณุคา่ตราสินคา้เกิดขึน้แก่ผูบ้รโิภค อนัดบัแรกควรท าใหผู้บ้รโิภค
เกิดทัศนคติความรูส้ึกว่าสินคา้นั้นๆ โดดเด่นและแตกต่างจากสินคา้ในประเภทเดียวกันก่อน 
จากนัน้จงึเช่ือมโยงตราสนิคา้ใหเ้ขา้ไปอยูใ่นความทรงจ า เม่ือผูบ้รโิภคใชส้นิคา้แลว้รูส้กึพงึพอใจจะ
กลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้า นอกจากนี้คุณค่าตราสินค้ายังช่วยสรา้งผลกระทบทาง
การตลาด และสรา้งคุณค่าเพิ่มให้ตัวสินคา้ เน่ืองจากมีลักษณะท่ีเฉพาะตัว ท าให้การศึกษา
เก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้มกัจะใหน้ า้หนกักบัผูบ้รโิภคมาเป็นหลกั และเป็นเหตผุลท่ีท าใหเ้ขา้ใจถึง
คณุคา่ตราสนิคา้ “MINISO” 

 
องคป์ระกอบของคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
Aaker D.A. (1991) มีการอธิบายถึงแนวความคิดและแบบจ าลองคณุค่าตราสินคา้ไวว้่า 

คณุคา่ตราสนิคา้มีองคป์ระกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
1.การรู้จักชื่อสินค้า (Brand Name Awareness) 

การรูจ้กัช่ือสินคา้ เป็นจุดเริ่มตน้ท่ีในการเกิดพฤติกรรมการซือ้ หากตราสินคา้ใด
เขา้มาอยู่ในใจของผูบ้รโิภคไดใ้นขณะท่ีก าลงันึกถึงสินคา้ประเภทนัน้ๆอยู่ ย่อมแสดงว่าตราสินคา้
นัน้มีความมั่นคง ชดัเจนอยู่ในใจของผูบ้รโิภคพอสมควร  โดยส่วนมากแลว้ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรูจ้กั
คุน้เคย มกัจะไดร้บัการสนันิษฐานจากผูบ้รโิภคว่าเป็นสินคา้ท่ีมีคณุภาพและเช่ือถือได ้เพราะฉะนัน้
ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัจงึมีปรมิาณการเลือกซือ้ในจ านวนท่ีมากกวา่ตราสนิคา้ซึง่ไมค่อ่ยเป็นท่ีรูจ้กั 

2.การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) 
การรบัรูค้ณุภาพ หมายถึง ความรูส้กึของผูบ้รโิภคท่ีรบัรูถ้ึงคณุภาพโดยรวม หรือ

คุณภาพของตราสินคา้ชนิดหนึ่งท่ีเหนือกว่าตราสินคา้อ่ืนๆ โดยเป็นการค านึงเก่ียวกับความมุ่ง
หมายในการใชง้านและคณุสมบตัิของผลิตภณัฑท่ี์ถือว่าคือส่วนหนึ่งในองคป์ระกอบของคณุค่า
ตราสินคา้ เพราะเป็นสว่นท่ีผูบ้รโิภคจะทราบถึงความแตกตา่งรวมถึงทราบต าแหน่งของตราสินคา้ 
นอกจากนีท้  าใหผู้บ้รโิภคมีเหตผุลส าหรบัซือ้สินคา้ดว้ย 

3.ความสัมพันธก์ับตราสินค้า (Brand Associations) 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ เป็นความสมัพนัธท่ี์เช่ือมโยงตราสินคา้กบัความทรง

จ าของผูบ้ริโภคไวด้ว้ยกัน ดงันั้นตราสินคา้จึงเป็นส่วนท่ีท าใหผู้บ้ริโภคดึงเอาความรูใ้นเรื่องตรา
สนิคา้ออกจากความทรงจ า จนเกิดความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง นอกจากนีย้งัท าใหผู้บ้รโิภคมีเหตผุลท่ี
จะซือ้สินคา้ซึง่เป็นการท าใหเ้กิดทศันคติเชิงบวกกบัตราสินคา้ 
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4.ความภกัดตี่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นนามธรรมซึ่งใชบ้อกความยดึมั่นของผูบ้รโิภคท่ีมีต่อ

ตราสินคา้ นบัว่าเป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหนึ่งของคณุคา่ตราสินคา้ เน่ืองจากท าใหรู้ว้่าลกูคา้
ใชส้ินคา้เดิมอยู่หรือว่าจะเปลี่ยนไปใชส้ินคา้อย่างอ่ืน อีกทั้งเป็นปัจจัยหลกัท่ีจะท าใหผู้ลู้กคา้มี
พฤติกรรมการซือ้ซ  า้ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถเชิงการตลาดของตราสินคา้นั้นๆว่ามีความ
แข็งแกรง่เพียงใดเมื่อเทียบกบัคูแ่ข่ง 

5.สินทรัพยป์ระเภทอืน่ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Asset) 
สินทรพัยข์องตราสินคา้ ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมายทางการคา้ สิทธิบตัร หรือ

ความสมัพนัธช์่องทางการจ าหน่าย เป็นตน้ นบัว่าเป็นองคป์ระกอบอยา่งหนึ่งท่ีคณุคา่ตราสนิคา้ไม่
ควรจะละเลย เน่ืองจากสนิทรพัยเ์หลา่นีค้ือสิ่งมีคา่ท่ีช่วยปอ้งกนัตราสินคา้ออกจากคูแ่ข่งขนัได ้

 

 

ภาพประกอบ 10 แบบจ าลองคณุคา่ตราสนิคา้ (Brand Equity) 

ท่ีมา:  Aaker D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a 
Brand Name. P.75. 
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กล่าวสรุปโดยรวมไดว้่า การจะสรา้งคณุค่าตราสินคา้ใหไ้ปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค จะตอ้ง
คน้หาวิธีการท่ีจะจดัการกบัความรูส้ึกใหผู้บ้รโิภคเกิดความรูส้ึกว่าสินคา้มีความโดดเด่น มีความ
แตกต่างจากสินคา้อ่ืนในชนิดเดียวกัน จากนัน้จึงเช่ือมโยงตราสินคา้ใหเ้ขา้กับความทรงจ า เม่ือ
ผูบ้รโิภคใชส้นิคา้และรูส้กึพงึพอใจจะท าใหเ้กิดความภกัดีตอ่ตราสนิคา้มีการกลบัมาซือ้สินคา้ซ  า้ไป
ซ า้มา   

การรับรู้ตราสินค้า 
ผูบ้ริโภคสามารถรบัรูต้ราสินคา้ไดโ้ดยการวัดจากความรบัรูท่ี้ผูบ้ริโภคมีเก่ียวกับตรา

สินคา้ว่าผูบ้ริโภครบัรูใ้นสิ่งท่ีนักการตลาดสื่อสารถึงตราสินคา้นัน้เอาไวอ้ย่างไรโดยการรบัรูต้รา
สนิคา้แบง่ออกเป็น 

1.การนึกถึงตราสินคา้เป็นอนัดบัแรกในใจผูบ้รโิภค (Top of Mind Awareness) โดย
ทางการตลาดพบว่าหากตราสินคา้ใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงเป็นอนัดบัแรกนัน้จะท าใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้โดยรวดเรว็ 

2.การจ าไดโ้ดยไม่ตอ้งแนะน า (Unaided Awareness) คือ การนึกถึง (Recall) ตรา
สนิคา้ท่ีอยูภ่ายในใจผูบ้รโิภคโดยไมมี่การกระตุน้ ในทางการตลาดการหากผูบ้รโิภคจ าตราสนิคา้ได้
โดยไม่ตอ้งแนะน าแสดงใหเ้ห็นว่าตราสินคา้เป็นท่ีสนใจจากผูบ้ริโภคโดยมีแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ในล าดบัแรก 

3.การจ าไดโ้ดยมีการแนะน า (Recognition) เป็นการนึกไดโ้ดยท่ีผูบ้ริโภคไดร้บัการ
กระตุน้ใหเ้กิดการจ าได ้ยกตวัอย่างเช่น การถามผูบ้รโิภคว่ารูจ้กัตราสญัลกัษณ ์“S&P” หรอืไม่ ถา้
ผูบ้รโิภคไดร้บัการกระตุน้ถึงจะสามารถนึกถึงตราสินคา้นัน้ไดแ้สดงว่าผูบ้รโิภครบัรูต้ราสนิคา้นัน้ได้
เพียงบางส่วน ในทางการตลาดมีแนวโน้มว่าหากตราสินคา้ใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภคจ าได้จากการ
แนะน าผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ท่ีจะชกัจงูไดง้่ายขึน้เพื่อใหซ้ือ้สินคา้ 

จากท่ีไดก้ล่าวมา หากผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้ึงสิ่งท่ีนกัการตลาดตอ้งการจะสื่อถึงถือว่า
การรบัรูต้ราสินคา้นัน้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งการรบัรูต้ราสินคา้ไดม้าจากความรูส้ึกท่ีลกูคา้มีต่อ
คุณค่าตราสินคา้ เป็นกลไกทางการตลาดอย่างหนึ่งซึ่งช่วยใหเ้ราทราบถึงความรูส้ึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภค โดยท่ีขบวนการการรบัรูต้ราสินคา้จะเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีผูบ้รโิภครบัรูจ้ากสิ่งเรา้ต่างๆ 
ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้ความเช่ือ ทศันคติและประสบการณต์่อสิ่งนัน้จนกลายเป็นการรบัรูต้ราสินคา้
ขึน้มา 

การวัดคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Measurement) 
การบรหิารคณุคา่ตราสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมาจากการวดัคณุคา่ตราสนิคา้อย่างถกูตอ้ง 

เพราะฉะนั้นจึงมีความพยายามในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการวัดคุณค่าตราสินค้าขึน้มา
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หลากหลาย ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงวิธีการวดัทางการตลาดหรือความสมัพนัธ์ท่ีมีกับผูบ้ริโภคโดยแบ่ง
วิธีการวดั ดงันี ้

1.กลุม่ท่ีวดัจากการรบัรูข้องผูบ้รโิภค  
2.กลุม่ท่ีวดัจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  

มีผูเ้สนอแนวคิดในเรื่องวิธีการวดัคุณค่าตราสินคา้จากการรบัรูข้องผูบ้ริโภครวมไปถึง
งานวิจยัต่างๆ ท่ีถกูพฒันาขึน้มาส าหรบัหาวิธีการวดัคณุค่าตราสินคา้อย่างเหมาะสมพรอ้มกับมี
ความถกูตอ้ง 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550) ไดเ้สนอวิธีการเพื่อท่ีจะวดัคุณค่าตราสินคา้ โดยใชล้กัษณะ
ความรูส้กึของผูบ้รโิภคแบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.วิธีการประเมินทางอ้อม (Indirect approach) คือ แนวทางท่ีเอามาใช้ประเมิน
ความสามารถของตราสินคา้โดยการติดตามและก าหนดโครงสรา้งความรูส้ึก ความพึงพอใจตรา
สนิคา้ รวมถึงความรูใ้นตราสินคา้ โดยวิธีส  ารวจเก่ียวกบัความคดิเห็นของผูบ้รโิภค 

2.วิธีการประเมินทางตรง (Direct approach) คือ การวัดผลท่ีเกิดขึน้โดยตรงของ
ความรูใ้นตราสินคา้ท่ีผูบ้รโิภคตอบสนองในลกัษณะท่ีแตกตา่งทางการตลาด 

ตราสนิคา้มีบทบาทอย่างมากท่ีจะสง่ใหส้นิคา้หรอืบรกิารเป็นไปตามเปา้หมาย ในการท า
ใหต้ราสินคา้พบกบัความส าเรจ็ คือ การผนวกศาสตรแ์ละศิลป์มารวมกนั เพราะฉะนัน้แนวคิดใน
เรื่องตราสินคา้จึงมีบทบาทในการสรา้งความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภค และยังช่วยบ่งบอกคุณค่าตรา
สนิคา้ท่ีอยูใ่นใจของผูบ้รโิภค 

จากแนวคิดในเรื่องตราสินคา้ เป็นท่ีประจกัษ์ว่าแนวคิดนีใ้นสายตาผูบ้รโิภคดา้นการรบัรู ้
(Perception) เป็นคุณค่าเพิ่มอนัเกิดมาจากทัศนคติ ความรูส้ึกท่ีมีต่อตราสินคา้นัน้ของผูบ้ริโภค 
โดยนบัว่ามีบทบาทอย่างมาก เพราะคณุค่าท่ีแทจ้รงิของสินคา้เกิดขึน้จากความคิด ความรูส้กึท่ีมี
ตอ่ตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
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6.ประวัตเิกี่ยวกับสินค้า MINISO 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 รา้น MINISO 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/minisothai/  

MINISO เป็นรา้นสัญชาติญ่ีปุ่ นท่ีผสมผสานกับกลิ่นอายของประเทศจีนอย่างลงตัว 
ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 2013 โดย Miyake Jyunya นักออกแบบมากฝีมือท่ีคอยสรา้งสรรค์ผลงาน
มากมายให้กับตราสินคา้ (Brand) โดยร่วมบริหารควบคู่กับ Ye Guefu ชายสัญชาติจีนท่ีมีหัว
การคา้จนตอ้งจบัตามอง 

การออกแบบโลโกน้ัน้มาจากแนวคิดท่ีเรียบเงียบและทนัสมยั จึงเขียนเป็นช่ือตราสินคา้
(Brand) ว่า MINISO แบบง่ายๆ ค าว่า mini มาจาก mini-marts ส่วนสีแดงเป็นสีมงคล สินคา้ทุก
ชนิดของ MINISO จะถกูสรา้งขึน้จากสโลแกนท่ีว่า “สนิคา้ธรรมดา แตม่ากดว้ยคณุภาพ” ซึง่สินคา้
ใหม่ๆ จะถูกวางขายในทุกๆ 7 วนั ภายใตค้  าจ ากัดความท่ีว่า “สินคา้ราคาจ๋ิว แต่คุณภาพแจ๋ว” 
สาขาแรกของ  MINISO จะอยูท่ี่เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น และอีกสาขาท่ีเปิดในเวลาไลเ่ลี่ยกนัจะ
อยู่ท่ีประเทศจีนตามสญัชาติของสองผูก้่อตัง้นั่นเอง หลงัจากเปิดสาขาแรกไดเ้พียง 3 ปี MINISO ก็
มีสาขาถึง 1,400 สาขาทั่วโลก โดยเฉลี่ยแลว้ MINISO เปิดสาขาใหม่ 80-100 สาขาต่อเดือน และ
วางแผนท่ีจะเปิดสาขามากกว่า 6,000 สาขาทั่วโลกภายในปี ค.ศ.2020นี ้ส  าหรบัประเทศท่ีมีรา้น
ของ MINISO อยู่ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา รสัเซีย สิงคโปร ์ดไูบ เกาหลี มาเลเซีย ฮ่องกง และ
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มาเก๊า โดยสว่นมากสินคา้ต่างๆ ของ MINISO มากกว่า 80 % จะมีกลิ่นอายของวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 
เกาหลี สิงคโปร ์มาเลเซีย และจีน เพราะบรรดานักออกแบบส่วนใหญ่ของ MINISO จะมาจาก
ประเทศดังกล่าวนั่นเอง อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี ้อาจได้เห็นสินค้าของ MINISO ท่ี
ผสมผสานกับวฒันธรรมของหลากหลายประเทศมากกว่านีเ้พราะ MINISO ไม่หยุดท่ีจะพฒันา
ผลิตภณัฑเ์พียงเท่านีอ้ยา่งแน่นอน 

บรษัิท ซิงไท่ เทรดดิง้ จ ากดั ไดร้บัสทิธ์ิจาก MINISO ส านกังานใหญ่ ใหเ้ป็นผูน้  าเขา้เพียง
รายเดียวในประเทศไทย เน่ืองจาก MINISO เป็นรูปแบบ Stores retailing ท่ีไม่ไดเ้นน้การโฆษณา 
เพราะอยากใหผู้บ้รโิภคเขา้มาสมัผสัสินคา้ดว้ยตนเอง ในปัจจบุนัผูบ้รโิภคหลายคนมองวา่ประเทศ
ไทยเศรษฐกิจไม่ดี จึงท าใหไ้ม่อยากใชจ้่าย ในขณะท่ี MINISO มองว่าคนไทยมีก าลงัใชจ้่าย แต่
ขึน้อยู่ท่ีว่าสินคา้ดีหรือไม่ดี สินคา้นั้นจะสามารถท าใหผู้บ้ริโภควนกลบัมาซือ้ใหม่ไดห้รือไม่ โดย
ผูบ้รโิภคชอบสินคา้ท่ีราคาไม่สูงแต่มีคณุภาพท่ีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ MINISO ท่ีว่าเราจะใช้
ของคุณภาพท่ีดี ในราคาท่ีย่อมเยาว ์ท าใหไ้ดร้บักระแสตอบรบัท่ีดีจากผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม ทุกเพศ  
ทกุวยั และ MINISO เป็น Fast Fashion ปรบัรูปแบบไปตามฤดกูาล ถา้เกิดพลาดสินคา้ในเดือนนี้
จะไม่มีสินคา้แบบเดิมในเดือนหนา้ ดว้ยความท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกในคลงัสินคา้กว่า 2,000 – 2,500 
SKU ซึ่งผ่านฝีมือการออกแบบของนกัออกแบบชาวญ่ีปุ่ นช่ือจุนยะ มิยาเกะ พรอ้มทัง้มีการจดัซือ้
วตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดจากทั่วโลก ยกตวัอย่างเช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น เยอรมัน และสวิสเซอรแ์ลนด ์จึง
สามารถขยายเฟรนไชสไ์ดม้ากกว่า 56 ประเทศ นบัเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีมีความสามารถในการขยายตวั
ไดอ้ยา่งรวดเรว็จนกระทั่งมีรายไดเ้พิ่มขึน้ถึง 2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ในปัจจบุนั MINISO แสดงให้
เห็นจดุแข็งและศกัยภาพของการเป็นบรษัิทชัน้น าท่ีน าเขา้สินคา้จากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีทั่วโลกยอมรบั 
นอกจากนี้ MINISO ยังสามารถครองใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยด้วยจ านวนสาขาท่ีให้บริการ
มากกว่า 1,400 สาขาทั่วโลกและยงัมีจ านวนผูบ้รโิภคมากขึน้เรื่อยๆ รวมถึงในประเทศไทยท่ีมีการ
ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้านับการขยายสาขาเฉพาะในประเทศไทย (ณ กุมภาพันธ์ 2563) 
MINISO ไดเ้ปิดสาขาใหมร่วมทัง้สิน้ 71 สาขา ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ตามภาพประกอบท่ี 12 
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ภาพประกอบ 12 สาขาของรา้น MINISO ในประเทศไทย 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/minisothai/  

แมว้่า MINISO จะมีการถอดแบบมาจากรา้นคา้ท่ีมีราคาเดียว แต่ทว่าพวกเขากา้วขึน้ไป
อีกจากการเพิ่มระดบัคุณภาพสินคา้ใหม้ากขึน้ ท าให้ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงความคุม้ค่าในการใชจ้่าย 
ยกตวัอย่างประเทศจีนมีราคาตัง้ตน้ของสินคา้อยู่ท่ี 10 หยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 55 
บาท ไปจนถึง 100 หยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 550 บาท ในประเทศไทยสินคา้มีราคา
เริม่ตน้อยู่ท่ี 69 บาท โดยสินคา้บางอย่างถือว่าราคาไม่สงูเม่ือเทียบกบัคณุภาพท่ีไดร้บั แต่ถา้มอง
ในแง่ก าไรพบว่า MINISO ยินดีท่ีจะขาดทนุในบางอย่างเพื่อเรยีกลกูคา้ในจ านวนมาก ซึ่งจิตวิทยา
ส าคัญอีกอย่างคือ จะมีลูกคา้เพียงไม่ก่ีคนท่ีตัง้ใจเขา้มาในรา้นเพื่อซือ้สินคา้เพียงชิน้เดียวแลว้
ออกไป เพราะลกูคา้จะใชจ้่ายเงินไปอยา่งเพลิดเพลนิกบัรูปแบบสนิคา้ซึง่มีความหลากหลาย อีกทัง้
เป็นราคาท่ีไม่สูงเกินไป ท าให้เม่ือทางรา้นเฉลี่ยแลว้ก็ยังมีก าไรอยู่ ถึงจะไม่ใช่ก าไรท่ีมากแต ่
MINISO เนน้ความส าคญัตอ่ปรมิาณซึง่ถือเป็นจดุขายของรา้นราคาเดียวอยูแ่ลว้ 
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อีกทัง้ภาพลกัษณ์ในแบบญ่ีปุ่ นท่ีจะเนน้ความเป็นระเบียบของรา้นรวมถึงผลิตภณัฑซ์ึ่ง
อาจจะมาจากหลายแห่ง อย่างไรก็ตามความเป็นญ่ีปุ่ นซึ่งปรากฏแก่สายตาลูกคา้ถือเป็นกลไก
อย่างหนึ่งในการเพิ่มความเช่ือใจเรื่องความพิถีพิถันและความมีคณุภาพของสินคา้ โดยปรชัญา
การออกแบบของ MINISO คือ “Simple and Natural” นั่นคือ การออกแบบจะเรียบง่าย ไม่สรา้ง
ความซับซอ้นใหก้ับตัวสินคา้ มีการผสมผสานรูปแบบสินคา้เกิดเป็นความลงตัวระหว่างความ
สวยงามและประโยชนใ์ชส้อย 

เม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 2017 MINISO ไดจ้ดัสมัมนาขึน้ในประเทศไทย โดยไดแ้บ่งปัน
แผนพฒันาตราสินคา้ (Brand) และแสดงใหเ้ห็นถึงระบบการจดัการคลงัสินคา้ในประเทศไทยท่ีมี
ระบบโลจิสติกสซ์ึ่งทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ระบบจดัการคลงัสินคา้นบัว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุของห่วงโซ่อปุทานของ MINISO เม่ือเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการผลิตแลว้จะมีการขนส่ง
สินคา้ทุกชิน้ไปยงัคลงัสินคา้ท่ีกระจายอยู่ทั่วโลกโดยตรง ระบบจดัการคลงัสินคา้ของ  MINISO มี
หนา้ท่ีหลกั 2 อย่าง ไดแ้ก่ 1.การลดค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นซึ่งเกิดจากการขนส่งสินคา้ผ่านคนกลาง 
2.ท าให้รา้น MINISO มีความสามารถท่ีจะวางขายสินคา้ใหม่ได้ทุกๆ 7 วัน พรอ้มทั้งสามารถ
หมนุเวียนผลดัเปลี่ยนสินคา้ในทกุๆ 21 วนัไดอ้ย่างครบถว้น ถา้เปรยีบรา้นคา้ MINISO เป็น “หนา้
บา้น” ระบบจดัการคลงัสนิคา้เปรยีบเสมือน “หลงับา้น” ท่ีมีบทบาทไมต่า่งกนั  

7.เอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ชัชฎาภรณ์ ธงชาย (2551) วิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีต่อสถานีรถไฟหวัล าโพง ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด 
อายุ 25-35 ปี ซึ่งมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัท/ลกูจา้ง ท่ีมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และระหว่าง 10,001-20,000 บาท คุณภาพในการใหบ้ริการ
ของสถานีรถไฟหวัล าโพงโดยรวมพบวา่อยูร่ะดบัปานกลาง ซึง่พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ในเรื่อง
ความรวดเรว็ในการใหบ้ริการโดยรวม ความสะดวกโดยรวม ความสามารถของพนกังานโดยรวม 
ความปลอดภยัโดยรวม สภาพทั่วไปของการโดยสารโดยรวม และการใหบ้รกิารของสถานีรถไฟหวั
ล าโพงโดยรวม ผูใ้ชบ้รกิารมีความพงึพอใจคณุภาพในการใหบ้รกิารอยูร่ะดบัปานกลาง คณุภาพใน
การใหบ้รกิารท่ีมีต่อสถานีรถไฟหวัล าโพงโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารสถานี
รถไฟฟา้หวัล าโพง ซึง่เป็นความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า 

ณัฐณี  สุขเสมา (2557) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท่ี มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคไอศครมีซเูปอรพ์รเีม่ียมยี่หอ้หนึ่งของอเมรกิาของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง ท่ีอาย ุ26 – 35 ปี ระดบั

https://www.prnewswire.com/news-releases/miniso-held-thailand-seminar-for-miniso-sole-agents-to-seek-long-term-development-300437039.html
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การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจบริโภคไอศครีมซูเปอรพ์รีเม่ียมยี่ห้อหนึ่งของ
อเมริกาในกรุงเทพมหานคร เพราะคุณภาพท่ีดีของสินคา้ ซึ่งส่วนใหญ่มาบริโภคกับเพื่อน และ
สาขาท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาบริโภค คือ สาขาเซ็นทรลั ลาดพรา้ว ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้รกิารท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคไอศครีมซูเปอรพ์รีเม่ียมยี่หอ้หนึ่ง
ของอเมรกิาของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีการบรโิภคไอศครีมซูเปอรพ์รีเม่ียมยี่หอ้
หนึ่งของอเมรกิาก่ีครัง้ใน1เดือน 

ดวงกมล กรมาทิตย์สุข (2550) วิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพการ
ใหบ้รกิารต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารของธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า 
ลกูคา้ส่วนใหญ่อายุ 20-39 ปี โดยมีการศึกษาปรญิญาตร ีประกอบอาชีพพนกังานบรษัิทเอกชน /
ลกูจา้ง และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เป็นลกูคา้ธนาคารท่ีมีบญัชีเงินฝาก และ
เป็นลกูคา้ธนาคารช่วงระหวา่ง 1-3 ปี โดยท่ีคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจของพนกังาน การตอบสนองของพนกังาน การใหค้วามมั่นใจของพนกังาน และ
ความเห็นอกเห็นใจของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ริการของธนาคารไทย
ธนาคาร จ ากดั(มหาชน) ในดา้นช่วงเวลาของวนัท่ีมาใชบ้ริการ และดา้นช่วงวนัของเดือนท่ีมาใช้
บรกิาร ซึง่เป็นความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า 

นฑัรตัน ์เป่ียมสวุรรณ (2559) วิจยัเรื่อง ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-24,999 บาท เป็นลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน และโสด ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิคของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความสมัพนัธท่ี์อยู่ในระดบัดี พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่มีทศันคติดา้นความสะดวกซือ้ระดบัดีมาก และมีทศันคติดา้นการสื่อสาร ดา้นความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคและดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภคระดบัดี ส่วนแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค
โดยรวมอยู่ระดบัสงู ซึง่พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้ง
คลาสสิคระดบัสูง หากเบียรช์า้งคลาสสิคมีการออกรสชาติใหม่ มีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคเบียรช์า้ง
คลาสสิคซ า้อีก จะแนะน าและชกัชวนให้ผูอ่ื้นดื่มเบียรช์า้งคลาสสิค ในขณะท่ีผูบ้รโิภคมีแนวโนม้
พฤตกิรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสคิระดบันอ้ย หากเบียรช์า้งคลาสสคิมีการปรบัราคาขึน้สงู 
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พิชชานันท ์ฐิติอกัษรศิลปะ (2558) วิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคซือ้เสือ้ผา้ออนไลนผ์่านช่องทาง FACEBOOK มากท่ีสดุ โดย
เหตุผลในการซือ้ ไดแ้ก่ สะดวกและรวดเร็ว ประเภทเสือ้ผา้ท่ีมีการซือ้ผ่านช่องทางออนไลนม์าก
ท่ีสดุ คือ ชุดท่ีใส่เท่ียว/ชุดพกัผ่อน ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้เสือ้ผา้ออนไลน ์โดยเฉลี่ยประมาณ 2ชิน้/
ครัง้ และมีค่าใชจ้่ายเฉลี่ยประมาณ 1,043.50 บาท/ครัง้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้โดยรวมอยูร่ะดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาราย
ดา้น พบว่า มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากในทุกๆดา้น โดยล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดด้งันี ้ความ
สะดวก คณุคา่ท่ีลกูคา้จะไดร้บั การติดตอ่สื่อสาร และตน้ทนุ  

มนัสนันท ์บุตรพรม (2561) วิจยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
4C’s และคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% ตรามาลีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอาย ุ26-33 ปี 
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจา้ง โดยมีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานภาพโสด / 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ ซึ่งมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท นอกจากนีย้งัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% ตรามาลีแตกตา่งกนั ซึง่
เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม้ในดา้นระยะเวลาและดา้นความถ่ีในการซือ้น า้ผลไม้
มากกวา่เพศชาย 

ศศอร อินทวงศ ์(2554) วิจยัเรื่อง ภาพลกัษณแ์ละการบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ท่ีมีผล
ต่อความภกัดีของลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนใหญ่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี เป็น
พนกังานบรษัิทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรอืเทียบเท่า 20,000 บาท มีสถานภาพ
สมรส โดยท่ีภาพลกัษณข์องธนาคารมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า การ
บรหิารความสมัพนัธล์กูคา้มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า นอกจากนีย้งั
พบว่า ลกูคา้ธนาคารท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
แตกตา่งกนั ลกูคา้ซึง่มีสถานภาพโสดมีความภกัดีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) นอ้ยกว่า 
ลกูคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส และสถานภาพหมา้ย / หยา่รา้ง 
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บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวจิัย 

การศกึษาเรื่อง “สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคและความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีกระบวนการศกึษาคน้ควา้ ดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและการเลือกตวัอยา่ง 
2.การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือ 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.การจดัท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู  

1.การก าหนดประชากรและการเลือกตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 
การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้ประชากร คือ ผูบ้รโิภคท่ีซือ้สินคา้ MINISO จาก 36 สาขาท่ีตัง้อยู่

ในกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาวิจัยครัง้นีมี้กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ MINISO จาก 36 สาขา

ท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึง่จะใชส้ตูรการค านวณหากลุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากร  
เพราะไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544) 
 

สตูร  n       =       
z   1−α/2

2 (pq)

E2  
 

เม่ือ n       =      ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
z       =      ระดบัความเช่ือมั่น 
p       =      คา่เปอรเ์ซน็ตท่ี์คาดหวงั 
q       =      1 – p 
E      =      คา่ความคลาดเคล่ือนสงูสดุท่ียอมใหเ้กิดขึน้ 

ในเหตกุารณท่ี์ไม่สามารถทราบค่า p จะท าให ้q มีค่าสงูสดุเท่ากบั p = 0.5 จะใหค้่า  α 
เท่ากบั 0.05 เพราะฉะนัน้ z = 0.95 จะมีคา่เทียบเท่ากบั 1.96 และ E = 0.05 เทียบเท่ากบั 5 % 
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แทนคา่ในสตูร 

n       =      
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2  

n       =      384.18  385 คน 
ผลท่ีไดจ้ากการค านวณจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน โดยส ารองไว ้4% ซึ่งเท่ากบั 

15 คน ส าหรบัป้องกันแบบสอบถามท่ีอาจจะมาจากความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามซึ่ง
อาจจะสง่ผลถึงความน่าเช่ือถือของงานวิจยั เพราะฉะนัน้จงึรวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดใหไ้ด ้400 คน 
 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยใชบ้รรทดัฐาน
การแบง่เขตการปกครองท่ีประกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบญัญตัิทางหลวง พ.ศ.
2535 ซึง่เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครมีจ านวนทัง้สิน้ 50 เขต แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้
 

กลุ่มเขตการปกครอง              รายชื่อเขตในแตล่ะกลุ่ม  

กลุม่รตันโกสนิทร ์    เขตบางซื่อ เขตดสุติ เขตราชเทวี เขตพญาไท 

เขตปทมุวนั เขตพระนคร เขตปอ้มปราบศตัรู-   

            พา่ย เขตสมัพนัธวงศ ์และเขตบางรกั 

 

กลุม่บรูพา เขตดอนเมือง เขตหลกัสี่ เขตสายไหม เขต-

บางเขน เขตจตจุกัร เขตลาดพรา้ว เขตบงึกุ่ม 

เขตบางกะปิ และเขตวงัทองหลาง 

 

กลุม่ศรนีครนิทร ์     เขตสะพานสงู เขตมีนบรุ ีเขตคลองสามวา  

      เขตหนองจอก เขตลาดกระบงั เขตประเวศ 

      เขตสวนหลวง และเขตคนันายาว 

กลุม่เจา้พระยา เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตวฒันา เขต-

คลองเตย เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาทร 

เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา 

 



  53 

กลุ่มเขตการปกครอง                     รายชื่อเขตในแตล่ะกลุ่ม 

กลุม่กรุงธนใต ้ เขตบางขนุเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร-์  

บรูณะ เขตจอมทอง เขตทุง่ครุ เขตธนบรุ ี 

 เขตคลองสาน และเขตบางแค 

กลุม่กรุงธนเหนือ เขตบางพลดั เขตตลิ่งชนั เขตบางกอกนอ้ย 

เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจรญิ เขตหนอง-

แขม และเขตทวีวฒันา 

 

ท่ีมา : เขตการปกครองท่ีประกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบญัญตัิทาง
หลวง พ.ศ.2535. 

ผูว้ิจยัเลือกพืน้ท่ีดว้ยวิธีการจบัสลากแบบไม่ใส่คืนกลุ่มละ 1 เขต จากแต่ละกลุ่มเขตการ
ปกครองซึง่ผลการเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยการจบัสลากไดเ้ขตการส ารวจท่ีเป็นตวัแทน ดงันี ้  

กลุ่มเขตการปกครอง    เขตการส ารวจ 
กลุม่รตันโกสนิทร ์    เขตปทมุวนั 
กลุม่บรูพา     เขตจตจุกัร 
กลุม่ศรนีครนิทร ์    เขตประเวศ 
กลุม่เจา้พระยา     เขตบางนา 
กลุม่กรุงธนใต ้     เขตบางแค 
กลุม่กรุงธนเหนือ    เขตบางกอกนอ้ย 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยระบุจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งตามโควตา้ส าหรบัเขตการส ารวจในแตล่ะเขตแลว้ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลู ดงันี ้

เขตการส ารวจ     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
เขตปทมุวนั                    67 
เขตจตจุกัร         67 
เขตประเวศ         67 
เขตบางนา                            67 
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เขตการส ารวจ     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
เขตบางแค         66 
เขตบางกอกนอ้ย                                               66 

ซึ่งผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในบริเวณรา้น MINISO ตามแต่ละ
เขตการส ารวจนัน้ ตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ไดร้ะบไุว ้

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้ิจยัจะแบ่ง
การเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภคท่ีซือ้สนิคา้ MINISO ท่ีอยูใ่นบรเิวณดงักลา่ว ท่ีเต็มใจจะให้
ขอ้มลูในการตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชดุ 

2.การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือส าหรบัเก็บขอ้มลู คือ การใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัจดัท าขึน้เพื่อใช้ในการศกึษา
วิจยั โดยแบง่ค าถามออกเป็นสว่น ไดแ้ก่ 

ส่วนที่  1 คือ ค าถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยมีลักษณะแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended) ซึ่งให้หลายตัวเลือกในการเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) มี 6 ข้อ 
ไดแ้ก่ 

ขอ้ท่ี 1 เพศ ใชว้ิธีการวดัแบบมาตรานามบญัญตัิ  
(1) ชาย 
(2) หญิง 

ข้อท่ี 2 อายุ ใช้วิธีการวัดแบบมาตราเรียงล าดับ (โดยแบ่งช่วงห่างของอายุ
ออกเป็นช่วงๆละ 10 ปี มีมาตรฐานการจดักลุ่มอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งใช ้Standard 
International Age Classification ท่ีองคก์ารสหประชาชาติใชม้าพิจารณาเป็นหลกัเพื่อความเป็น
มาตรฐานสากล) โดยเริม่ตน้ท่ีอาย ุ15 ปี เพราะผูบ้รโิภควยันีเ้ป็นวยัท่ีสามารถตดัสินใจเลือกบรโิภค
ดว้ยตนเองและเป็นช่วงอายซุึง่มีวฒุิภาวะตดัสินใจไดโ้ดยก าหนดช่วงอายดุงันี ้

(1) อาย ุ15 – 24 ปี 
(2) อาย ุ25 – 34 ปี 
(3) อาย ุ35 – 44 ปี 
(4) อาย ุ45 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ ใชว้ิธีการวดัแบบมาตรานามบญัญตัิ  
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(1) โสด 
(2) สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
(3) หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศกึษา ใชว้ิธีการวดัแบบมาตราเรยีงล าดบั  
(1) ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
(2) ปรญิญาตร ี
(3) สงูกวา่ปรญิญาตร ี

ขอ้ท่ี 5 อาชีพ ใชว้ิธีการวดัแบบมาตรานามบญัญตัิ  
(1) นกัเรยีน / นกัศกึษา 
(2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
(3) พนกังานบรษัิทเอกชน 
(4) ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
(5) พอ่บา้น / แมบ่า้น 
(6) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ........ 

ขอ้ท่ี 6 รายไดต้อ่เดือน ใชว้ิธีการวดัแบบมาตราเรยีงล าดบั  
(1) ต ่ากวา่หรอืเทียบเท่า 15,000 บาท 
(2) 15,001 – 25,000 บาท 
(3) 25,001 – 35,000 บาท 
(4) 35,001 – 45,000 บาท 
(5) มากกวา่ 45,000 บาท 

ส่วนที่ 2 คือ ค าถามส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร ซึง่แบบสอบถาม
มีลกัษณะเป็น Likert Scale ซึง่จะใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว เป็นการวดั
ขอ้มลูแบบมาตราอนัตรภาค ซึง่มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ดงันี ้

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   5 
เห็นดว้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   4 
ไม่แน่ใจ   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   3 
ไม่เห็นดว้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   1 
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จากนัน้วิเคราะหค์ะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามตามหลกัการแบ่งอนัตร-
ภาคชัน้ ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้   =       
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

      =       
5−1

5
 

      =       0.8 
ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยแตล่ะชัน้ คือ 

x̅ = 4.21 – 5.00 ถือว่า มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคระดบัดีมาก 

x̅ = 3.41 – 4.20 ถือว่า มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคระดบัดี 

x̅ = 2.61 – 3.40 ถือว่า มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคระดบัปานกลาง 

x̅ = 1.81 – 2.60 ถือว่า มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคระดบัไม่ดี 

x̅ = 1.00 – 1.80 ถือว่า มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคระดบัไม่ดีอยา่งมาก 

ส่วนที ่3 คือ ค าถามความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ลกัษณะ
ภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจ  โดย
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น Rating Scale ท่ีจะใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว เป็นการวดัขอ้มลูแบบมาตราอนัตรภาค ซึง่มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ดงันี ้

มากท่ีสดุ  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั    5 
มาก   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั    4 
ปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั    3 
นอ้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั    2 
นอ้ยท่ีสดุ  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั    1 

 
จากนัน้วิเคราะหค์ะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามตามหลกัการแบ่งอนัตร-

ภาคชัน้ ดงันี ้
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อนัตรภาคชัน้   =         
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=        
5−1

5
 

=        0.8 
ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยแตล่ะชัน้ คือ 

x̅ = 4.21 – 5.00  ถือวา่  มีความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารระดบัมากท่ีสดุ 

x̅ = 3.41 – 4.20  ถือวา่  มีความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารระดบัมาก 

x̅ = 2.61 – 3.40  ถือวา่  มีความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารระดบัปานกลาง 

x̅ = 1.81 – 2.60  ถือวา่  มีความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารระดบันอ้ย 

x̅ = 1.00 – 1.80  ถือวา่  มีความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารระดบันอ้ยท่ีสดุ 
ส่วนที่ 4 คือ ค าถามคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรูจ้ักช่ือสินค้า การรบัรู ้

คณุภาพ ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้และความภกัดีตอ่ตราสินคา้ โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น 
Likert Scale ท่ีจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว เป็นการวัดข้อมูลแบบ
มาตราอนัตรภาค ซึง่มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ดงันี ้

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   5 
เห็นดว้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   4 
ไม่แน่ใจ   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   3 
ไม่เห็นดว้ย   เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั   1 
 
จากนัน้วิเคราะหค์ะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามตามหลกัการแบ่งอนัตร-

ภาคชัน้ ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้  =      
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =      
5−1

5
 

  =      0.8 
ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยในแตล่ะชัน้มีดงันี ้

x̅ = 4.21 – 5.00  ถือวา่  มีความคดิเห็นตอ่คณุคา่ตราสนิคา้ระดบัดีมาก 

x̅ = 3.41 – 4.20  ถือวา่  มีความคดิเห็นตอ่คณุคา่ตราสนิคา้ระดบัดี 

x̅ = 2.61 – 3.40  ถือวา่  มีความคดิเห็นตอ่คณุคา่ตราสนิคา้ระดบัปานกลาง 
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x̅ = 1.81 – 2.60  ถือวา่  มีความคดิเห็นตอ่คณุคา่ตราสนิคา้ระดบัไม่ดี 

x̅ = 1.00 – 1.80  ถือวา่  มีความคดิเห็นตอ่คณุคา่ตราสนิคา้ระดบัไม่ดีอยา่งมาก 

3.กระบวนการสร้างเคร่ืองมือ 
1.น าขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศกึษาคน้ควา้ 

ส าหรบัเอามาเป็นแนวทางการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อใหค้รอบคลมุตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั 

2.สรา้งแบบสอบถาม โดยด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักรอบการวิจยัท่ีไดว้างเอาไว ้
3.เอาแบบสอบถามท่ีจดัท าขึน้มาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธช์่วยดคูวาม

ถกูตอ้งของแบบสอบถาม รวมทัง้ขอค าแนะน าและขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ส าหรบักลบัมาแกไ้ข  
4.น าค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธม์าแกไ้ขปรบัปรุงให้

ถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 
5.น าแบบสอบถามท่ีท าการแกไ้ขปรบัปรุงใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา

ปรญิญานิพนธอี์กครัง้เพื่อท าใหแ้บบสอบถามมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
6.หลงัจากปรบัปรุงแบบสอบถามแลว้ใหน้ าไปทดลองใชก้บักลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 40 คน 

ส าหรบัใช้ตรวจสอบว่าค าถามแต่ละขอ้มีความเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายไดต้ามท่ี
ผูว้ิจยัหรือไม่ จากนัน้น าค าตอบท่ีไดม้าทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ท่ีก าหนดเป็น
อตัราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชส้ตูรสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficiency Alpha) ของ 
Cronbach (1990) โดยใช้เกณฑ์ยอมรบัท่ีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 กัลยา วานิชยบ์ัญชา 
(2550) การใชด้ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจะ

แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ถา้มีค่าเขา้ใกลก้ับ 1 
มาก กลา่วคือจะมีคา่ระดบัความเช่ือมั่นสงู 

7.น าแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือมั่นไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกับกลุ่มตวัอย่าง
เป็นล าดบัตอ่ไป 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) ใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามในการเก็บขอ้มลูของกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้ 400 คน โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจนครบดว้ยการขอความรว่มมือจากลกูคา้ท่ีเขา้
มาใชบ้รกิารรา้น MINISO ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 36 สาขา 
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2.ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) คือ ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
วิทยานิพนธ ์หนงัสือโดยสามารถอา้งอิงได ้ผลงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง รวมทัง้แหล่งขอ้มลูทาง
อินเทอรเ์น็ตท่ีมีเนือ้หาในเรือ่งท่ีผูว้ิจยัจะศกึษา 

5.การจัดกระท าและการวเิคราะหข้์อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

น าสิ่งท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์
ประมวลผล ซึง่ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆ ไดแ้ก่ 

1.ต รวจสอบข้อมูล  (Editing) ผู้วิ จัยตรวจดูความสมบู รณ์ ในการตอบ
แบบสอบถาม โดยการคดัแยกเอาแบบสอบถามท่ีตอบไมค่รบถว้นไปอยูใ่นสว่นท่ีไม่ใช ้

2.การลงรหสั (Coding) เอาขอ้มลูซึ่งไดม้าจากแบบสอบถามท่ีถกูตอ้งไปลงรหสั
ตามท่ีไดล้งรหสัเอาไวแ้ลว้ 

3.การประมวลผลขอ้มลูท่ีลงรหสัแลว้ เอาขอ้มลูมาจดัเก็บใส่เครื่องคอมพิวเตอร ์
เพื่อใชใ้นการประมวลผลในขัน้ตอนตอ่ไป โดยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการวิจยั SPSS 

การวิเคราะหข้์อมูล 
หลงัจากน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามบนัทึกเขา้ระบบคอมพิวเตอรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

ตอ่ไปจะเป็นการน าขอ้มลูต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอรม์าประมวล และวิเคราะหร์ายละเอียดต่างๆ
ของขอ้มลูโดยละเอียดตามขัน้ตอนดงันี ้

1.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชต้าราง
แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ เพื่อการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ในขณะท่ี
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร และคณุคา่ตราสนิคา้ 

2.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 
2.1 วิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพและรายไดต้อ่เดือน ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครกบัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO โดยใชส้ถิติ t-test และสถิติ One Way ANOVA ใน
การวิเคราะหค์วามแตกตา่ง 

2.2 วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้และการ
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สื่อสาร กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชส้ถิติวิเคราะห์
ความสมัพนัธ ์Pearson Product Moment Correlation Coefficient 

2.3 วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึง
จิตใจ กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้สถิติวิเคราะห์
ความสมัพนัธ ์Pearson Product Moment Correlation Coefficient 

6.สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

1.1 การหาคา่รอ้ยละ (Percentage)  

P        =         
f ×100

n
 

เม่ือ P       แทน     คา่รอ้ยละ หรอื เปอรเ์ซน็ต ์
f        แทน     ความถ่ีของคะแนน 
n       แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  

1.2 การหาคา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545)   

x̅        =        ∑ x

n
 

เม่ือ x̅       แทน     คา่คะแนนเฉลี่ย 
∑ x    แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n       แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2548) 

S         =        √
∑ X1

n
i=1 − X̅2

n−1
 

เม่ือ x̅          แทน     คา่เฉลี่ยตวัอยา่ง 

xi         แทน      คา่ของขอ้มลูหน่วยท่ี i 
n           แทน      คา่ขนาดตวัอยา่ง 
s           แทน      คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 
x           แทน      คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 
n           แทน      จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอยา่ง 
n-1        แทน      จ านวนตวัแปรอิสระ 
(∑ )2x    แทน      ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
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∑ 2x       แทน       ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 
สถติสิ าหรับใช้ในการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดว้ยการวดัค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่า 
(α − Coefficient) ของ Cronbach (1990) ท่ีใชใ้นโปรแกรม SPSS for Windows 

 

α        =      
k Covariance Variance⁄̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(k−1)Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⁄
 

 

โดยท่ี         k            แทน    จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       แทน    คา่เฉลี่ยแปรปรวนรว่มระหวา่งค าถามตา่งๆ 
Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          แทน    คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนของค าถาม 

2.สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 
2.1 คา่สถิติ t-test 

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 2 กลุ่ม กรณีทราบ
คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ ซึง่เป็นอิสระตอ่กนั ชศูร ีวงศร์ตันะ (2541) 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไมเ่ท่ากนั s1
 2 ≠ s2

  2 ใชส้ตูร 
 

t      =          
x̅1− x̅2

√s1 
  2

n2 + 
s2

  2

n2

 

 

Df    =        
[

s1
 1

n1
+ 

s2
  2

n2
]

[
s1

 2

n1
n1−1

+
s2

  2

n2
n2−1

]

 

 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่เท่ากนั s1
 2 =  s2

  2 ใชส้ตูร 
 

t      =      
x̅1− x̅2

√
1

n1
 + 

1

n2

Sp
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df    =      n1
 2 +  n2

  2 
 

โดย       Df     คือ    คา่องศาอิสระ 
เม่ือ       t      แทน   คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

x̅1    แทน   คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่1 

x̅2    แทน   คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่2 
 s1

  2   แทน   คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งที่1 
 s2

  2   แทน   คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งที่2 
 n1    แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่1 
 n2    แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่2 

2.2 ค่า  F-test ใช้วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance: ANOVA) โดยทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ 
โดยดคู่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะใชส้ถิติวิเคราะหจ์ากสถิติ 
(F) หรอืค่า Brown Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมติฐาน กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2550) โดยใชส้ตูร
ดงันี ้
 

F      =      
MSb

MSw
 

 
เม่ือ F       แทน    คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – distribution 

MSb  แทน    คา่เฉลี่ยความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
MSw  แทน   คา่เฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุม่ 
Df     แทน    ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1),  

        ภายในกลุม่ (n-k) 
 

สตูรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown Forsythe (B) ใชใ้นกรณี
ท่ีมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั Hartung Joachim (2001) 
 

B       =       
MSb

MSw
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โดยคา่  MSw    =    ∑ (1 −
ni

N
)k

i=1 si
 2 

 
เม่ือ     B        แทน     คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-forsythe 

MSb   แทน     คา่เฉลี่ยความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
MSw   แทน     คา่เฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิติ 

                                                          Brown-forsythe 

K       แทน      จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
n        แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
N        แทน      ขนาดประชากร 
si

  2      แทน      คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใชส้ตูรตาม
วิธี Least Significant Differrence: LSD หรือ Dunnette T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอยา่ง กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545) ใชส้ตูรดงันี ้

สูต รก า รวิ เค ราะห์ผ ลต่ า งค่ า เฉ ลี่ ย รายคู่  Fisher’s least significant 
difference (LSD) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545) สามารถเขียนไดด้งันี ้
 

LSD     =       √MSE [
1

ni
+

1

nj
]

ti−X 2m−k⁄

 

 

ในกรณีท่ี ni ≠  nj 
เม่ือ ti − X 2m − k⁄   แทน  ค่าท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ี

ระดบัความเช่ือมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 
MSE    แทน   คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) 
ni           แทน   จ านวนขอ้มลูของกลุม่ i 
nj        แทน   จ านวนขอ้มลูของกลุม่j 
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สูตรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett Keppel Geoffrey (1982) 
สามารถเขียนไดด้งันี ้

dD
̅̅̅̅        =       √2(MSSIA)

qD

√S
 

 

เม่ือ     dD
̅̅̅̅         แทน    คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Dunnett Test 

qD       แทน    คา่จากตาราง Critical Values of the Dunnett Test      
MSSIA   แทน    คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S           แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

2.3 สถิติสหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกัน เป็นค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวัท่ีแต่ละตวัต่างมีระดบัการวดัของขอ้มลูแตกต่างกัน วิเชียร เกตุ
สงิห ์(2541) 
 

rxy        =         
n ∑ xy− (∑ x ∑ y)

√[n ∑ x2− (∑ x)2][n ∑ y2− (∑ y)2]
 

   

เม่ือ     rxy      แทน       สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์
∑ x       แทน      ผลรวมของคะแนน x 
∑ y       แทน      ผลรวมของคะแนน y 
∑ x2     แทน      ผลรวมของคะแนนชดุ x แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑ y2     แทน      ผลรวมของคะแนนชดุ y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑ xy     แทน      ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y ทกุคู ่
n           แทน      จ านวนคนหรอืกลุม่ตวัอยา่ง 

  
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) ท่ีไดจ้ะอยูร่ะหวา่ง -1 < r < 1 โดยแปลผลไดว้า่ 

1.หากค่า r มีค่า – หมายถึง X กับ Y มีความสมัพันธ์ทิศทางตรงกันขา้ม แปลว่า X 
เพิ่ม Y จะลด ในขณะท่ี X ลด Y จะเพิ่ม 

2.หากค่า r มีค่า + หมายถึง X กบั Y มีความสมัพนัธท์ิศทางเดียวกนั แปลว่า X เพิ่ม 
Y ก็จะเพิ่ม ในขณะท่ี X ลด Y ก็จะลด 
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3.หากค่า r เข้าใกล้ 1 หมายถึง X กับ Y มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

4.หากค่า r เขา้ใกล ้-1 หมายถึง X กับ Y มีความสมัพนัธท์ิศทางตรงกันขา้ม และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

5.หากคา่ r เท่ากบั 0 หมายถึง X กบั Y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ซึ่งระดบัความสมัพนัธ์จะถกูแปล
ตามคา่ท่ีได ้ชศูร ีวงศร์ตันะ (2544) คือ 

มีคา่ระหวา่ง 0.81 – 1.00  หมายถึง  มีระดบัความสมัพนัธส์งูมาก 
มีคา่ระหวา่ง 0.61 – 0.80  หมายถึง  มีระดบัความสมัพนัธส์งู 
มีคา่ระหวา่ง 0.41 – 0.60  หมายถึง  มีระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
มีคา่ระหวา่ง 0.21 – 0.40  หมายถึง  มีระดบัความสมัพนัธต์  ่า 
มีคา่ระหวา่ง 0.01 – 0.20  หมายถึง  มีระดบัความสมัพนัธต์  ่ามาก 
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บทที ่4  
ผลการศกึษา 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูงานวิจยัเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของผูบ้ริโภคและความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีความสมัพันธก์ับคุณค่าตราสินคา้ 
MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อความเขา้ใจตรงกนัผูว้ิจยัก าหนดอกัษรย่อต่าง
ของตวัแปรท่ีใชว้ิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้  

n         แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  

x̅ แทน คา่คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
t แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณา t - Distribution 
F แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณา F - Distribution 
Sig.      แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรม SPSS     
                        ค านวณได ้ใชใ้นการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คา่เฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
จากการวิเคราะหข์อ้มลู มีการน าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ

น าเสนอเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชงิพรรณนา 

1.การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบง่ตาม
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพและรายไดต้อ่เดือน 
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2.การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3.การวิเคราะหข์อ้มูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4.การวิเคราะหข์อ้มลูคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชงิอนุมาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคซึ่งประกอบดว้ย 
ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มี
ความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารซึ่งประกอบดว้ย ลกัษณะ
ภายนอก ความเช่ือถือได้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจได้ และการเข้าถึงจิตใจมี
ความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ซึ่งมีความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แบง่ผลการวิเคราะหเ์ป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งน าเสนอในรูปแบบของจ านวนความถ่ี
และรอ้ยละ ดงัปรากฏในตาราง    

ตาราง 2 จ านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละของลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร ์    จ านวน(คน)  ร้อยละ 

1.เพศ                    
ชาย           180    45.00 
หญิง           220    55.00 

รวม           400   100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์    จ านวน(คน)  ร้อยละ 

2.อาย ุ
อาย ุ15 – 24 ปี           69   17.25 
อาย ุ25 – 34 ปี          244   61.00 
อาย ุ35 – 44 ปี           66   16.50 
อาย ุมากกวา่ 45 ปีขึน้ไป         21                5.25 

รวม           400   100.00 

3.สถานภาพ 
โสด           290   72.50 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั         103      25.75 
หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่           7     1.75 

รวม           400   100.00 

4.ระดบัการศกึษา 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี           58   14.50 
ปรญิญาตร ี          291   72.75 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี           51   12.75 

รวม           400   100.00 

5.อาชีพ 
นกัเรยีน / นกัศกึษา           75   18.75 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ         28     7.00 
พนกังานบรษัิทเอกชน          167   41.75 
ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ          90   22.50 
พอ่บา้น / แมบ่า้น           27     6.75 
อ่ืนๆ โปรดระบ ุ............           13     3.25 

รวม           400   100.00 

 



  69 

ตาราง 2 (ตอ่) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์    จ านวน(คน)  ร้อยละ 

6.รายไดต้อ่เดือน 
ต ่ากวา่หรอืเทียบเท่า 15,000 บาท         70   17.50 
15,000 – 25,000 บาท           55   13.75 
25,001 – 35,000 บาท          124   31.00 
35,001 – 45,000 บาท           86   21.50 
มากกวา่ 45,000 บาท           65   16.25 

รวม           400   100.00 

 
จากตาราง 2 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์อธิบายได ้ดงันี ้

เพศ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี 220 คน (รอ้ยละ 55) 
รองลงมาคือ เพศชายมี 180 คน (รอ้ยละ 45)  

อาย ุพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี มี 244 คน  
(รอ้ยละ 61) รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ15 – 24 ปี มี 69 คน (รอ้ยละ 17.25) ช่วงอาย ุ35 – 44 ปี มี 66 
คน (รอ้ยละ 16.50) และช่วงอายมุากกวา่ 45 ปีขึน้ไป มี 21 คน (รอ้ยละ 5.25)  

สถานภาพ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมี 290 คน (รอ้ย
ละ 72.50) รองลงมาคือ สมรส / อยู่ดว้ยกันมี 103 คน (รอ้ยละ 25.75) และหย่ารา้ง / หม้าย / 
แยกกนัอยูมี่ 7 คน (รอ้ยละ 1.75)  

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมี 291 คน (รอ้ยละ 72.75) รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมี 58 คน (รอ้ยละ 
14.50) และระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรมีี 51 คน (รอ้ยละ 12.75)  

อาชีพ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมี 167 
คน (รอ้ยละ 41.75) รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระมี 90 คน (รอ้ยละ 22.50) นกัเรียน / 
นกัศกึษามี 75 คน (รอ้ยละ 18.75) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจมี 28 คน (รอ้ยละ 7) พ่อบา้น 
/ แม่บา้นมี 27 คน (รอ้ยละ 6.75) และอาชีพอ่ืนๆมี 13 คน (รอ้ยละ 3.25)  

รายไดต้่อเดือน พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท มี 124 คน (รอ้ยละ 31) รองลงมาคือ 35,001 – 45,000 บาท มี 86 คน (รอ้ยละ 
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21.50) ต ่ากว่าหรอืเทียบเท่า 15,000 บาท มี 70 คน  (รอ้ยละ 17.50) มากกว่า 45,000 บาท มี 65 
คน (รอ้ยละ 16.25) และ15,000 – 25,000 บาท มี 55 คน (รอ้ยละ 13.75) 

ตาราง 3 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละของลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
(แบบปรบัใหม)่ 

ลักษณะประชากรศาสตร ์    จ านวน(คน)  ร้อยละ 

1.อาย ุ
อาย ุ15 – 24 ปี           69   17.25 
อาย ุ25 – 34 ปี          244   61.00 
อาย ุมากกวา่ 35 ปีขึน้ไป         87               21.75 

รวม           400   100.00 

2.สถานภาพ 
โสด / หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่       297   74.25 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั         103      25.75 

รวม           400   100.00 

3.อาชีพ 
นกัเรยีน / นกัศกึษา           75   18.75 
ขา้ราชการ / พนง.รฐัฯ / พอ่บา้น / แมบ่า้น / อ่ืนๆ          68               17.00 
พนกังานบรษัิทเอกชน          167   41.75 
ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ          90   22.50 

รวม           400   100.00 

4.รายไดต้อ่เดือน 
ต ่ากวา่หรอืเทียบเท่า 25,000 บาท                   125   31.25 
25,001 – 35,000 บาท          124   31.00 
มากกวา่ 35,000 บาท          151   37.75 

รวม            400   100.00 

 
จากตาราง 3 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์อธิบายได ้ดงันี ้
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อายุ พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี มี 244 คน 
(รอ้ยละ 61) รองลงมาคือ อายมุากกว่า 35 ปีขึน้ไป มี 87 คน (รอ้ยละ 21.75) และอาย ุ15 – 24 ปี 
มี 69 คน (รอ้ยละ 17.25)  

สถานภาพ พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หมา้ย 
/ แยกกนัอยูมี่ 297 คน (รอ้ยละ 74.25) รองลงมาคือ สมรส / อยูด่ว้ยกนัมี 103 คน (รอ้ยละ 25.75)  

อาชีพ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมี 
167 คน (รอ้ยละ 41.75) รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระมี 90 คน (รอ้ยละ 22.50) 
นักเรียน / นักศึกษามี 75 คน (รอ้ยละ 18.75) และขา้ราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ / พ่อบา้น / 
แม่บา้น / อื่นๆ มี 68 คน (รอ้ยละ 17)  

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้/เดือนมากกว่า 
35,000 บาท มี 151 คน (รอ้ยละ 37.75)  รองลงมาคือ ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท มี 124 
คน (รอ้ยละ 31.25) และ 25,001 – 35,000 บาท มี 124 คน (รอ้ยละ 31)  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการ
สื่อสาร โดยแสดงผลเป็นคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัปรากฏในตาราง 

ตาราง 4 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค       x̅       S.D.      ระดับความคดิเหน็ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
  1.สนิคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค     4.26     0.484               ดีมาก 
     ท่ีช่ืนชอบความเรยีบง่าย 
  2.ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภยัจากการ      4.24     0.529               ดีมาก   
     ใชง้าน 
  3.ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ท่ีดดูีทนัสมยั                                 4.34      0.535              ดีมาก 
  4.ผูบ้รโิภคไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการใชง้าน                4.25      0.545              ดีมาก 
รวม               4.27 0.364         ดมีาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค       x̅      S.D.      ระดับความคดิเหน็ 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
  5.ผูบ้รโิภคซือ้สินคา้ในราคาท่ีเหมาะสม คุม้คา่กบั            4.22      0.591               ดีมาก 
     คณุภาพและคา่เสียเวลา 
  6.ผูบ้รโิภคสามารถเลือกซือ้สินคา้ไดห้ลากหลายระดบั     4.34      0.524               ดีมาก 
     ราคา 
  7.ผูบ้รโิภคสามารถเลือกช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ           4.34      0.669                ดีมาก 
  8.ผูบ้รโิภคสามารถเห็นปา้ยราคาแสดงอยา่งชดัเจน         4.47      0.548                ดีมาก 
     เพื่อประกอบการตดัสินใจซือ้ 
รวม              4.34      0.388          ดมีาก  

ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
  9.ท าเลท่ีตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้มีความเหมาะสม         4.36      0.544                ดีมาก 
  10.ผูบ้รโิภคเดนิทางสะดวกในการไปเลือกซือ้สินคา้         4.27      0.510                ดีมาก 
  11.จ านวนสาขามีเพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 3.91      0.663                   ดี 
  12.ผูบ้รโิภคสามารถเลือกซือ้สินคา้หลากหลายประเภท   4.07      0.611                   ดี 
       ไดค้รบในสถานท่ีเดียว 
รวม              4.15      0.388   ด ี  

ดา้นการสื่อสาร 
  13.มีช่องทางการติดตอ่สื่อสารถึงผูบ้รโิภคอยา่งทั่วถึง      3.96      0.678                 ดี 
  14.มีการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook, IG           3.86      0.683                 ดี                
       เป็นสื่อหลกัในการติดตอ่สื่อสารกบัผูบ้รโิภคได ้            
       อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  15.มีการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย เช่น การออกแบบ   4.04      0.652                 ดี 
       สนิคา้ใหเ้ขา้กบัแตล่ะเทศกาล 
  16.มีพนกังานน าเสนอขอ้มลูสินคา้และค าแนะน าอยู่       4.14      0.608                 ดี 
       เสมอ 
รวม              4.00     0.488  ด ี
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จากตาราง 4 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค
สามารถอธิบายได ้ดงันี ้

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ระดบั

ดีมาก (x̅ = 4.27) พิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้ินคา้ท่ีดดูีทนัสมยัอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 
4.34) รองลงมาคือ สินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีช่ืนชอบความเรียบง่าย 

อยู่ระดบัดีมาก (x̅ =4.26) ต่อมาคือผูบ้ริโภคไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการใชง้านอยู่ระดบัดีมาก 

(x̅ = 4.25) และผูบ้ริโภคไดใ้ชส้ินคา้ท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภยัจากการใชง้านอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 
4.24)  

ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นส่วน

ประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 
4.34) พิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคสามารถเห็นป้ายราคาแสดงอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจซื ้ออยู่ระดับดีมาก (x̅ = 4.47) รองลงมาคือ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื ้อสินค้าได้

หลากหลายระดบัราคากับผูบ้ริโภคสามารถเลือกช าระเงินไดห้ลายรูปแบบอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 
4.34) และผูบ้รโิภคซือ้สินคา้ในราคาท่ีเหมาะสม คุม้คา่กบัคณุภาพและคา่เสียเวลาอยู่ระดบัดีมาก 

(x̅ = 4.22)  
ดา้นความสะดวกในการซือ้ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นส่วน

ประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้โดยรวมอยู่ระดบัดี (x̅ = 

4.15) พิจารณารายขอ้ พบว่า ท าเลท่ีตัง้อยู่ในหา้งสรรพสินคา้มีความเหมาะสมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ 

= 4.36) รองลงมาคือ ผูบ้รโิภคเดินทางสะดวกในการไปเลือกซือ้สินคา้อยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.27) 

ตอ่มาคือผูบ้รโิภคสามารถเลือกซือ้สินคา้หลากหลายประเภทไดค้รบในสถานท่ีเดียวอยู่ระดบัดี (x̅ 

= 4.07) และจ านวนสาขามีเพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยูร่ะดบัดี (x̅ = 3.91)  
ดา้นการสื่อสาร ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นการสื่อสารโดยรวมอยู่ระดบัดี (x̅ = 4.00) พิจารณารายขอ้ 

พบว่า มีพนกังานน าเสนอขอ้มลูสินคา้และค าแนะน าอยู่เสมออยู่ระดบัดี (x̅ = 4.14) รองลงมาคือ 

การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น การออกแบบสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละเทศกาลอยู่ระดบัดี (x̅ = 

4.04) ตอ่มาคือมีช่องทางการติดตอ่สื่อสารถึงผูบ้รโิภคอยา่งทั่วถึงอยูร่ะดบัดี (x̅ = 3.96) และมีการ
ใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook,IG เป็นสื่อหลกัในการติดต่อสื่อสารกับผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพอยูร่ะดบัดี (x̅ = 3.86) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการสินคา้ MINISO 
ประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจได ้และ
การเขา้ถึงจิตใจ โดยแสดงผลเป็นคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัปรากฎในตาราง 

ตาราง 5 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่คณุภาพ
การใหบ้รกิาร 

ความพงึพอใจตอ่คุณภาพการใหบ้ริการ                x̅       S.D.       ระดับความพึงพอใจ 

ลกัษณะภายนอก 
  1.มีการตกแตง่และสรา้งบรรยากาศใหด้สูวยงาม         4.44     0.546                 มากท่ีสดุ 
  2.มีการจดัวางสนิคา้ท่ีเหมาะสม แยกเป็นประเภท       4.39     0.528                 มากท่ีสดุ 
     ชดัเจน 
  3.พืน้ท่ีใหบ้รกิารกวา้งขวาง สะดวกสบาย                   4.24     0.586                 มากท่ีสดุ 

รวม                    4.36     0.420           มากทีสุ่ด 

ความเช่ือถือได ้
  4.มีมาตรฐานในการจดัรา้นอยา่งเหมาะสม                 4.40     0.553                มากท่ีสดุ 
  5.มีความพรอ้มในการใหบ้รกิาร                                 4.31     0.544                มากท่ีสดุ 
  6.การช าระเงินมีความถกูตอ้งและรวดเรว็                   4.45     0.599                มากท่ีสดุ 

รวม           4.39     0.443      มากทีสุ่ด 

การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 
  7.พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้รกิาร              4.22     0.600                มากท่ีสดุ 
  8.ไดร้บัการบรกิารจากพนกังานท่ีรวดเรว็                    4.18     0.548                    มาก 
  9.ความกระตือรอืรน้ในการใหข้อ้มลูของพนกังาน        4.22     0.578                มากท่ีสดุ 

รวม           4.20     0.458               มาก 

ความมั่นใจได ้
  10.พนกังานสามารถใหค้วามรู ้ความเขา้ใจใน            4.19     0.573                   มาก 
       ผลิตภณัฑ ์
  11.พนกังานแสดงออกถึงการมีน า้ใจและความ           4.15     0.538                   มาก 
      จรงิใจในการใหบ้รกิาร 
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 ตาราง 5 (ตอ่) 

ความพงึพอใจตอ่คุณภาพการใหบ้ริการ                x̅       S.D.       ระดับความพึงพอใจ 

 12.ช่ือเสียงของตราสินคา้                                          4.43     0.593                 มากท่ีสดุ 

รวม           4.26    0.433              มากทีสุ่ด 

การเขา้ถึงจิตใจ 
  13.รบัฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูบ้รโิภค           3.99     0.690                    มาก 
  14.ค  านงึถึงผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคเป็นส าคญั        3.98     0.625                    มาก 
  15.พนกังานใหบ้รกิารผูบ้รโิภคเสมอภาค เท่า             4.09     0.598                    มาก 
        เทียมกนั 
รวม           4.02    0.525         มาก 

 
จากตาราง 5 การวิเคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารสินคา้ MINISO 

อธิบายได ้ดงันี ้
ลกัษณะภายนอก ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้น

ลกัษณะภายนอกโดยรวมอยู่ระดบัมากท่ีสดุ (x̅ = 4.36) พิจารณารายขอ้ พบว่า มีการตกแต่งและ

สรา้งบรรยากาศใหดู้สวยงามอยู่ระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.44) รองลงมาคือ มีการจัดวางสินค้าท่ี

เหมาะสม แยกเป็นประเภทชดัเจนอยู่ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.39) และพืน้ท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง 

สะดวกสบายอยูร่ะดบัมากท่ีสดุ (x̅ = 4.24)  
ความเช่ือถือได ้ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุม่ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้นความ

เช่ือถือไดโ้ดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.39) พิจารณารายขอ้ พบว่า การช าระเงินมีความ

ถูกตอ้งและรวดเร็วอยู่ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.45) รองลงมาคือ มีมาตรฐานในการจัดรา้นอย่าง

เหมาะสมอยูร่ะดบัมากท่ีสดุ (x̅ = 4.40) และมีความพรอ้มในการใหบ้รกิารอยูร่ะดบัมากท่ีสดุ (x̅ = 
4.31)  

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง

พอใจดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็โดยรวมอยู่ระดบัมาก (x̅ = 4.20) พิจารณารายขอ้ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากนั 2 ขอ้คือพนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้รกิารและความกระตือรือรน้ในการ

ใหข้อ้มลูของพนกังานอยู่ระดบัมากท่ีสดุ (x̅ = 4.22) และไดร้บัการบริการจากพนกังานท่ีรวดเร็ว 

อยูร่ะดบัมาก (x̅ = 4.18)  
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ความมั่นใจได ้ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้นความ

มั่นใจไดโ้ดยรวมอยู่ระดบัมากท่ีสดุ (x̅ = 4.26) พิจารณารายขอ้ พบว่า ช่ือเสียงของตราสินคา้อยู่

ระดบัมากท่ีสดุ (x̅ = 4.43) รองลงมาคือ พนกังานสามารถใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑอ์ยู่

ระดบัมาก (x̅ = 4.19) และพนกังานแสดงออกถึงการมีน า้ใจและความจรงิใจในการใหบ้รกิารอยู่

ระดบัมาก (x̅ = 4.15)  
การเขา้ถึงจิตใจ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้นการ

เขา้ถึงจิตใจโดยรวมอยู่ระดบัมาก (x̅ = 4.02) พิจารณารายขอ้ พบว่า พนกังานใหบ้รกิารผูบ้รโิภค

เสมอภาค เท่าเทียมกนั อยู่ระดบัมาก (x̅ = 4.09) รองลงมาคือ รบัฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจาก

ผูบ้รโิภคอยู่ระดบัมาก (x̅ = 3.99) และค านึงถึงผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคเป็นส าคญั อยู่ระดบัมาก 

(x̅ = 3.98)  
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูคณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัช่ือสินคา้ การรบัรู ้

คณุภาพ ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ยและ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัปรากฏในตาราง 

ตาราง 6 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภค  

        คุณค่าตราสินค้า MINISO                           x̅       S.D.        ระดับความคิดเหน็ 

การรูจ้กัช่ือสินคา้ 
  1.ตราสินคา้MINISOท าใหต้ระหนกัถึงความเรยีบ        4.36      0.598                   ดีมาก 
     ง่ายไดเ้ป็นอยา่งดี  
  2.ตราสินคา้MINISOท าใหท้่านเช่ือถือในคณุภาพ        4.28      0.516                   ดีมาก 
     สนิคา้ 
  3.เม่ือพดูถึงสนิคา้เครือ่งใชใ้นบา้น ประเทศญ่ีปุ่ น         4.07      0.722                      ดี 
     ท่านจะนกึถึงตราสินคา้MINISOเป็นอนัดบัแรก 
  4.ตราสินคา้MINISOถือไดว้า่เป็นตราสนิคา้ท่ีได ้          4.24      0.638                  ดีมาก 
     รบัความนิยม 

รวม            4.24     0.441              ดมีาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

        คุณค่าตราสินค้า MINISO                           x̅       S.D.        ระดับความคิดเหน็ 

การรบัรูค้ณุภาพ 
  5.สนิคา้MINISOมีความแตกตา่งจากยี่หอ้อ่ืน              4.14      0.672                     ดี 
  6.มีความพิถีพิถนัในการเลือกใชว้สัดท่ีุน ามา               4.21      0.546                   ดีมาก 
     ผลิตสินคา้ 
  7.มีความโดดเดน่ในเรือ่งการออกแบบสินคา้ให ้          4.35      0.610                   ดีมาก 
     ออกมาในรูปแบบท่ีมีความเป็นธรรมชาตแิละ 
     เรยีบง่าย 
  8.สนิคา้MINISOสามารถตอบโจทยก์ารใชง้าน            4.30      0.521                   ดีมาก 
     ไดต้รงกบัความตอ้งการของท่าน 

รวม            4.25     0.447               ดมีาก 

ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 
  9.ท่านรูส้กึวา่ผูท่ี้ใชส้นิคา้MINISOมีรสนิยมดี               4.31      0.620                 ดีมาก 
  10.ท่านรูส้กึวา่สนิคา้MINISOเป็นสนิคา้ท่ีน่าใช ้           4.32      0.533                 ดีมาก 
  11.ท่านรูส้กึวา่สนิคา้MINISOมีความสมัพนัธก์นั          4.28      0.554                 ดีมาก 
       ระหวา่งราคาและคณุภาพ 
  12.ท่านรูส้กึวา่ตราสนิคา้MINISOสะทอ้นถึงคน           4.32      0.577                 ดีมาก 
       ท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเรยีบง่าย 

รวม            4.31     0.425             ดมีาก 

ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 
  13.ท่านจะแนะน าคนรูจ้กัใหม้าซือ้สินคา้ตรา               4.19      0.624                    ดี 
       สนิคา้MINISO 
  14.ตราสินคา้MINISOจะเป็นตวัเลือกแรกของ             4.09      0.641                    ดี 
       ท่านในหมวดหมูส่นิคา้เดียวกนัเสมอ 
  15.ท่านช่ืนชอบตราสินคา้MINISOมากกวา่ตรา           4.13      0.663                    ดี 
       สนิคา้อ่ืนๆ ในประเภทสนิคา้เดียวกนั 

 



  78 

ตาราง 6 (ตอ่) 

        คุณค่าตราสินค้า MINISO                           x̅       S.D.        ระดับความคิดเหน็ 

  16.ท่านจะยงัคงซือ้สินคา้ตราสนิคา้MINISO                4.04      0.669                    ดี     
       เสมอ แมว้า่จะมีตราสนิคา้อ่ืนๆมาแข่งขนักบั 
       ตราสินคา้MINISO 
รวม            4.11     0.527  ด ี

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลคณุค่าตราสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถามสามารถ 

อธิบายได ้ดงันี ้
การรูจ้กัช่ือสินคา้ ผลการวิเคราะหพ์บวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นคณุคา่ตราสนิคา้

ดา้นการรูจ้ักช่ือสินค้าโดยรวมอยู่ระดับดีมาก (x̅ = 4.24) พิจารณารายขอ้ พบว่า ตราสินค้า 

MINISO ท าใหต้ระหนักถึงความเรียบง่ายไดเ้ป็นอย่างดีอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.36) รองลงมาคือ 

ตราสินคา้ MINISO ท าใหท้่านเช่ือถือในคณุภาพสินคา้อยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.28) ต่อมาคือตรา

สนิคา้ MINISO ถือไดว้า่เป็นตราสนิคา้ท่ีไดร้บัความนิยมอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ = 4.24) และเม่ือพดูถึง
สินคา้เครื่องใชใ้นบา้น ประเทศญ่ีปุ่ น ท่านจะนึกถึงตราสินคา้ MINISO เป็นอนัดบัแรกอยู่ระดบัดี 

(x̅ = 4.07)  
การรบัรูค้ณุภาพ ผลการวิเคราะหพ์บวา่กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นคณุคา่ตราสนิคา้

ดา้นการรบัรูค้ณุภาพโดยรวมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.25) พิจารณารายขอ้ พบว่า มีความโดดเด่น
ในเรือ่งการออกแบบสนิคา้ใหอ้อกมาในรูปแบบท่ีมีความเป็นธรรมชาตแิละเรยีบง่ายอยูร่ะดบัดีมาก 

(x̅ = 4.35) รองลงมาคือ สินคา้ MINISO สามารถตอบโจทยก์ารใชง้านไดต้รงกับความตอ้งการ

ของท่านอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ = 4.30) ตอ่มาคือมีความพิถีพิถนัในการเลือกใชว้สัดท่ีุน ามาผลิตสินคา้

อยู่ระดับดีมาก (x̅ = 4.21) และสินคา้ MINISO มีความแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืนอยู่ระดับดี (x̅ = 
4.14)  

ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ ผลการวิเคราะหพ์บวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นคณุคา่

ตราสินคา้ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้โดยรวมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.31) พิจารณารายขอ้ 
พบวา่ มีคา่เฉลี่ยเท่ากนั 2 ขอ้คือ ท่านรูส้กึว่าสินคา้ MINISO เป็นสินคา้ท่ีน่าใชแ้ละท่านรูส้กึว่าตรา

สินคา้ MINISO สะทอ้นถึงคนท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายอยู่ระดับดีมาก (x̅ = 4.32) 
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รองลงมาคือ ท่านรูส้กึวา่ผูท่ี้ใชส้นิคา้ MINISO มีรสนิยมดีอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ = 4.31) และท่านรูส้กึ

วา่สนิคา้MINISOมีความสมัพนัธก์นัระหวา่งราคาและคณุภาพอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ = 4.28)  
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นคุณค่า

ตราสนิคา้ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้โดยรวมอยู่ระดบัดี (x̅ = 4.11) พิจารณารายขอ้ พบว่า ท่าน

จะแนะน าคนรูจ้กัใหม้าซือ้สินคา้ตราสินคา้ MINISO อยู่ระดบัดี (x̅ = 4.19) รองลงมาคือ ท่านช่ืน

ชอบตราสินคา้ MINISO มากกว่าตราสินคา้อ่ืนๆในประเภทสินคา้เดียวกนั MINISO อยู่ระดบัดี (x̅ 
= 4.13) ต่อมาคือตราสินคา้MINISOจะเป็นตวัเลือกแรกของท่านในหมวดหมู่สินคา้เดียวกนัเสมอ 

อยู่ระดบัดี (x̅ = 4.09) และท่านจะยงัคงซือ้สินคา้ตราสินคา้ MINISO เสมอ แมว้่าจะมีตราสินคา้

อ่ืนๆมาแข่งขนักบัตราสินคา้ MINISO อยูร่ะดบัดี (x̅ = 4.04)  
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน  
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ี์

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีการ
รบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนดว้ยวิธี Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานไวว้า่ 
H0 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของคณุคา่ตราสนิคา้ MINISOจ าแนกตามเพศ 

          คุณค่าตราสินค้า MINISO                    Levene’s test for Equality of Variance 

                                                                        F                         Sig.             
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ตาราง 7 (ตอ่)  

          คุณค่าตราสินค้า MINISO                    Levene’s test for Equality of Variance 

                                                                        F                         Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้                       2.991                          0.084          
การรบัรูค้ณุภาพ                0.625                          0.430 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                                              2.085                          0.150 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                                                  3.138                           0.177 

 
   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 7 แสดงค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม Levene’s test for Equality of 

Variance ของคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO จ าแนกตามเพศ สามารถอธิบายได ้ดงันี ้
การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.084) ซึง่มากกว่า .05 เพราะฉะนัน้จะใชผ้ลการทดสอบคา่ t 

ในกรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั  
การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.430) ซึง่มากกว่า .05 เพราะฉะนัน้จะใชผ้ลการทดสอบคา่ t 

ในกรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั 
ความสมัพันธ์กับตราสินคา้ (Sig=.150) ซึ่งมากกว่า .05 เพราะฉะนัน้จะใชผ้ลการ

ทดสอบคา่ t ในกรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั 
ความภักดีต่อตราสินคา้ (Sig .= .177) ซึ่งมากกว่า .05 เพราะฉะนั้นจะใชผ้ลการ

ทดสอบคา่ t ในกรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั  

ตาราง 8 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งเพศกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO 

คุณค่าตราสินค้า MINISO                          t-test for Equality of Means 

                                   เพศ         x̅          S.D.          t          df        Sig.(2-tailed) 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

คุณค่าตราสินค้า MINISO                          t-test for Equality of Means 

                                   เพศ         x̅          S.D.          t          df        Sig.(2-tailed) 

การรูจ้กัช่ือสินคา้       ชาย         4.25        0.444        0.678         398             0.498 
                                           หญิง        4.22        0.438                 
การรบัรูค้ณุภาพ                   ชาย         4.31        0.441        2.236         398             0.026* 
                                           หญิง        4.21        0.447             
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้    ชาย         4.32        0.421        0.331         398             0.741      
                                           หญิง        4.30        0.429                                      
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้         ชาย         4.20        0.476        2.979         398             0.003** 

                             หญิง        4.04        0.557                          

 
   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                                    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับคณุค่าตราสินคา้ 

MINISO สามารถอธิบายไดว้า่ 
การรูจ้ักช่ือสินคา้ Sig.(2-tailed) มีค่า .498 ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบั

สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

การรบัรูคุ้ณภาพ Sig.(2-tailed) มีค่า .026 ซึ่งน้อยกว่า .05 แปลผลได้ว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีการรับรูคุ้ณค่าตราสินค้า MINISO ด้านการรบัรูคุ้ณภาพแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ Sig.(2-tailed) มีค่า .741 ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่า
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี



  82 

มีเพศแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ไมแ่ตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความภักดีต่อตราสินค้า Sig.(2-tailed) มีค่า .003 ซึ่งน้อยกว่า .01 แปลผลได้ว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีเพศแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอ่ายุแตกต่างกัน มีการรบัรู ้คุณค่าตรา
สนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนดว้ยวิธี Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานไวว้า่ 
H0 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั   

ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของคณุคา่ตราสินคา้ MINISOจ าแนกตามอาย ุ

คุณค่าตราสินค้า MINISO                                   Levene’s test  

                                         Levene’s test            df1             df2             Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้         1.335                      2                  397               0.264          
การรบัรูค้ณุภาพ          0.417              2                  397               0.660 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                 0.047                      2                  397               0.954 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                      0.667                      2                  397               0.514 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 9 แสดงค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม Levene’s test for Equality of 
Variance ของคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO จ าแนกตามอาย ุสามารถอธิบายไดด้งันี ้
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การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.264) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่อายมีุคา่เท่ากนั ดงันัน้จงึใช้
สถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.660) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่อายมีุคา่เท่ากนั ดงันัน้จงึใช้
สถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.=.954) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุมีค่า
เท่ากนั ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความภักดีต่อตราสินค้า  (Sig.= .514) ซึ่ งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุมีค่า
เท่ากนั ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 10 แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัคณุคา่ตราสนิคา้ 

                                                            SS         df         MS         F        Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้    Between Groups      0.081        2          0.040      0.207     0.813 
                                        Within Groups        77.344       397       0.195 
                                        Total                       77.424       399  
การรบัรูค้ณุภาพ     Between Groups      0.081        2          0.040      0.202     0.817 
                                        Within Groups        79.482       397       0.200 
                                        Total                       79.562       399 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ Between Groups     0.120         2          0.060      0.330     0.719     
                                        Within Groups       71.808       397        0.181  
                                        Total                      71.927       399 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้     Between Groups      1.151         2         0.575      2.081     0.126 
                                        Within Groups       109.774      397       0.277 

                          Total                      110.924      399 

                                            *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 10 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างอายกุบัคณุค่าตราสินคา้ 
MINISO โดยใชส้ถิติ F-test จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.813) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.817) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มี
การรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.=.719) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีการรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั    .05  

ความภักดีต่อตราสินค้า  (Sig.= .126) ซึ่ งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ไม่แตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการ
รบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการรบัรูค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการรบัรูค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนดว้ยวิธี Levene’s test ซึง่ตัง้สมมติฐานไวว้า่ 
H0 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของคุณค่าตราสินคา้ MINISO จ าแนกตาม
สถานภาพ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

          คุณค่าตราสินค้า MINISO                    Levene’s test for Equality of Variance 

                                                                        F                         Sig.             

การรูจ้กัช่ือสินคา้                       1.032                          0.310          
การรบัรูค้ณุภาพ                1.809                          0.179 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                                              0.979                          0.323 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                                                   5.342                          0.021* 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 11 แสดงค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม Levene’s test for Equality of 
Variance ของคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO จ าแนกตามสถานภาพ สามารถอธิบายได ้ดงันี ้

การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.310) ซึง่มากกว่า .05 เพราะฉะนัน้จะใชผ้ลการทดสอบคา่ t 
ในกรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั  

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.179) ซึง่มากกว่า .05 เพราะฉะนัน้จะใชผ้ลการทดสอบคา่ t 
ในกรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั  

ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ (Sig.= .323) ซึ่งมากกว่า .05 เพราะฉะนัน้จะใชผ้ลการ
ทดสอบคา่ t ในกรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั  

ความภักดีต่อตราสินคา้ (Sig.=.021) ซึ่งน้อยกว่า .05 เพราะฉะนั้นจะใช้ผลการ
ทดสอบคา่ t ในกรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั 

ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับคุณค่าตราสินค้า 
MINISO 

คุณค่าตราสินค้า                              t-test for Equality of Means 

                            สถานภาพ              x̅         S.D.        t          df     Sig.(2-tailed) 

การรูจ้กัช่ือสินคา้    โสด / หยา่รา้ง / หมา้ย      4.20       0.452      -2.593      398           0.010** 
                             สมรส / อยูด่ว้ยกนั           4.33       0.390                                            



  86 

ตาราง 12 (ตอ่)                

คุณค่าตราสินค้า                              t-test for Equality of Means 

                            สถานภาพ              x̅         S.D.        t          df     Sig.(2-tailed) 

การรบัรูค้ณุภาพ     โสด / หยา่รา้ง / หมา้ย     4.22       0.461      -2.336       398           0.018* 
                             สมรส / อยูด่ว้ยกนั           4.34       0.390             
ความสมัพนัธก์บั-   โสด / หยา่รา้ง / หมา้ย     4.27       0.426      -2.805       398           0.005**      
ตราสินคา้               สมรส / อยูด่ว้ยกนั          4.41       0.405                                      
ความภกัดีตอ่-        โสด / หยา่รา้ง / หมา้ย     4.06       0.547      -3.614     220,416      0.000** 
ตราสินคา้               สมรส / อยูด่ว้ยกนั          4.25       0.437                          

 
   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                                    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกบัคณุคา่ตรา

สนิคา้ MINISO สามารถอธิบายไดว้า่ 
การรูจ้ักช่ือสินคา้ Sig.(2-tailed) มีค่า .010 ซึ่งน้อยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

การรบัรูคุ้ณภาพ Sig.(2-tailed) มีค่า .018 ซึ่งน้อยกว่า .05 แปลผลได้ว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ Sig.(2-tailed) มีค่า .005 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ความภักดีต่อตราสินค้า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 แปลผลได้ว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สมมตฐิานที ่1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนดว้ยวิธี Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานไวว้า่ 
H0 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของคุณค่าตราสินคา้ MINISO จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา 

คุณค่าตราสินค้า MINISO                                   Levene’s test  

                                         Levene’s test           df1              df2             Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้         0.112                      2                  397               0.894          
การรบัรูค้ณุภาพ          0.297              2                  397               0.743 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                 1.779                      2                  397               0.170 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                      1.042                      2                  397               0.354 

 
   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 13 แสดงค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม Levene’s test for Equality of 

Variance ของคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO จ าแนกตามระดบัการศกึษา อธิบายได ้ดงันี ้
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การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.894) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาเท่ากัน 
ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.743) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาเท่ากัน 
ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.=.170) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับ
การศกึษาเท่ากนั ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความภักดีต่อตราสินค้า  (Sig.= .354) ซึ่ งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับ
การศกึษาเท่ากนั ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 14 แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งระดบัการศกึษากบัคณุคา่ตราสนิคา้ 

                                                            SS         df         MS         F        Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้    Between Groups      0.007        2          0.003      0.017     0.983 
                                         Within Groups       77.418       397       0.195 
                                        Total                       77.424       399  
การรบัรูค้ณุภาพ     Between Groups      0.378        2          0.189      0.948     0.388 
                                        Within Groups        79.184       397       0.199 
                                        Total                       79.562       399 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ Between Groups     0.352         2         0.176      0.978     0.377     
                                        Within Groups        71.575       397      0.180  
                                        Total                       71.927       399 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้     Between Groups      0.299        2          0.150      0.537     0.585 
                                        Within Groups      110.625      397       0.277 

                          Total                     110.924      399 

                                            *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 14 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งระดบัการศกึษากบัคณุคา่
ตราสินคา้ MINISO โดยใชส้ถิติ F-test จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.983) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.388) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.= .377) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความภักดีต่อตราสินค้า  (Sig.= .585) ซึ่ งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินค้า MINISO ด้านความภักดีต่อตราสินค้าไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรบัรูค้ณุค่าตรา
สนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรบัรูค้ณุค่าตรา
สนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนดว้ยวิธี Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานไวว้า่ 
H0 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของคุณค่าตราสินคา้ MINISO จ าแนกตาม
อาชีพ 

คุณค่าตราสินค้า MINISO                                   Levene’s test  

                                         Levene’s test           df1              df2             Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้         1.522                      3                  396               0.208          
การรบัรูค้ณุภาพ          1.657              3                  396               0.176 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                 0.634                      3                  396               0.593 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                      2.293                      3                  396               0.078 

 
   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 15 แสดงค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม Levene’s test for Equality of 

Variance ของคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO จ าแนกตามอาชีพ อธิบายได ้ดงันี ้
การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.208) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 

(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาชีพเท่ากัน ดงันัน้จึงใช้
สถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.176) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาชีพเท่ากัน ดงันัน้จึงใช้
สถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.= .593) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาชีพ
เท่ากนั ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความภักดีต่อตราสินค้า  (Sig.= .078) ซึ่ งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาชีพ
เท่ากนั ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 16 แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัคณุคา่ตราสนิคา้ 

                                                            SS         df         MS         F        Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้    Between Groups      0.619        3          0.206      1.064     0.364 
                                         Within Groups        76.805       396       0.194 
                                         Total                       77.424       399  
การรบัรูค้ณุภาพ     Between Groups      0.388        3          0.129      0.646     0.586 
                                         Within Groups       79.175       396       0.200 
                                         Total                      79.562       399 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ Between Groups     0.658         3          0.219      1.218     0.303     
                                         Within Groups      71.270       396        0.180  
                                         Total                     71.927       399 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้     Between Groups      0.839        3          0.280       1.006     0.390 
                                        Within Groups      110.085      396        0.278 

                          Total                     110.924      399 

 
                                            *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัคณุคา่ตราสนิคา้ 

MINISO โดยใชส้ถิติ F-test จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ 
การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.364) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 

(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.586) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มี
การรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  



  92 

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.= .303) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความภักดีต่อตราสินค้า  (Sig.= .390) ซึ่ งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กลา่วคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ไม่แตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

การทดสอบคา่ความแปรปรวนดว้ยวิธี Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานไวว้า่ 
H0 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของคุณค่าตราสินคา้ MINISO จ าแนกตาม
รายไดต้อ่เดือน 

คุณค่าตราสินค้า MINISO                                   Levene’s test  

                                         Levene’s test           df1              df2             Sig. 

การรูจ้กัช่ือสินคา้         3.618                      2                  397               0.028*          
การรบัรูค้ณุภาพ          0.751              2                  397               0.473 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                 1.592                      2                  397               0.205 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                      1.372                      2                  397               0.255 

 
   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 17 แสดงค่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม Levene’s test for Equality of 
Variance ของคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน อธิบายได ้ดงันี ้

การรูจ้ักช่ือสินคา้ (Sig.=.028) ซึ่งนอ้ยกว่า0.05 แปลผลไดว้่าปฏิเสธรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายไดต้่อเดือนไม่
เท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงใช้สถิติ  Brown-Forsythe ทดสอบ
สมมติฐาน แสดงในตาราง 

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.473) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่รายไดต้อ่เดือนเท่ากนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.=.205) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายไดต้่อ
เดือนเท่ากนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ความภักดีต่อตราสินค้า  (Sig.= .255) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายไดต้่อ
เดือนเท่ากนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จงึใชส้ถิติ F-test ทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 18 แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งรายไดต้อ่เดือนกบัคณุคา่ตราสนิคา้ 

                                                            SS         df         MS         F        Sig. 

การรบัรูค้ณุภาพ     Between Groups      0.804        2          0.402      2.027     0.133 
                                        Within Groups        78.758       397       0.198 
                                        Total                       79.562       399 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ Between Groups     0.216         2          0.108      0.599     0.550     
                                        Within Groups       71.711       397        0.181  
                                        Total                      71.927       399 
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้     Between Groups      2.358        2          1.179       4.311     0.014* 
                                        Within Groups      108.567      397        0.273 

                          Total                     110.924      399 

                                            *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 18 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหว่างรายไดต้อ่เดือนกบัคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO โดยใชส้ถิติ F-test จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

การรบัรูค้ณุภาพ (Sig.=.133) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือน
แตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Sig.=.550) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลได้ว่ายอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
รายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ (Sig.=.014) ซึง่นอ้ยกวา่ .05 แปลผลไดว้า่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือน
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้แตกตา่งกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพราะฉะนั้นสอดคลอ้งกับสมมติฐาน จากนั้นจึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยรายคู ่

ตาราง 19 แสดงผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูร่ะหว่างรายไดต้อ่เดือนกบัคณุคา่ตราสินคา้ดา้น
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD 

                                      ต ่ากว่าหรือเทยีบ-  25,001-35,000บาท  มากกว่า35,000บาท 
รายไดต้่อเดอืน                  เทา่ 25,000 บาท 

                                x̅                      

ต ่ากวา่หรอืเทียบเท่า-   4.22               -                    0.137* (0.039)         0.181* (0.005) 
25,000 บาท                                                               
25,001-35,000 บาท       4.08               -                              -                     0.043 (0.495) 
มากกวา่ 35,000 บาท      4.04               -                              -                                -  

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายไดต้่อเดือนกบัคณุค่า
ตราสินคา้ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

ผู้บริโภคซึ่งมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท กับผู้บริโภคซึ่งมี
รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท (Sig.=.039) ซึ่งน้อยกว่า .05 แปลผลได้ว่าปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผูบ้ริโภคทัง้ 2 กลุ่มมีคณุค่าตราสินคา้
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผูบ้รโิภคซึ่งมีรายได้
ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท มีคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า
มากกวา่ผูบ้รโิภคซึง่มีรายไดต้อ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั .137 

ผู้บริโภคซึ่งมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท กับผู้บริโภคซึ่งมี
รายไดต้อ่เดือนมากกว่า 35,000 บาท (Sig.=.005) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้า่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มมีคุณค่าตราสินคา้ดา้นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดยผูบ้รโิภคซึ่งมีรายไดต้่อเดือนต ่า
กว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท มีคณุค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มากกว่าผูบ้รโิภค
ซึง่มีรายไดต้อ่เดือนมากกวา่ 35,000 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั .181 

สว่นรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้ักช่ือกับ
รายไดต้อ่เดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

    Brown-Forsythe                   Statistic              df1             df2             Sig.                                   

     การรูจ้กัช่ือสินคา้                         2.874                     2             377.057           0.058 

 
  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแตกต่างของคณุค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กั
ช่ือกบัรายไดต้อ่เดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

การรูจ้กัช่ือสินคา้ (Sig.=.058) ซึ่งมากกว่า .05 แปลผลไดว้่ายอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือน
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แตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

สมมตฐิานที ่2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มีความสมัพนัธ์
กบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที่ 2.1 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธ์
กบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดใน-               คุณค่าตราสินค้าดา้นการรู้จักชื่อสินค้า 

มุมมองของผู้บริโภค                       r         Sig.     ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค           0.382      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค          0.296      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความสะดวกในการซือ้                 0.296      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการสื่อสาร                                  0.283      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ส่วนประสมทางการตลาดใน-       0.427     0.000         ปานกลาง          เดยีวกัน    
มุมมองของผู้บริโภคโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ พบวา่ 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า 
.01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = 
.427 กล่าวคือถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวมเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Sig.= .000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านการรูจ้ักช่ือสินค้า ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .382 
กล่าวคือถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค
ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .296 กล่าวคือถา้
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ด้านความสะดวกในการซือ้ (Sig.=.000) ซึ่งน้อยกว่า .01 แปลผลได้ว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินค้า MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .296 กล่าวคือ
ถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความสะดวกในการซือ้เพิ่มขึน้จะท าให้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสาร (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้น
การสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
การรูจ้ักช่ือสินค้า ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .283 กล่าวคือถ้าส่วนประสมทาง
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การตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้น
การรูจ้กัช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

สมมตฐิานที่ 2.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธ์
กบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาดใน-                คุณค่าตราสินค้าดา้นการรับรู้คุณภาพ 

มุมมองของผู้บริโภค                       r         Sig.     ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค           0.355      0.000                 ต ่า                     เดียวกนั 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค          0.324      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความสะดวกในการซือ้                 0.261      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการสื่อสาร                                  0.249      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ส่วนประสมทางการตลาดใน-       0.402     0.000              ต ่า          เดยีวกัน    
มุมมองของผู้บริโภคโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า 
.01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .402 
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นั่นคือตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคโดยรวมเพิ่มขึน้จะท าใหคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัปานกลาง พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านการรบัรูคุ้ณภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .355 
กล่าวคือตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือถา้ส่วนประสม
ทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้จะท าใหคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค
ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  .01 โดย r = .324 กล่าวคือถา้
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ด้านความสะดวกในการซือ้ (Sig.=.000) ซึ่งน้อยกว่า .01 แปลผลได้ว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .261 กล่าวคือ
ถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความสะดวกในการซือ้เพิ่มขึน้จะท าให้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสาร (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้น
การสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
การรบัรูคุ้ณภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .249 กล่าวคือถ้าส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้น
การรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 
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สมมตฐิานที่ 2.3 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธ์
กบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัคุณค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดใน-          คุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธก์ับตราสินค้า 

มุมมองของผู้บริโภค                       r         Sig.     ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค           0.290      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค          0.290      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความสะดวกในการซือ้                 0.204       0.000                ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการสื่อสาร                                  0.181      0.000              ต  ่ามาก                  เดียวกนั 
ส่วนประสมทางการตลาดใน-       0.325     0.000              ต ่า             เดยีวกัน    
มุมมองของผู้บริโภคโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า 
.01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 
โดย r = .325 กลา่วคือถา้สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวมเพิ่มขึน้จะท าให้
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คุณค่าตราสินค้า MINISO ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้าเพิ่มขึน้ด้วยในระดับปานกลาง 
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Sig.= .000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = 
.290 กลา่วคือถา้สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค
เพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค
ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .290 
กลา่วคือถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นตน้ทนุของผู้บรโิภคเพิ่มขึน้จะท า
ใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ด้านความสะดวกในการซือ้ (Sig.=.000) ซึ่งน้อยกว่า .01 แปลผลได้ว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .204 
กลา่วคือถา้สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้เพิ่มขึน้จะ
ท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสาร (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้น
การสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .181 กล่าวคือถา้ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้จะท าใหคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่ามาก 

สมมตฐิานที่ 2.4 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธ์
กบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 
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H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดใน-            คุณค่าตราสินค้าด้านความภกัดตี่อตราสินค้า 

มุมมองของผู้บริโภค                       r         Sig.     ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค           0.334      0.000                 ต ่า                     เดียวกนั 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค          0.252      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความสะดวกในการซือ้                 0.217      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการสื่อสาร                                  0.308      0.000                 ต  ่า                     เดียวกนั 
ส่วนประสมทางการตลาดใน-       0.382     0.000              ต ่า          เดยีวกัน    
มุมมองของผู้บริโภคโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภคกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ พบวา่ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า 
.01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย   
r = .382 กล่าวคือถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคโดยรวมเพิ่มขึ ้นจะท าให้
คณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า พิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ 



  103 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .334 
กล่าวคือถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสาร (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้น
การสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ความภกัดีตอ่ตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .308 กล่าวคือถา้ส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้น
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค
ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านความภักดีต่อตราสินค้า ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .252 
กลา่วคือถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภคเพิ่มขึน้จะท า
ใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ด้านความสะดวกในการซือ้ (Sig.=.000) ซึ่งน้อยกว่า .01 แปลผลได้ว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .217 
กลา่วคือถา้สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้เพิ่มขึน้จะ
ท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ
ภายนอก ความเช่ือถือได้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจได้และการเข้าถึงจิตใจ มี
ความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที ่3.1 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่
ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 
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H0 : ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตรา
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

H1 : ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารกบั
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

ความพงึพอใจตอ่คุณภาพ-                  คุณค่าตราสินค้าดา้นการรู้จักชื่อสินค้า 

การใหบ้ริการ                                r          Sig.      ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นลกัษณะภายนอก                         0.296       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความเช่ือถือได ้          0.265       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็           0.343       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความมั่นใจได ้                             0.456       0.000             ปานกลาง                 เดียวกนั 
ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                            0.382       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ความพงึพอใจต่อคุณภาพ-       0.476      0.000           ปานกลาง            เดยีวกัน    
การใหบ้ริการโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การใหบ้รกิารกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ พบวา่ 

ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปล
ผลได้ว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .478 กล่าวคือถา้
ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้น
การรูจ้กัช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัปานกลาง พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
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ดา้นความมั่นใจได ้(Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความมั่นใจ
ไดมี้ความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กั
ช่ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .456 กล่าวคือถา้ความพึงพอใจต่อคณุภาพการ
ให้บริการดา้นความมั่นใจได้เพิ่มขึน้จะท าให้คุณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้
เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัปานกลาง 

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการ
เขา้ถึงจิตใจมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
การรูจ้ักช่ือสินคา้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .382 กล่าวคือถ้าความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการเขา้ถึงจิตใจเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กั
ช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .343 กล่าวคือถา้
ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็เพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตรา
สนิคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นลกัษณะภายนอก (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
ลักษณ ะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณ ค่าตราสินค้า  MINISO ของผู้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .296 กล่าวคือถา้
ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการดา้นลกัษณะภายนอกเพิ่มขึน้จะท าใหคุ้ณค่าตราสินคา้ 
MINISO ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นความเช่ือถือได ้(Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความ
เช่ือถือไดมี้ความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
การรูจ้ักช่ือสินคา้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .265 กล่าวคือถ้าความพึงพอใจต่อ
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คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความเช่ือถือไดเ้พิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรูจ้กั
ช่ือสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

สมมตฐิานที ่3.2 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

H0 : ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตรา
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

H1 : ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารกบั
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

ความพงึพอใจตอ่คุณภาพ-                  คุณค่าตราสินค้าดา้นการรับรู้คุณภาพ 

การใหบ้ริการ                                r          Sig.      ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นลกัษณะภายนอก                         0.265       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความเช่ือถือได ้          0.279       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็           0.364       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความมั่นใจได ้                             0.403       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                            0.321       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ความพงึพอใจต่อคุณภาพ-       0.445     0.000            ปานกลาง            เดยีวกัน    
การใหบ้ริการโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การใหบ้รกิารกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ พบวา่ 

ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปล
ผลได้ว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .445 กล่าวคือถา้
ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้น
การรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัปานกลาง พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความมั่นใจได ้(Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความมั่นใจ
ไดมี้ความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรู ้
คณุภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .403 กล่าวคือถา้ความพึงพอใจต่อคณุภาพการ
ให้บริการดา้นความมั่นใจได้เพิ่มขึน้จะท าให้คุณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ
เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วมีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .364 กล่าวคือถา้
ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็เพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตรา
สนิคา้ MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการ
เขา้ถึงจิตใจมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
การรบัรูคุ้ณภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .321 กล่าวคือถ้าความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการเขา้ถึงจิตใจเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรู ้
คณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นความเช่ือถือได ้(Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความ
เช่ือถือไดมี้ความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
การรบัรูคุ้ณภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .279 กล่าวคือถ้าความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความเช่ือถือไดเ้พิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นการรบัรู ้
คณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นลกัษณะภายนอก (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
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ลักษณ ะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณ ค่าตราสินค้า  MINISO ของผู้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .265 กล่าวคือถา้
ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการดา้นลกัษณะภายนอกเพิ่มขึน้จะท าใหคุ้ณค่าตราสินคา้ 
MINISO ดา้นการรบัรูค้ณุภาพเพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

สมมตฐิานที ่3.3 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

H0 : ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตรา
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

H1 : ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารกบั
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ความพงึพอใจตอ่คุณภาพ-             คุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธก์ับตราสินคา้ 

การใหบ้ริการ                                r          Sig.      ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นลกัษณะภายนอก                         0.301       0.000                   ต  ่า                    เดียวกนั 
ดา้นความเช่ือถือได ้          0.271       0.000                   ต  ่า                    เดียวกนั 
ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็           0.251       0.000                   ต  ่า                    เดียวกนั 
ดา้นความมั่นใจได ้                             0.366       0.000                   ต  ่า                    เดียวกนั 
ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                            0.239       0.000                   ต  ่า                    เดียวกนั 
ความพงึพอใจต่อคุณภาพ-       0.386      0.000               ต ่า             เดยีวกัน    
การใหบ้ริการโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การใหบ้รกิารกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ พบวา่ 
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ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปล
ผลได้ว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .386 
กล่าวคือถ้าความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึน้จะท าให้คุณค่าตราสินคา้ 
MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความมั่นใจได ้(Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความมั่นใจ
ได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินคา้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .366 กล่าวคือถ้าความพึง
พอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความมั่นใจไดเ้พิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่าตราสินคา้ MINISO ดา้น
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นลกัษณะภายนอก (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
ลักษณ ะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณ ค่าตราสินค้า  MINISO ของผู้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .301 
กล่าวคือถา้ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นลกัษณะภายนอกเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นความเช่ือถือได ้(Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความ
เช่ือถือไดมี้ความ สมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ความสัมพันธ์กับตราสินคา้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .271 กล่าวคือถ้าความพึง
พอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความเช่ือถือไดเ้พิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้น
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .251 
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กล่าวคือถา้ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็เพิ่มขึน้จะท า
ใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ดา้นลกัษณะภายนอก (Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกว่า .01 แปลผลได้
ว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพงึพอใจตอ่คณุภาพการ
ใหบ้ริการดา้นการเขา้ถึงจิตใจมีความสมัพนัธก์ับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .239 
กลา่วคือถา้ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการเขา้ถึงจิตใจเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตรา
สนิคา้ MINISO ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

สมมตฐิานที ่3.4 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

H0 : ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตรา
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

H1 : ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารกบั
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

ความพงึพอใจตอ่คุณภาพ-                คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดตี่อตราสินค้า 

การใหบ้ริการ                                r          Sig.      ระดับความสัมพันธ ์    ทศิทาง    

ดา้นลกัษณะภายนอก                         0.199       0.000                ต  ่ามาก                 เดียวกนั 
ดา้นความเช่ือถือได ้          0.131       0.000                ต  ่ามาก                 เดียวกนั 
ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็           0.352       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นความมั่นใจได ้                             0.402       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                            0.310       0.000                   ต  ่า                     เดียวกนั 
ความพงึพอใจต่อคุณภาพ-       0.382      0.000               ต ่า             เดยีวกัน    
การใหบ้ริการโดยรวม 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การใหบ้รกิารกบัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ พบวา่ 

ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารโดยรวม (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปล
ผลได้ว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านความภักดีต่อตราสินค้า ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .382 
กล่าวคือถ้าความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึน้จะท าให้คุณค่าตราสินคา้ 
MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความมั่นใจได ้(Sig.=.000) ซึง่นอ้ยกวา่ .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความมั่นใจ
ไดมี้ความสมัพนัธก์ับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความ
ภักดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .402 กล่าวคือถ้าความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความมั่นใจไดเ้พิ่มขึน้จะท าใหคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO ดา้นความ
ภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านความภักดีต่อตราสินค้า ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .352 
กล่าวคือถา้ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็เพิ่มขึน้จะท า
ใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการ
เขา้ถึงจิตใจมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .310 กล่าวคือถา้ความพึงพอใจ
ตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการเขา้ถึงจิตใจเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความ
ภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่า 

ดา้นลกัษณะภายนอก (Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
ลักษณ ะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณ ค่าตราสินค้า  MINISO ของผู้บ ริโภคใน เขต
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กรุงเทพมหานครด้านความภักดีต่อตราสินค้า ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดย r = .199 
กล่าวคือถา้ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นลกัษณะภายนอกเพิ่มขึน้จะท าใหค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่ามาก 

ดา้นความเช่ือถือได ้(Sig.=.000) ซึ่งนอ้ยกว่า .01 แปลผลไดว้่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความ
เช่ือถือไดมี้ความ สมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดย r = .131 กล่าวคือถา้ความพึงพอใจ
ตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารดา้นความเช่ือถือไดเ้พิ่มขึน้จะท าใหค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ดา้นความ
ภกัดีตอ่ตราสนิคา้เพิ่มขึน้ดว้ยในระดบัต ่ามาก 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 29 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

                  สมมตฐิาน                            ผลการทดสอบ                  สถติทิีใ่ช้ 

1.ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ี์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ 
MINISO ท่ีแตกตา่งกนั                                                    

1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่  
ตราสินคา้ MINISO แตกตา่งกนั 
- การรูจ้กัช่ือสินคา้                                        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Independent t-test 
- การรบัรูค้ณุภาพ                                          สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน        Independent t-test 
- ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                         ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Independent t-test 
- ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                               สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน         Independent t-test 

1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่  
ตราสินคา้ MINISO แตกตา่งกนั 
- การรูจ้กัช่ือสินคา้        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                 F-test 
- การรบัรูค้ณุภาพ        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                 F-test 
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- ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้       ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                 F-test 
- ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                              ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                 F-test 

1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการรบัรู ้ 
คณุคา่ตราสินคา้ MINISO แตกตา่งกนั 
- การรูจ้กัช่ือสินคา้         สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน         Independent t-test 
- การรบัรูค้ณุภาพ                                          สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน        Independent t-test 
- ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                          สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน         Independent t-test 
- ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                               สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน         Independent t-test 

1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี            
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรบัรู ้ 
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 
- การรูจ้กัช่ือสินคา้        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test  
- การรบัรูค้ณุภาพ                                         ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test  
- ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                          ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test  
- ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                              ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                 F-test      

1.5 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่  
ตราสินคา้ MINISO แตกตา่งกนั 
- การรูจ้กัช่ือสินคา้        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test    
- การรบัรูค้ณุภาพ                                        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test     
- ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้                         ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test     
- ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                              ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test  

1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ท่ีมีรายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนั มีการรบัรู ้ 
คณุคา่ตราสินคา้ MINISO แตกตา่งกนั 
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- การรูจ้กัช่ือสินคา้        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน          Brown-Forsythe    
- การรบัรูค้ณุภาพ                                        ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test  
- ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้       ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                F-test  
- ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้                                สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน                  F-test 

2.ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคซึ่งประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้  
 MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร                                                   

2.1 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง             
ของผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย ความตอ้งการ 
ของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวก 
และการสื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตรา 
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 
- ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค                                สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความสะดวกในการซือ้                           สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการสื่อสาร                                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 

2.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง             
ของผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย ความตอ้งการ 
ของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวก 
และการสื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตรา 
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 
- ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค                                สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
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- ดา้นความสะดวกในการซือ้                           สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการสื่อสาร                                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 

2.3 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง             
ของผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย ความตอ้งการ 
ของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวก 
และการสื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตรา 
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 
- ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค                                สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความสะดวกในการซือ้                           สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการสื่อสาร                                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 

2.4 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง             
ของผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย ความตอ้งการ 
ของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวก 
และการสื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตรา 
สนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 
ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 
- ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค                                สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความสะดวกในการซือ้                           สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการสื่อสาร                                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 

3.ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารซึ่งประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การ
ตอบสนองอยา่งรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจ มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้  
 MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร                                                   
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3.1 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร       
ซึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความ- 
เช่ือถือได ้การตอบสนองอยา่งรวดเรว็  
ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจมีความ- 
สมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของ 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 
- ดา้นดา้นลกัษณะภายนอก                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความเช่ือถือได ้                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็                    สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความมั่นใจได ้                                      สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 

3.2 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร       
ซึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความ- 
เช่ือถือได ้การตอบสนองอยา่งรวดเรว็  
ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจมีความ- 
สมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของ 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 
- ดา้นดา้นลกัษณะภายนอก                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความเช่ือถือได ้                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็                    สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความมั่นใจได ้                                      สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 

3.3 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร       
ซึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความ- 
เช่ือถือได ้การตอบสนองอยา่งรวดเรว็  
ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจมีความ- 
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สมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของ 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯดา้นความสมัพนัธ ์
กบัตราสินคา้ 
- ดา้นดา้นลกัษณะภายนอก                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความเช่ือถือได ้                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็                    สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความมั่นใจได ้                                      สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 

3.4 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร       
ซึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความ- 
เช่ือถือได ้การตอบสนองอยา่งรวดเรว็  
ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจมีความ- 
สมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของ 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯดา้นความภกัดีตอ่ 
ตราสินคา้ 
- ดา้นดา้นลกัษณะภายนอก                            สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความเช่ือถือได ้                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็                    สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นความมั่นใจได ้                                      สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
- ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ                                     สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน      Pearson Correlation 
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคและความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูน ามาสรุป อภิปรายผล และเป็นขอ้เสนอแนะ
ดงันี ้

สรุปผลการศกึษาค้นคว้า 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชงิพรรณนา 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือน อธิบายไดด้งันี ้

เพศ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี 220 คน (รอ้ยละ 55) 
รองลงมาคือ เพศชายมี 180 คน (รอ้ยละ 45)  

อาย ุพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 25 – 34 ปี มี 244 
คน (รอ้ยละ 61) รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ15 – 24 ปี มี 69 คน (รอ้ยละ 17.25) ช่วงอาย ุ35 – 44 ปี มี 
66 คน (รอ้ยละ 16.50) และช่วงอายมุากกวา่ 45 ปีขึน้ไป มี 21 คน (รอ้ยละ 5.25)  

สถานภาพ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมี 290 คน 
(รอ้ยละ 72.50) รองลงมาคือ สมรส / อยู่ดว้ยกนัมี 103 คน (รอ้ยละ 25.75) และหย่ารา้ง / หมา้ย / 
แยกกนัอยูมี่ 7 คน (รอ้ยละ 1.75)  

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมี 291 คน (รอ้ยละ 72.75) รองลงมาคือ ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมี 58 คน (รอ้ยละ 
14.50) และระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรมีี 51 คน (รอ้ยละ 12.75)  

อาชีพ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่อาชีพพนกังานบรษัิทเอกชน มี 167 
คน (รอ้ยละ 41.75) รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระมี 90 คน (รอ้ยละ 22.50) นกัเรียน / 
นกัศกึษามี 75 คน (รอ้ยละ 18.75) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจมี 28 คน (รอ้ยละ 7) พ่อบา้น 
/ แม่บา้นมี 27 คน (รอ้ยละ 6.75) และอาชีพอ่ืนๆมี 13 คน (รอ้ยละ 3.25)  

รายไดต้่อเดือน พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 25,001 
– 35,000 บาท มี 124 คน (รอ้ยละ 31) รองลงมาคือ 35,001 – 45,000 บาท มี 86 คน (รอ้ยละ 
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21.50) ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท มี 70 คน (รอ้ยละ 17.50) มากกว่า 45,000 บาท มี 65 
คน (รอ้ยละ 16.25) และ 15,000 – 25,000 บาท มี 55 คน (รอ้ยละ 13.75) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค
ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ด้านความสะดวกในการซือ้ 
และดา้นการสื่อสาร อธิบายได ้ดงันี ้

ดา้นความตอ้งการของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยรวม

อยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.27) พิจารณารายขอ้พบวา่ ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้ินคา้ท่ีดดูีทนัสมยัอยูร่ะดบัดีมาก 

(x̅ = 4.34) รองลงมาคือ สินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคท่ีช่ืนชอบความเรยีบ

ง่ายอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.26) ต่อมาคือผูบ้ริโภคไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการใชง้านอยู่ระดบัดี

มาก (x̅ = 4.25) และผูบ้ริโภคไดใ้ชส้ินค้าท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภยัจากการใชง้านอยู่ระดบัดีมาก  

(x̅ = 4.24)  
ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นส่วน

ประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 
4.34) พิจารณารายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคสามารถเห็นป้ายราคาแสดงอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจซื ้ออยู่ระดับดีมาก (x̅ = 4.47) รองลงมาคือ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื ้อสินค้าได้

หลากหลายระดบัราคากับผูบ้ริโภคสามารถเลือกช าระเงินไดห้ลายรูปแบบอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 
4.34) และผูบ้รโิภคซือ้สินคา้ในราคาท่ีเหมาะสม คุม้คา่กบัคณุภาพและคา่เสียเวลาอยู่ระดบัดีมาก 

(x̅ = 4.22)  
ดา้นความสะดวกในการซือ้ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นความสะดวกในการซือ้โดยรวมอยูร่ะดบัดี (x̅ 

= 4.15) พิจารณารายขอ้พบวา่ ท าเลท่ีตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้มีความเหมาะสมอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ 

= 4.36) รองลงมาคือ ผูบ้รโิภคเดินทางสะดวกในการไปเลือกซือ้สินคา้อยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.27) 

ตอ่มาคือผูบ้รโิภคสามารถเลือกซือ้สินคา้หลากหลายประเภทไดค้รบในสถานท่ีเดียวอยู่ระดบัดี (x̅ 

= 4.07) และจ านวนสาขามีเพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยูร่ะดบัดี (x̅ = 3.91) 
ดา้นการสื่อสาร ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นส่วนประสม

ทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคดา้นการสื่อสารโดยรวมอยู่ระดบัดี (x̅ = 4.00) พิจารณาราย

ขอ้พบว่า มีพนกังานน าเสนอขอ้มลูสินคา้และค าแนะน าอยู่เสมออยู่ระดบัดี (x̅ = 4.14) รองลงมา
คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การออกแบบสินคา้ใหเ้ขา้กับแต่ละเทศกาลอยู่ระดบัดี   
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(x̅ = 4.04) ตอ่มาคือมีช่องทางการติดตอ่สื่อสารถึงผูบ้รโิภคอยา่งทั่วถึงอยู่ระดบัดี (x̅ = 3.96) และ
มีการใชส้ื่อสังคมออนไลน ์เช่น Facebook , IG เป็นสื่อหลักในการติดต่อสื่อสารกับผูบ้ริโภคได้

อยา่งมีประสิทธิภาพอยูร่ะดบัดี (x̅ = 3.86)  
ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิารสินคา้ MINISO 

ประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจได ้และ
การเขา้ถึงจิตใจ อธิบายไดด้งันี ้

ลกัษณะภายนอก ผลการวิเคราะหพ์บวา่กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความพงึพอใจดา้น
ลกัษณะภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
มีการตกแต่งและสรา้งบรรยากาศให้ดูสวยงามอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
รองลงมาคือมีการจัดวางสินคา้ท่ีเหมาะสม แยกเป็นประเภทชดัเจนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และพืน้ท่ีให้บริการกวา้งขวาง สะดวกสบายอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.24 ตามล าดบั 

ความเช่ือถือได ้ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้น
ความเช่ือถือไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
การช าระเงินมีความถกูตอ้งและรวดเรว็อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.45 รองลงมา
คือมีมาตรฐานในการจดัรา้นอยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และมี
ความพรอ้มในการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.31 ตามล าดบั 

การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึง
พอใจด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้รกิารและความกระตือรอืรน้ในการให้
ขอ้มลูของพนกังานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 4.22 และไดร้บัการบริการจาก
พนกังานท่ีรวดเรว็อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 

ความมั่นใจได ้ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้น
ความมั่นใจไดโ้ดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ช่ือเสียงของตราสินคา้อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือพนักงาน
สามารถให้ความรู ้ความเขา้ใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ
พนกังานแสดงออกถึงการมีน า้ใจและความจรงิใจในการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.15 ตามล าดบั 
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การเขา้ถึงจิตใจ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้น
การเข้าถึงจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
พนักงานใหบ้ริการผูบ้ริโภคเสมอภาค เท่าเทียมกันอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
รองลงมาคือ รบัฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 และค านึงถึงผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคเป็นส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.98 
ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูคณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัช่ือสินคา้ การ
รบัรูค้ณุภาพ ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ อธิบายไดด้งันี ้

การรูจ้กัช่ือสินคา้ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นคณุค่าตรา

สินคา้ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้โดยรวมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.24) พิจารณารายขอ้พบว่า ตราสินคา้ 

MINISO ท าใหต้ระหนักถึงความเรียบง่ายไดเ้ป็นอย่างดีอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.36) รองลงมาคือ 

ตราสินคา้ MINISO ท าใหท้่านเช่ือถือในคณุภาพสินคา้อยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.28) ต่อมาคือตรา

สนิคา้ MINISO ถือไดว้า่เป็นตราสนิคา้ท่ีไดร้บัความนิยมอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ = 4.24) และเม่ือพดูถึง
สินคา้เครื่องใชใ้นบา้น ประเทศญ่ีปุ่ น ท่านจะนึกถึงตราสินคา้ MINISO เป็นอนัดบัแรกอยู่ระดบัดี 

(x̅ = 4.07)  
การรบัรูค้ณุภาพ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นคณุค่าตรา

สินคา้ดา้นการรบัรูค้ณุภาพโดยรวมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.25) พิจารณารายขอ้พบว่า มีความโดด
เดน่ในเรือ่งการออกแบบสินคา้ใหอ้อกมาในรูปแบบท่ีมีความเป็นธรรมชาติและเรยีบง่ายอยู่ระดบัดี

มาก (x̅ = 4.35) รองลงมาคือ สินค้า MINISO สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงกับความ

ตอ้งการของท่านอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.30) ต่อมาคือมีความพิถีพิถนัในการเลือกใชว้สัดท่ีุน ามา

ผลิตสินคา้อยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.21) และสินคา้ MINISO มีความแตกต่างจากยี่หอ้อ่ืนอยู่ระดบัดี 

(x̅ = 4.14)  
ความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น

คณุคา่ตราสินคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้โดยรวมอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.31) พิจารณาราย
ขอ้พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ขอ้คือ ท่านรูส้ึกว่าสินคา้ MINISO เป็นสินคา้ท่ีน่าใชแ้ละท่านรูส้ึกว่า

ตราสินคา้ MINISOสะทอ้นถึงคนท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเรยีบง่ายอยู่ระดบัดีมาก (x̅ = 4.32) 

รองลงมาคือ ท่านรูส้กึวา่ผูท่ี้ใชส้นิคา้ MINISO มีรสนิยมดีอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ = 4.31) และท่านรูส้กึ

วา่สนิคา้MINISOมีความสมัพนัธก์นัระหวา่งราคาและคณุภาพอยูร่ะดบัดีมาก (x̅ = 4.28)  
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ความภักดีต่อตราสินคา้ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

คุณค่าตราสินคา้ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้โดยรวมอยู่ระดับดี (x̅ = 4.11) พิจารณารายขอ้

พบว่า ท่านจะแนะน าคนรูจ้กัใหม้าซือ้สินคา้ตราสินคา้ MINISO อยู่ระดบัดี (x̅ = 4.19) รองลงมา
คือ ท่านช่ืนชอบตราสินคา้ MINISO มากกว่าตราสินคา้อ่ืนๆ ในประเภทสินคา้เดียวกัน MINISO 

อยู่ระดบัดี (x̅ = 4.13) ต่อมาคือตราสินคา้MINISOจะเป็นตวัเลือกแรกของท่านในหมวดหมู่สินคา้

เดียวกนัเสมออยูร่ะดบัดี (x̅ = 4.09) และท่านจะยงัคงซือ้สนิคา้ตราสินคา้ MINISO เสมอ แมว้่าจะ

มีตราสินคา้อ่ืนๆมาแข่งขนักบัตราสินคา้ MINISO อยูร่ะดบัดี (x̅ = 4.04) 
 

ส่วนที ่2 การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีการ
รบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานที่ 1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั  

ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั  

ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั  

ดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่าง
กนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั  

สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรบัรู ้
คณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี
การรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตา่ง
กนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั  

ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตา่ง
กนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั  

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
สถานภาพแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั  

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั  

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ดา้นความสมัพันธก์ับตราสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั  

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
รบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

ดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ดา้นการรบัรูค้ณุภาพ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ดา้นความสมัพันธก์ับตราสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั  

สมมตฐิานที ่1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนั 
มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั 

ดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือน
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือน
แตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไมแ่ตกตา่งกนั  

ดา้นความสมัพนัธก์ับตราสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้
ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ไม่แตกตา่งกนั  

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อ
เดือนแตกตา่งกนั มีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO แตกตา่งกนั โดยผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือน
ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท มีคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้ามากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
35,000 บาท  

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคซึ่งประกอบดว้ย 
ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มี
ความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคซึ่ง
ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการ
สื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการ
รูจ้กัช่ือ 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวมมีความสมัพนัธก์บั
คุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการรู ้จัก ช่ือ โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
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ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า 

ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ต ่า 

ดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  

สมมติฐานที่  2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคซึ่ง
ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการ
สื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการ
รบัรูค้ณุภาพ 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวมมีความสมัพนัธก์บั
คุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการรบัรูคุ้ณภาพ โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า 

ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า 

ดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
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สมมติฐานที่  2.3 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคซึ่ง
ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการ
สื่อสาร มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวมมีความสมัพนัธก์บั
คณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธก์ับตราสินคา้ 
โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่ามาก 

สมมติฐานที่  2.4 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคซึ่ง
ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการ
สื่อสาร มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคโดยรวมมีความสมัพนัธก์บั
คณุคา่ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสินคา้ โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 
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ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นความสะดวกในการซือ้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นการสื่อสารมีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า 

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการซึ่งประกอบดว้ย ลกัษณะ
ภายนอก ความเช่ือถือได้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจได้และการเข้าถึงจิตใจ มี
ความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย 
ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจ 
มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพันธก์ับคุณค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

ดา้นลักษณะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพันธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ต ่า 

ด้านความเช่ือถือได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ต ่า 

ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า 
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ด้านความมั่ นใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง  

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ต ่า  

สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย 
ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจ 
มีความสมัพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรู ้
คณุภาพ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพันธก์ับคุณค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

ดา้นลักษณะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า 

ด้านความเช่ือถือได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า 

ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า 

ด้านความมั่ นใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า  

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า 
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สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย 
ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจ 
มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพันธก์ับคุณค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นลักษณะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

ด้านความเช่ือถือได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ด้านความมั่ นใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า  

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

สมมติฐานที่ 3.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย 
ลกัษณะภายนอก ความเช่ือถือได ้การตอบสนองอย่างรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจ 
มีความสมัพนัธก์บัคณุค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดี
ตอ่ตราสนิคา้ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมมีความสมัพันธก์ับคุณค่า
ตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความภักดีต่อตราสินค้า โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 



  130 

ดา้นลักษณะภายนอกมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่ามาก 

ด้านความเช่ือถือได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่ามาก 

ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสินคา้ โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

ด้านความมั่ นใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า  

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจได้มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

อภปิรายผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคและความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปมาอภิปรายผล ดงันี ้

1.ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรบัรูค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ท่ีแตกตา่งกนั 

1.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สินค้า MINISO แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูคุ้ณภาพ และความภักดีต่อตราสินค้า เน่ืองจาก 
MINISO โดยผูบ้รโิภคท่ีเป็นเพศชายมีการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ MINISO มากกวา่เพศหญิง อาจจะ
เน่ืองจากสินคา้ MINISO ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาใหมี้ความเรียบง่าย ไม่มีรายละเอียดซบัซอ้น
มาก ซึ่งอาจจะตรงกับความชอบของเพศชายมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มนสันนัท ์บุตรพรม (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
และคุณค่าตราสินค้าท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้น ้าผลไม้ 100% ตรามาลีของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% 
ตรามาลีแตกตา่งกนัในดา้นระยะเวลาและดา้นความถ่ีในการซือ้น า้ผลไม ้

1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการรบัรูค้ณุค่า
ตราสินคา้ MINISO แตกต่างกนั ในดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ การรบัรูค้ณุภาพ ความสมัพนัธก์บัตรา
สินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนัมีการรบัรูค้ณุค่า
ตราสินค้า MINISO มากกว่าสถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หม้าย / แยกกันอยู่ เน่ืองจากสินค้า 
MINISO ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีเหมาะส าหรบัการใชร้่วมกันระหว่างสมาชิกในบา้น ดงันั้นน่าจะ
ตอบสนองผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพสมรส / อยูด่ว้ยกนั ซึง่เมื่อจะซือ้สินคา้ใดสินคา้หนึ่งมกัจะค านงึถึง
สมาชิกและรายจ่ายในครอบครวัมากกว่าผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนั
อยู่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศอร อินทวงศ ์(2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง ภาพลกัษณแ์ละการบรหิาร
ความสัมพันธ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลูกคา้ธนาคารท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความภักดีต่อ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการรบัรู ้
คณุค่าตราสินคา้ MINISO แตกต่างกนั ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้่อ
เดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท มีการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ MINISO มากท่ีสุด อาจจะ
เน่ืองจากสินคา้ของ MINISO ส่วนใหญ่มีการตั้งราคาไม่ไดสู้งเกินไปจนจับตอ้งไม่ได ้จึงน่าจะ
เหมาะกับผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 25,000 บาท ซึ่งอาจจะยังไม่มี
ภาระหรอืความรบัผิดชอบรายจ่ายตอ่เดือนมากนกัมากกวา่ผูบ้รโิภคกลุม่อ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชชัฎาภรณ ์ธงชาย (2551) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง คณุภาพการใหบ้รกิารและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีตอ่สถานีรถไฟหวัล าโพง ผลการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้มีรายไดแ้ตกตา่งกนัมีความถ่ีในการใช้
บรกิารสถานีรถไฟหวัล าโพงภายใน 1 ปีแตกตา่งกนั 

2.ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคซึ่งประกอบดว้ย ความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกใน
การซือ้ และดา้นการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้ักช่ือสินคา้ เน่ืองจากสินค้า MINISO น่าจะเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรบั
ผูบ้ริโภคท่ีชอบความเรียบง่าย มีช่องทางการติดตามข่าวสารอย่างทั่วถึง และสามารถเลือกซือ้
สินคา้ไดห้ลากหลายระดบัราคาบนท าเลท่ีมีความสะดวกในการเดินทางจึงท าใหผู้บ้รโิภคตระหนกั
ช่ือสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฑัรตัน ์เป่ียมสวุรรณ (2559) ไดศ้กึษาวิจยัเรื่อง ทศันคติต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมีความสมัพนัธต์่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค 
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้รโิภคมีทศันคตติอ่สว่นประสม
ทางการตลาด 4C’s โดยรวมมีความสมัพนัธต์่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิคของ
ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัดี 

2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกใน
การซือ้ และดา้นการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ อาจจะเน่ืองจากเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการใชง้านสินคา้แลว้
สามารถเดินทางไปซือ้สินคา้ในราคาท่ีจบัตอ้งได้อย่างสะดวกแลว้กลบัมาทดลองใชง้านจรงิจึงท า
ใหเ้ห็นความแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Fifield Paul (1998) ไดก้ล่าวว่า 
ในปีค.ศ.1990 ตามท่ีลูเทอบอรน์ไดเ้สนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดมีความเก่ียวข้อง
บางอยา่งกบัผูบ้รโิภค การตลาดนัน้ถกูขบัเคลื่อนโดยผูบ้รโิภคอยู่แลว้ ซึง่ท าใหเ้ราควรจะหนัมามอง
อะไรหลายๆอย่าง จากมมุมองผูบ้รโิภค ไม่ใช่มมุมองของผูผ้ลิต  

2.3 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์ับคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกใน
การซือ้ และดา้นการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า อาจจะเน่ืองจากสินค้า MINISO มีความ
หลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกใชง้านตามการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจน มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีเพียงพอ ผูบ้รโิภคยงัสามารถติดตามข่าวสารของตราสินคา้ไดใ้นสื่อต่างๆ ท าใหรู้ส้กึว่า
เป็นสินคา้ท่ีน่าใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชชานนัท ์ฐิติอกัษรศิลปะ (2558) ไดศ้กึษาวิจยั
เรือ่ง สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์
ของพนกังานบรษัิทในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ โดยรวมอยู่ระดับมาก แยกเป็นรายดา้น 
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พบว่า มีความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้อยู่ระดบัมากในทกุๆดา้น 
โดยล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งันี ้ ความสะดวก คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดร้บั การติดต่อสื่อสาร และ
ตน้ทนุ  

2.4 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัคณุค่า
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกใน
การซือ้ และดา้นการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ อาจจะเน่ืองจากสินคา้ MINISO เป็นสินคา้ท่ีมี
มาตรฐาน สถานท่ีจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมและยังมี
พนักงานคอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จึงท าใหรู้ส้ึกประทับใจมากกว่าตราสินคา้อ่ืนๆใน
ประเภทเดียวกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นัฑรตัน์ เป่ียมสุวรรณ (2559) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง 
ทศันคติตอ่สว่นประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้เบียรช์า้ง
คลาสสิค ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้รโิภคมีทศันคติต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้ง
คลาสสิค ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัดี 

3. ความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิารซึ่งประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก ความ
เช่ือถือได ้การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ ความมั่นใจไดแ้ละการเขา้ถึงจิตใจ มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่
ตราสินคา้ MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสินคา้ 

ดา้นลกัษณะภายนอก ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
ดา้นความมั่นใจไดแ้ละดา้นการเขา้ถึงจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรูจ้กัช่ือสนิคา้ เน่ืองจากสินคา้ MINISO ถกูออกแบบมาให้
น่าใชง้านมีมาตรฐานพรอ้มทัง้มีพนกังานท่ีคอยใหบ้ริการในจ านวนเพียงพอ จึงท าใหผู้บ้รโิภคพึง
พอใจ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Parasuraman  A et al. (1985) เสนอว่า คุณภาพบริการ เป็น 
ความรูส้กึของลกูคา้ท่ีเกิดจากการเปรยีบเทียบระหวา่งความคาดหวงักบัการบรกิารท่ีไดร้บัจรงิ   

3.2 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ 
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ดา้นลกัษณะภายนอก ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
ดา้นความมั่นใจไดแ้ละดา้นการเขา้ถึงจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูค้ณุภาพ อาจจะเน่ืองจาก MINISO มีความพิถีพิถนั
ในการเลือกวสัดท่ีุมีคณุภาพน ามาใชผ้ลิตสินคา้ จึงท าใหผู้บ้รโิภคมั่นใจในตวัสินคา้สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ดวงกมล กรมาทิตย์สุข (2550) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์และ
คุณภาพการให้บริการต่อพฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 
ผลการวิจยัพบวา่ คณุภาพการใหบ้รกิารในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจของ
พนักงาน การตอบสนองของพนักงาน การใหค้วามมั่นใจของพนักงาน ความเห็นอกเห็นใจของ
พนกังาน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารของธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) ใน
ดา้นช่วงเวลาของวนัท่ีมาใชบ้รกิาร และดา้นช่วงวนัของเดือนท่ีมาใชบ้รกิาร ซึง่เป็นความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

3.3 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ดา้นลกัษณะภายนอก ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
ดา้นความมั่นใจไดแ้ละดา้นการเขา้ถึงจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความสมัพันธก์ับตราสินคา้ อาจจะเน่ืองจาก MINISO เนน้
ความส าคญัไปท่ีการออกแบบสินคา้ใหเ้ขา้กบั Brand Identity ของตวัเองท่ีดดูี เรียบง่าย ทนัสมยั 
ดงันัน้สินคา้ MINISO จึงน่าจะตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคท่ีมีความช่ืนชอบในลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณฐัณี สขุเสมา (2557) ไดศ้กึษาวิจยัเรือ่ง ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร
ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมซูเปอรพ์รีเม่ียมยี่ห้อหนึ่งของอเมริกาของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้รโิภคมีความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิาร
ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมซูเปอรพ์รีเม่ียมยี่ห้อหนึ่งของอเมริกาของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีการบรโิภคไอศกรีมซูเปอรพ์รเีม่ียมยี่หอ้หนึ่งของอเมรกิา  
ก่ีครัง้ใน 1 เดือน 

3.4 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธก์บัคณุคา่ตราสินคา้ 
MINISO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีตอ่ตราสนิคา้ 

ดา้นลกัษณะภายนอก ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 
ดา้นความมั่นใจไดแ้ละดา้นการเขา้ถึงจิตใจมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินคา้ MINISO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อาจจะเน่ืองจาก MINISO มีระบบ
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ควบคมุการผลิตสินคา้ ท าใหส้ินคา้ทกุชิน้ท่ีผลิตออกมามีมาตรฐาน จึงท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึมั่นใจได้
ว่าจะไดร้บัสินคา้ซึ่งมีคุณภาพทุกครัง้ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชัชฎาภรณ์ ธงชาย (2551) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบ้ริการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อสถานีรถไฟหัว
ล าโพง ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพในการให้บริการท่ีมีต่อสถานีรถไฟหัวล าโพงโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารสถานีรถไฟฟ้าหวัล าโพง ซึ่งเป็นความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า 

ข้อเสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวิจัย 
1.ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้การท าการตลาดโดยการจดัท ากลยทุธต์่างๆ ท่ีจะใหไ้ดม้าซึ่ง

สว่นแบ่งทางการตลาดมากขึน้กบักลุม่ผูบ้รโิภคเพศชาย สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มีรายไดต้่อ
เดือนต ่ากว่า 25,000 บาท เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคในกลุ่มนีมี้การรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ไดม้ากกวา่ผูบ้รโิภคกลุม่อ่ืน 

2.สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรเนน้ความใส่ใจเรื่องการรกัษา

มาตรฐานในการผลิตสินคา้ใหค้งความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตราสินคา้ MINISO ท่ีเนน้
ความเรยีบง่าย ดดูี ทนัสมยัเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความรูส้กึตราสินคา้มีความโดดเดน่ และน่าจดจ า 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรค านึงเรื่องการตั้งราคาสินค้าให้มี
ความสมัพนัธก์บัอรรถประโยชนท่ี์ผูบ้รโิภคจะไดร้บัจากการใชส้ินคา้ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคนึกถึง
ความคุม้คา่ของสนิคา้ MINISO มากกวา่ตราสนิคา้อ่ืนในประเภทเดียวกนั 

ดา้นความสะดวกในการซือ้ ผูป้ระกอบการควรมองหาพืน้ท่ี อ่ืนๆ ท่ีน่าจะมีศกัยภาพ
ในการเขา้ถึงของผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ โดยควรจะอยู่ในท าเลท่ีดี มีระบบการขนส่งสาธารณะ
เขา้ถึง เพื่อเป็นการสะทอ้นใหผู้บ้รโิภคเห็นถึงความนิยมของตราสินคา้ MINISO  

ดา้นการสื่อสาร ผูป้ระกอบการควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกบัผูบ้รโิภคใหม้าก
ขึน้กว่าเดิม นอกจากนีค้วรจัดกิจกรรมทางการตลาดให้มีความน่าสนใจ เช่น อาจจะน าผู้ท่ีมี
ช่ือเสียงมาเป็น Brand Ambassador ใหก้บัตราสนิคา้ไปใชใ้นสื่อตา่งๆ ซึง่นบัเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลกบั
ความคิด ความรูส้กึของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั เป็นตน้ เพื่อเป็นการตอกย า้และกระตุ้นใหผู้บ้รโิภค
เกิดการจดจ าในคณุคา่ตราสนิคา้ MINISO 

3.ความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิาร 
ดา้นลกัษณะภายนอก ผูป้ระกอบการควรมีวิสยัทศันใ์นการสรา้งความประทบัใจแรก

เห็นแก่ลกูคา้โดยการจดัรา้นท่ีเนน้การตกแตง่รา้นใหด้สูวยงามเป็นหมวดหมู่ชดัเจน ไมส่ลบัซบัซอ้น 
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เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคสามารถหาสินคา้ไดง้่าย เพื่อชูภาพลกัษณ์การเป็นตรา
สินค้าท่ีมีความเรียบง่าย ท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าจนกลายเป็นการรบัรูคุ้ณค่าตราสินค้า 
MINISO 

ดา้นความเช่ือถือได ้ผูป้ระกอบการควรจดัใหมี้ระบบการจดัการรา้นท่ีมีมาตรฐานมี
ความพรอ้มท่ีจะใหบ้รกิารลกูคา้อยู่เสมอเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิดความรูส้ึกอยากจะกลบัมาใช้
บรกิารรา้น MINISO อีก 

ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ผูป้ระกอบการควรจัดหาพนักงานใหเ้พียงพอกับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละสาขา เพื่อ ท่ีผูบ้ริโภคจะไดเ้กิดความรูส้ึกช่ืนชอบตราสินคา้ 
MINISO มากกวา่ตราสนิคา้อ่ืนในประเภทเดียวกนั 

ดา้นความมั่นใจได ้ผูป้ระกอบการควรจดัการฝึกอบรมพนกังานในการใหข้อ้มลูสนิคา้
ภายในรา้นท่ีถูกตอ้งรวมถึงสิ่งท่ีพนักงานจ าเป็นต้องรูอ้ยู่เสมอ เพื่อจะได้สรา้งความมั่นใจให้
ผูบ้รโิภคเช่ือถือตราสนิคา้ MINISO  

ด้านการเข้าถึงจิตใจ ผู้ประกอบการควรเล็งเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคเป็นเรื่องท่ีส  าคญั โดยอาจจะจดัใหมี้กล่องแสดงความคิดเห็นหรือการประเมินพนักงาน
ภายในรา้น หรือการจัดกิจกรรมให้ผูบ้ริโภคไดร้่วมสนุก จะไดน้ าความคิดเห็นของผูบ้ริโภคมา
พฒันา ปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึน้ เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งกบัตราสินคา้ MINISO  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอ่ไป 
1.น่าจะท าการวิจัยแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ส าหรบัศึกษาคน้ควา้ปัจจัย ความตอ้งการ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้ 
MINISO ท่ีอาจจะไม่เหมือนเดิมในอนาคต เอามาเป็นแนวทางในการสรา้งกลยุทธ์ตอบโต้กับ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคซึง่อาจจะเปลี่ยนไป 

2.ควรมีการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบกับตราสินคา้อ่ืนท่ีเป็นสินคา้ประเภทเดียวกัน 
เพื่อท่ีจะไดท้ราบขอ้มูลว่ามีความคลา้ยคลึงหรือแตกต่างจากตราสินคา้ MINISO อย่างไร แลว้
น ามาพฒันาปรบัปรุงใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

3.ควรมีการศึกษาปัญหาหรืออปุสรรคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ MINISO เพื่อท่ีจะ
ไดน้ ามาแกไ้ขและพฒันาอยา่งจรงิจงัเพื่อตอบสนองผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและความพงึพอใจตอ่คุณภาพ 

การใหบ้ริการทีมี่ความสัมพันธกั์บคุณค่าตราสินค้า MINISO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร     

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจรงิท่ีเก่ียวกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

 

1.เพศ 

  ]  [ 1.1 ชาย     ]  [ 1.2 หญิง 

2.อาย ุ

  ]  [ 2.1 อาย ุ15 – 24 ปี    ]  [ 2.2 อาย ุ25 – 34 ปี 

  ]  [ 2.3 อาย ุ 53  – 44 ปี    ]  [ 2.4 อาย ุ45 ปีขึน้ไป 

3.สถานภาพ 

  ]  [ 3.1 โสด   ]  [              3.2 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 

  ]  [ 3.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่

4.ระดบัการศกึษา 

  ]  [ 4.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี   ]  [ 4.2 ปรญิญาตร ี

  ]  [ 4.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

5.อาชีพ 

  ]  [ 5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา   ]  [ 5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

              ]  [ 5.3 พนกังานบรษัิทเอกชน                  ]  [ 5.4 ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 

  ]  [ 5.5 พอ่บา้น / แม่บา้น    ]  [ 5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............. 
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6.รายไดต้อ่เดือน 

  ]  [ 6.1 ต ่ากวา่หรอืเทียบเท่า 15,000 บาท  ]  [ 6.2 15,001 - 25,000 บาท 

  ]  [ 6.3 25,001 - 35,000 บาท    ]  [ 6.4 35,001 - 45,000 บาท 

  ]  [ 6.5 มากกวา่ 45,000 บาท 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงค าตอบ

เดียว 
 

 
 

 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 

ระดับความคดิเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด

้วย
 

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย

่าง
ยิง่

 

5 4 3 2 1 
ความตอ้งการของผู้บริโภค 
1.สนิคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีช่ืนชอบ 
   ความเรยีบง่าย  

     

2.ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภยัจากการใชง้าน       
3.ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ท่ีดดูีทนัสมยั       
4.ผูบ้รโิภคไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการใชส้นิคา้      
ตน้ทุนของผู้บริโภค 
5.ผูบ้รโิภคซือ้สินคา้ในราคาท่ีเหมาะสม คุม้คา่กบัคณุภาพและ 
   คา่เสียเวลา 

     

6.ผูบ้รโิภคสามารถเลือกซือ้สนิคา้ไดห้ลากหลายระดบัราคา      
7.ผูบ้รโิภคสามารถเลือกวิธีการช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ      
8.ผูบ้รโิภคสามารถเห็นปา้ยราคาแสดงอยา่งชดัเจนเพ่ือประกอบการ 
   ตดัสนิใจซือ้ 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 

ระดับความคดิเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด

้วย
 

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย

่าง
ยิง่

 

5 4 3 2 1 
ความสะดวกในการซือ้ 
9.ท าเลท่ีตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้มีความเหมาะสม      
10.ผูบ้รโิภคเดนิทางสะดวกในการไปเลือกซือ้สินคา้      
11.จ านวนสาขามีเพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค      
12.ผูบ้รโิภคสามารถเลือกซือ้สินคา้หลากหลายประเภทไดค้รบใน 
    สถานท่ีเดียว 

     

การส่ือสาร 
13.มีช่องทางการตดิตอ่สื่อสารถึงผูบ้รโิภคอย่างทั่วถึง      
14.มีการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook , IG เป็นสื่อหลกัในการ  
    ติดตอ่สื่อสารกบัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

     

15.มีการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย เชน่ การออกแบบสนิคา้ใหเ้ขา้กบั   
    แตล่ะเทศกาล  

     

16.มีพนกังานน าเสนอขอ้มลูสนิคา้และค าแนะน าอยูเ่สมอ       
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกับความพงึพอใจตอ่คุณภาพการใหบ้ริการ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความพงึพอใจของท่านมากท่ีสดุเพียงค าตอบ

เดียว 
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ลักษณะภายนอก 
1.มีการตกแตง่และสรา้งบรรยากาศรา้นใหด้สูวยงาม       
2.มีการจดัวางสนิคา้ท่ีเหมาะสม แยกเป็นประเภทชดัเจน       
3.พืน้ท่ีใหบ้รกิารกวา้งขวาง สะดวกสบาย      
ความเชื่อถอืได ้
4.มีมาตรฐานในการจดัการรา้นอยา่งเหมาะสม      
5.มีความพรอ้มในการใหบ้รกิาร      
6.การช าระเงินมีความถกูตอ้งและรวดเรว็      
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
7.พนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้รกิาร      
8.ไดร้บัการบรกิารจากพนกังานท่ีรวดเรว็      
9.ความกระตือรอืรน้ในการใหข้อ้มลูของพนกังาน      
ความม่ันใจได ้
10.พนกังานสามารถใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในผลติภณัฑ ์      
11.พนกังานแสดงออกถึงการมีน า้ใจและความจรงิใจในการใหบ้รกิาร      
12.ช่ือเสียงของตราสนิคา้      
การเข้าถงึจติใจ 
13.รบัฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูบ้รโิภค      
14.ค  านงึถึงผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคเป็นส าคญั      
15.พนกังานใหบ้รกิารผูบ้รโิภคเสมอภาค เท่าเทียมกนั      

 
ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกับคุณค่าตราสินค้า MINISO 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงค าตอบ                       

เดียว 
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การรู้จกัชื่อสินค้า                                                           
1.ตราสนิคา้ MINISO ท าใหต้ระหนกัถึงความเรยีบง่ายไดเ้ป็นอยา่งดี      
2.ตราสนิคา้ MINISO ท าใหท้่านเช่ือถือในคณุภาพของสินคา้      
3.เมื่อพดูถงึสนิคา้เครือ่งใชใ้นบา้น ประเทศญ่ีปุ่ น ท่านจะนกึถึงตรา 
   สนิคา้ MINISO เป็นอนัดบัแรก 

     

4.ตราสนิคา้ MINISO ถือไดว้า่เป็นตราสนิคา้ท่ีไดร้บัความนิยม       
การรับรู้คุณภาพ 
5.สนิคา้ MINISO มีความแตกตา่งจากยี่หอ้อ่ืนๆ      
6.มีความพิถีพิถนัในการเลอืกใชว้สัดท่ีุน ามาผลิตสนิคา้      
7.มีความโดดเดน่ในเรือ่งการออกแบบสนิคา้ใหอ้อกมาในรูปแบบ  
  ท่ีมีความเป็นธรรมชาตแิละเรยีบง่าย 

     

8.สนิคา้ MINISO สามารถตอบโจทยก์ารใชง้านไดต้รงกบัความ 
  ตอ้งการของท่าน 

     

ความสัมพันธก์ับตราสินค้า 
9.ท่านรูส้กึว่าผูท่ี้ใชส้นิคา้ MINISO มีรสนิยมดี      
10.ท่านรูส้กึวา่สนิคา้ MINISO เป็นสนิคา้ท่ีน่าใชง้าน       
11.ท่านรูส้กึวา่สนิคา้ MINISO มีความสมัพนัธก์นัระหวา่งราคาและ 
    คณุภาพ 

     

12.ท่านรูส้กึวา่ตราสนิคา้ MINISO สะทอ้นถึงคนท่ีมีรูปแบบการด าเนิน 
    ชีวิตท่ีเรยีบง่าย 

     

ความภกัดตี่อตราสินค้า 
13.ท่านจะแนะน าคนรูจ้กัใหม้าซือ้สินคา้ตราสนิคา้ MINISO      
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14.ตราสนิคา้ MINISO จะเป็นตวัเลือกแรกของท่านในหมวดหมูส่นิคา้ 
    เดียวกนัเสมอ 

     

15.ท่านช่ืนชอบตราสินคา้ MINISO มากกวา่ตราสนิคา้อ่ืนๆในประเภท 
    สนิคา้เดียวกนั 

     

16.ท่านจะยงัคงซือ้สินคา้ตราสนิคา้ MINISO เสมอ แมว้า่จะมีตรา 
    สนิคา้อ่ืนๆมาแข่งขนักบัตราสินคา้ MINISO 

     

 

 
ขอขอบพระคุณทีใ่หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นชุระวนิท ์ภมูริตัน 
วัน เดอืน ปี เกิด 28 เมษายน 2532 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัศรสีะเกษ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555  วารสารศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยแุละโทรทศัน ์   

จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
พ.ศ. 2563  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ   
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 647/56  ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   
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